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คูมือ/เอกสารประกอบ 
การประเมินประสิทธิภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) : (สถ - อปท)

ประจําป 2559   
สําหรับทีมประเมินประสิทธิภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (สถ - อปท)  

************************************ 
  

ดาน ดาน 11    การบริการบริหาหารจัดการรจัดการ  
 
ขอ 1 การบริหารภารกิจเพื่อใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชน 

การประเมิน คะแนน รายละเอียด/คําอธิบาย 
ดูหลักฐานจาก 

(คําส่ัง/รายงาน/ 
เอกสาร/นส. ฯลฯ) 

อางอิงจาก 
(กม./พ.ร.บ./ระเบียบ/ 
นส. ส่ังการที่เก่ียวของ) 

1.1 การดําเนินการ 
ของศูนยขอมูลขาวสาร 

 คําอธิบาย : อปท. มีการจัดต้ังศูนยขอมูลขาวสาร และมีการใหบริการ 
ประชาชน 

1) มีการจัดต้ังศูนยขอมูล
ขาวสารและจัดสถานที่ให
ประชาชนเขาตรวจดูขอมูล 

 - จัดตั้งศูนยขอมูล
ขาวสารเพื่อใหประชาชน
ตรวจดูขอมูลตาง ๆ เชน 
รายงานประจําป,  
งบแสดงฐานะทาง 
การคลัง และแผนงาน/
โครงการตาง ๆ ฯลฯ 

- สถานที่จริงของ
ศูนยขอมูลขาวสาร
ของ อปท. 
- ประกาศ หรือคําส่ัง
การต้ังศูนยขอมูล
ขาวสาร 
- สุมตรวจเอกสาร
ขอมูล 

พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540  
(มาตรา 9)  
- อปท.ตองจัดใหมีขอมูล
ขาวสารของราชการ ไวให
ประชาชนเขาตรวจดูไดอยาง
นอยดังตอไปน้ี 
(1) ผลการพิจารณาหรือคํา
วินิจฉัยที่มีผลโดยตรงตอ
เอกชน 
(2) นโยบายหรือการตีความที่
ไมเขาขายตองลงพิมพในราช
กิจจานุเบกษา  
ตามมาตรา 7 (4) 
(3) แผนงาน โครงการและ
งบประมาณรายจายประจําป
ของปที่กําลังดําเนินการ 
(4) คูมือหรือคําส่ังเก่ียวกับวิธี
ปฏิบัติงานของเจาหนาที่ของ
รัฐ ซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิ
หนาที่ของเอกชน 

2) มีการแตงตั้งเจาหนาที่
ผูรับผิดชอบเปนปจจุบัน 

 - มีคําส่ังแตงตั้งหรือ
มอบหมายเจาหนาที่
ผูรับผิดชอบศูนยขอมูล
ขาวสารเปนปจจุบัน     
ณ ปที่ผานมา 

- คําส่ังแตงตั้ง
ผูรับผิดชอบศูนย
ขอมูลขาวสารที่ใชใน
ปที่ผานมา 

3) มีการจัดวางเอกสาร 
ขอมูลครบตามรายการที่
กําหนด 

 - มีการวางเอกสารตาง ๆ 
ครบถวนตามมาตรา 9 
ของ พ.ร.บ.ขอมูลขาวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540 

- สุมตรวจเอกสาร
ขอมูลตาง ๆ ในศูนย
ขอมูลขาวสาร 

4) มีการอบรมใหความรู 
แกบุคลากรของ อปท. 
เก่ียวกับการปฏิบัติตาม 
พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของ 
ราชการ พ.ศ.2540 

 - มีโครงการ/กิจกรรม
อบรมใหความรูแก
ขาราชการ พนักงานสวน
ทองถ่ิน เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ขอมูล
ขาวสารฯ 

- ตรวจดูโครงการ/
กิจกรรมการให
ความรู (ภาพถาย
กิจกรรมและการ
บันทึกผลการ
ดําเนินงาน เปนตน) 
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การประเมิน คะแนน รายละเอียด/คําอธิบาย 
ดูหลักฐานจาก 

(คําส่ัง/รายงาน/ 
เอกสาร/นส. ฯลฯ) 

อางอิงจาก 
(กม./พ.ร.บ./ระเบียบ/ 
นส. ส่ังการที่เก่ียวของ) 

5) มีการอบรมหรือให
ความรูแกประชาชน 
เก่ียวกับ พ.ร.บ.ขอมูล
ขาวสารของราชการ 
พ.ศ.2540 

 - มีโครงการ/กิจกรรม
การอบรมใหความรูแก
ประชาชนทั้งใน สนง./
หรือนอก สนง. 

- ตรวจดูโครงการ/
กิจกรรมการให
ความรู (ภาพถาย
กิจกรรมและการ
บันทึกผลการ
ดําเนินงาน เปนตน) 

(5) ส่ิงพิมพที่ไดมีการอางอิง
ถึงตามมาตรา 7 วรรคสอง 
(6) สัญญาสัมปทาน สัญญาที่
มีลักษณะเปนการผูกขาดตัด
ตอนหรือสัญญารวมทุนกับ
เอกชนในการจัดทําบริการ
สาธารณะ 
(7) มติคณะรัฐมนตรีหรือมติ
คณะกรรมการที่แตงต้ังโดย
กฎหมาย หรือโดยมติ
คณะรัฐมนตรี ทั้งน้ีใหระบุ
รายช่ือรายงานทางวิชาการ 
รายงานขอเท็จจริง หรือขอมูล
ขาวสารที่นํามาใชในการ
พิจารณาไวดวย 
(8) ขอมูลขาวสารอ่ืนตามที่
คณะกรรมการขอมูลขาวสาร
ของราชการกําหนด 

6) มีบริการอินเตอรเน็ต 
สําหรับใหบริการ
ประชาชนทั่วไป 

 - มีการจัดตั้ง
อินเตอรเน็ต หรือ Wifi 
ใหบริการประชาชนทั้ง
ใน สนง./หรือนอก สนง. 

- ตรวจดูสถานที่จริง 
ติดต้ังอินเตอรเน็ต 
หรือ Wifi ที่ใหบริการ
ประชาชน 

7) มีการจัดเก็บสถิติผูมา
รับบริการและสรุปผล
เสนอผูบริหาร 

 - จัดทําสถิติผูมาใช
บริการของศูนยขอมูล
ขาวสาร/อินเตอรเน็ต 
และสรุปผลเสนอผู
บริการ 

- ขอมูล หรือสมุด
บันทึกสถิติผูมาใช
ขอมูล และบันทึก
เสนอผูบริหาร 

เกณฑการใหคะแนน 
    มีการดําเนินการ  
6-7 ขอ 
    มีการดําเนินการ  
4-5 ขอ 
    มีการดําเนินการ 
 2-3 ขอ 
    มีการดําเนินการ 1 ขอ 

 
5 
 

3 
 

1 
 

0 
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การประเมิน คะแนน รายละเอียด/คําอธิบาย 
ดูหลักฐานจาก 

(คําส่ัง/รายงาน/ 
เอกสาร/นส. ฯลฯ) 

อางอิงจาก 
(กม./พ.ร.บ./ระเบียบ/ 
นส. ส่ังการที่เก่ียวของ) 

1.2 การจัดใหมีชองทาง
ประจําสําหรับเผยแพร
ขอมูลขาวสารและผลงาน
ของ อปท. 

 คําอธิบาย : อปท.มีการจัดต้ังศูนยขอมูลขาวสาร และมีการใหบริการ 
               ประชาชน 

 1) มีบอรดประชาสัมพันธ
ของ อปท. ตามชุมชน/
หมูบาน 

 - เอกสารการดําเนินงาน
ของ อปท. 
- เอกสารการ
ประชาสัมพันธขอความ
รวมมือจากชุมชน 

- สุมตรวจบอรด
ประชาสัมพันธของ 
อปท. และหรือของ
ชุมชนวามีการ
ประชาสัมพันธ
หรือไม 

พ.ร.บ.ขอมูลขาวสาร 
ของราชการ พ.ศ.2540 
(มาตรา 9) 
 

2) จัดสงส่ือส่ิงพิมพ 
วารสารประชาสัมพันธ 
จดหมายขาวเผยแพร
หนวยงานตาง ๆ หมูบาน/
ชุมชน 

 - เอกสารที่ อปท.แจง
ประชาสัมพันธ
นอกเหนือจากการติด
บอรดประชาสัมพันธ 
- ขอมูลการจัดซื้อจัดจาง 
การประกาศสอบราคา/
ประกวดราคา 

- เชน แผนพับ 
จดหมายขอความ
รวมมือถึงชุมชน 

3) เผยแพรรายงาน
ประจําปซึ่งแสดงรายรับ
รายจายและผลการ
ดําเนินงานประจําป 

 - มีการเผยแพร เกี่ยวกับ
รายงานงบแสดงฐานะ
การเงิน รายรับรายจาย
ของ อปท. 
- แผนยุทธศาสตรและ
แผนพัฒนา 3 ป 
- งบประมาณรายจาย
ประจําป 
- สรุปผลการจัดซื้อจัด
จาง 

- ตรวจจากบอรด
ประชาสัมพันธ อปท. 
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การประเมิน คะแนน รายละเอียด/คําอธิบาย 
ดูหลักฐานจาก 

(คําส่ัง/รายงาน/ 
เอกสาร/นส. ฯลฯ) 

อางอิงจาก 
(กม./พ.ร.บ./ระเบียบ/ 
นส. ส่ังการทีเ่ก่ียวของ) 

4) หอกระจายขาว/เสียง
ตามสาย/วิทยุชุมชน/
วิทยุกระจายเสียง 

 - มีการประชาสัมพันธ
ขาวสารจาก อปท. ให
คนในชุมชนทราบ เชน 
เสียงตามสายในชุมชน 

- สุมสอบถาม
ประชาชนในพื้นที่วา
ไดรับขาวสารจาก 
อปท. จากไหนบาง 

 
 

5) การจัดหนวย
ประชาสัมพันธเคล่ือนที่/
การโฆษณาผานรถ
กระจายเสียง 

 - มีการออกหนวย
เคล่ือนที่ไปยังชุมชน  
ที่ตองเปนขอมูลตาม
มาตรา 9 ของ พ.ร.บ. 
ขอมูลขาวสารของทาง
ราชการ พ.ศ.2540  

- ดูจากหนังสือส่ังการ 
- ดูจากรายงานผล
การดําเนินการที่
เสนอผูบริหาร 

6) การจัดแถลงขาว/การ
จัดนิทรรศการ 

 - การจัดนิทรรศการของ 
อปท. เชน วันพอ วันแม 
วันผูสูงอายุ ฯลฯ 

- ดูจากบอรดของ 
อปท. แผนพับ 
วารสาร  รถขยาย
เสียง ปชส. 
- ภาพถายกิจกรรม 
- การบันทึกผลการ
ดําเนินงาน 

7) การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ เชน เว็บไซต 
เปนตน 

 - มีเว็บไซตของ อปท. 
เพื่อเปนชองทางในการ
ประชาสัมพันธงานของ 
อปท. 

- เปดดูเว็บไซต และ
มีการอัพเดทอยูเสมอ 

8) อื่น ๆ ระบุ............... 
 
เกณฑการใหคะแนน 
    มีการดําเนินการ 6 ขอ 
ขึ้นไป 
    มีการดําเนินการ  
4 - 5 ขอ 
    มีการดําเนินการ  
2 - 3 ขอ 
    มีการดําเนินการนอย
กวา 2 ขอ 

 
 
 

5 
 

3 
 

1 
 

0 
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การประเมิน คะแนน รายละเอียด/คําอธิบาย 
ดูหลักฐานจาก 

(คําส่ัง/รายงาน/ 
เอกสาร/นส. ฯลฯ) 

อางอิงจาก 
(กม./พ.ร.บ./ระเบียบ/ 
นส. ส่ังการที่เก่ียวของ) 

1.3 การควบคุมภายใน
และบริหารความเส่ียง
ระดับสวนงานยอย 
(สํานัก/กอง) แบบ ปย.1 
และแบบ ปย.2 
เกณฑการใหคะแนน 
    มีการดําเนินการครบ 
และเสนอผูบริหาร 
    มีครบทุกหนวยงาน
ยอยใน อปท. 
    มีการดําเนินการไม
ครบทุกหนวยงาน 
    ไมมีการดําเนินการ 

 
 
 
 
 
 

5 
 

3 
 

1 
 

0 

- ตรวจสอบ อปท.ได
วิเคราะหความเส่ียงใน
กิจกรรมที่สอดคลองกับ
ภารกิจของ อปท. 
- ตรวจเอกสารจาก
แบบรายงานระดับ
หนวยงานยอย 
 
 
 
 
 
 

- แบบ ปย. 1 
- แบบ ปย. 2 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

1.4 การรายงาน
ประเมินผลการ ควบคุม
ภายใน 
เกณฑการใหคะแนน 
    รายงานภายในวันที่ 
30 ต.ค.2558 
    รายงานภายในวันที่ 
29 พ.ย.2558 
    รายงานภายในวันที่ 
29 ธ.ค.2558 
    ไมมีการรายงานหรือ
รายงานเกิน  90 วัน 
 

 
 

5 
 

3 
 

1 
 

0 

อปท.รายงานผลตอ 
คตง. และผูกํากับดูแล 

- ตรวจรูปเลม 
รายงาน แบบ
รายงานประเมินผล 
การควบคุมภายใน 
แบบ ปย.1 แบบ 
ปย.2 ของสํานัก/
กอง และแบบ ปอ.1 
แบบ ปอ.2 แบบ 
ปอ.3 แบบ ปส. 
ในระดับองคกร 

หนังสือ ที่ มท 0805/ว 
3395 ลว.21 ส.ค.2556 
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การประเมิน คะแนน รายละเอียด/คําอธิบาย 
ดูหลักฐานจาก 

(คําส่ัง/รายงาน/ 
เอกสาร/นส. ฯลฯ) 

อางอิงจาก 
(กม./พ.ร.บ./ระเบียบ/ 
นส. ส่ังการที่เก่ียวของ) 

1.5 การประเมินผลและ
การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน อปท. จัดทํา
แผนการปรับปรุงการ
ควบคุมภายในของระดับ
สวนงานยอย (สํานัก/กอง) 
แบบ ปย.2 และระดับ 
องคกร แบบ ปอ.3  
ไปดําเนินการปฏิบัติ 
เกณฑการใหคะแนน 
       อปท.จัดทําแผนการ
ปรับปรุงการควบคุม
ภายในและไดปฏิบัติตาม
แผนการปรับปรุงการ
ควบคุมภายในวันที่
กําหนดไวครบถวน 
ทุกแผน/ขั้นตอน (คิดเปน
รอยละ 100) 
       อปท.จัดทําแผนการ
ปรับปรุงการควบคุม
ภายในและไดปฏิบัติตาม
แผนการปรับปรุงการ
ควบคุมภายในแลว แตยัง
ไมครบถวนทุกแผน/
ขั้นตอน (มากกวารอยละ 
50) 
       อปท.จัดทําแผนการ
ปรับปรุงการควบคุม
ภายในและไดปฏิบัติตาม
แผนการปรับปรุงการ
ควบคุมภายในแลว แตยัง
ไมครบถวนทุกแผน/
ขั้นตอน (ต่ํากวารอยละ 
50) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 

 
 
 
 
 

1 
 
 
 

 

- การประเมินผลในการ
ปรับปรุง การควบคุม
ภายใน เพื่อเทียบกับ
แผนที่กําหนดไว 

ตรวจการแกไข
จุดออนจากรายงาน
การประเมินผลและ
การปรับปรุงการ
ควบคุมภายในของ
ระดับสวนงานยอย 
(สํานัก/กอง) แบบ 
ปย.2 และระดับ
องคกร แบบปอ.3 
- เทียบผลการ
ดําเนินการเปนรอย
ละจากแผนใน ปย.2 
กับผลการปรับปรุง 

หนังสือ ที่ มท 0805/ว 
3395 ลว.21 ส.ค.2556 



๗
 

การประเมิน คะแนน รายละเอียด/คําอธิบาย 
ดูหลักฐานจาก 

(คําส่ัง/รายงาน/ 
เอกสาร/นส. ฯลฯ) 

อางอิงจาก 
(กม./พ.ร.บ./ระเบียบ/ 
นส. ส่ังการที่เก่ียวของ) 

       อปท. จัดทําแผนการ
ปรับปรุงการควบคุม
ภายในไว แตไมไดนํา
แผนการปรับปรุงการ
ควบคุมไปปฏิบัติ 

0    

1.6 อปท. มีการบริหาร
งบประมาณดังตอไปน้ี 
1) จัดทําขอบัญญัติ/เทศ
บัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําป 2558 
ใหสามารถใชไดทันในวันที่  
1 ตุลาคม 2557 
2) สงสําเนาประกาศ
งบประมาณรายจายใหผู
กํากับดูแลภายใน 15 วัน 
นับตั้งแตวันที่ประกาศ 
3) จัดทํารายงานขอมูล
รายรับ-รายจาย 
งบประมาณรายจาย
ประจําป และเผยแพรให
ประชาชนทราบ ภายใน 
30 วัน นับจากส้ิน
ปงบประมาณ 
4) ในปงบประมาณที่ผาน
มาไมมีขอทักทวงเก่ียวกับ
การตั้งงบประมาณจาก 
สตง. สถจ. หรือ 
หนวยงานที่เก่ียวของ 
เกณฑการใหคะแนน 
    ดําเนินการครบ 4 ขอ 
    ดําเนินการรวม 3 ขอ 
    ดําเนินการรวม 2 ขอ 
    ดําเนินการนอยกวา  
2 ขอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 
3 
1 
0 

 

อปท. ตองมีการบริหาร
งบประมาณ โดยมี
องคประกอบอยางนอย
ครบ 4 เร่ือง ไดแก 
1.จัดทําขอบัญญัติ/ 
เทศบัญญัติ ทันใชใน
วันที่กําหนด 
2.สงสําเนาประกาศ
งบประมาณใหผูกํากับ
ดูแลภายใน 15 วัน นับ
แตวันประกาศ 
3.จัดทํารายงานขอมูล
รายรับ-รายจาย 
เผยแพรใหประชาชน
ทราบ 
4. ไมมีขอทักทวงจาก 
สตง. สถจ. หรือ
หนวยงานที่เก่ียวของ 

- ตรวจสอบ
หลักฐานเอกสาร 
เชน ภาพถาย 
หนังสือแจงของ 
อปท. รายงาน หรือ
หนังสือแจงจาก
หนวยงานที่
เก่ียวของ 
หมายเหต ุกรณีที่ไม
สามารถจัดทํา
ขอบัญญัติ/เทศ
บัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําป 
และประกาศใช
ภายในวันที่ 1 
ตุลาคม 2557 
เนื่องจากไมมีสภา
ทองถ่ิน หรือไมมี
ผูบริหารทองถ่ิน 
หรือกรณีเหตุอ่ืน ๆ 
ที่ไมไดเกิดจากความ
บกพรองของทองถ่ิน 
ใหตรวจสอบ
หลักฐาน
กระบวนการจัดทํา
ของบประมาณปที่
ผานมา 

 



๘
 

การประเมิน คะแนน รายละเอียด/คําอธิบาย 
ดูหลักฐานจาก 

(คําส่ัง/รายงาน/ 
เอกสาร/นส. ฯลฯ) 

อางอิงจาก 
(กม./พ.ร.บ./ระเบียบ/ 
นส. ส่ังการที่เก่ียวของ) 

1.7 การโอนงบประมาณ
รายจาย 
ประจําปงบประมาณขาม
หมวด (ยกเวน กรณีการ
โอนตามนโยบายรัฐบาล 
มท. หรือหนวยงานที่มี
หนาที่กํากับดูแลตาม
กฎหมาย และกรณีการ
โอนเงินเหลือจายจากการ 
จัดซื้อจัดจางในหมวด
ครุภัณฑ ที่ดินและ
ส่ิงกอสราง) 
เกณฑการใหคะแนน 
    มีการโอนงบประมาณ
ขามหมวดรายจาย ไมเกิน 
4 รายการ 
    มีการโอนงบประมาณ
ขามหมวดรายจาย 5 – 7 
รายการ 
    มีการโอนงบประมาณ
ขามหมวดรายจาย  
8 – 10 รายการ 
    มีการโอนงบประมาณ
ขามหมวดรายจายเกินกวา 
10 รายการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 
 
 

3 
 
 

1 
 
 

0 

- เพื่อเปนการวัดการ
บริหารจัดการวินัย
การเงินการคลัง อปท. 
ควรดําเนินการ 
- การโอนเงิน
งบประมาณในหมวด
เดียวกัน  
- การโอนตามนโยบาย
รัฐบาล มท. หรือ
หนวยงานที่มีหนาที่
กํากับดูแลตามกฎหมาย 
- กรณีการโอนเงินเหลือ
จายจากการจัดซ้ือจัด
จางในหมวดครุภัณฑ   
ทีดินและส่ิงกอสราง 
ดังน้ัน จึงไมควรมีการ
โอนงบประมาณขาม
หมวดเปนจํานวนมาก 
- กรณีการโอนเงินเพื่อ
แกไขปญหาสาธารณภัย 
 
 
 
 

- ตรวจสอบหลักฐาน 
เอกสารที่เกี่ยวของ 
รายงานการขออนุมัติ
ตอผูมีอํานาจ 
รายงานการประชุม
สภาทองถิ่น เปนตน 
- การโอน
งบประมาณขาม
หมวดรายจาย เชน 
การโอนงบประมาณ
จากหมวดเงินเดือน
และคาจางประจํา ไป
เปนหมวดคา
สาธารณูปโภค 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



๙
 

การประเมิน คะแนน รายละเอียด/คําอธิบาย 
ดูหลักฐานจาก 

(คําส่ัง/รายงาน/ 
เอกสาร/นส. ฯลฯ) 

อางอิงจาก 
(กม./พ.ร.บ./ระเบียบ/ 
นส. ส่ังการที่เก่ียวของ) 

1.8 การเปล่ียนแปลงคํา
ช้ีแจงงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ 
(ยกเวนกรณีการ
เปล่ียนแปลงคําช้ีแจงตาม
นโยบายรัฐบาล มท. หรือ
หนวยงานที่มีหนาที่กํากับ
ดูแลตามกฎหมาย) 
เกณฑการใหคะแนน 
    ไมมีการเปล่ียนแปลง
คําช้ีแจง 
    มีการเปล่ียนแปลง 
คําชี้แจง  1 - 3 รายการ 
    มีการเปล่ียนแปลง 
คําชี้แจง 4 – 6 รายการ 
    มีการเปล่ียนแปลงคํา
ช้ีแจงเกินกวา 6 รายการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 
 

3 
 

1 
 
 

0 

 - เพื่อเปนการวัดการ
บริหารจัดการ วินัย
การเงินการคลัง อปท. 
ไมควรมีการ
เปล่ียนแปลง
งบประมาณที่มี
ผลกระทบสาระสําคัญ
หรือเปาหมายเดิมของ
โครงการ  
 
* สาระสําคัญของ
โครงการ เชน สถานที่
เปาหมาย, งบประมาณ 
 

- ตรวจสอบ 
หลักฐาน เอกสาร 
ที่เกี่ยวของ 
-เชน รายงานการขอ
อนุมัติตอผูมีอํานาจ 
รายงาน การประชุม
สภาทองถิ่น 
ขอบัญญัติ 
เปรียบเทียบกับ
ทะเบียนรายจายตาม
งบประมาณ เปนตน 

 

1.9 อปท. จัดทํางบแสดง
ฐานะการเงินและรายงาน
การเงินตาง ๆ ประจําป
งบประมาณ 2558 สงให 
สตง. และสํานักงานคลัง
จังหวัดภายใน 
เกณฑการใหคะแนน 
    ภายในวันที่ 30 ต.ค. 
2558 
    ภายในวันที่ 29 พ.ย. 
2558 
    ภายในวันที่ 29 ธ.ค. 
2558 
    เกินกวาวันที่ 29 ธ.ค. 
2558 
 

 
 
 
 
 
 
 

5 
 

3 
 

1 
 

0 

การจัดทํางบประมาณ
แสดงฐานะการเงินใน
ปงบประมาณ 
พ.ศ.2558 

- ตรวจสอบหลักฐาน
เอกสารในการสงงบ
แสดงฐานะการเงินฯ 
ให สตง. 

หนังสือ มท. ที่ 0808.4/ว 
2230 ลว. 21 ต.ค.2556 



๑๐
 
ขอ ๒ การบริหารงานเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจ ของ อปท. 
 

การประเมิน คะแนน รายละเอียด/คําอธิบาย 
ดูหลักฐานจาก 

(คําส่ัง/รายงาน/ 
เอกสาร/นส. ฯลฯ) 

อางอิงจาก 
(กม./พ.ร.บ./ระเบียบ/ 
นส. ส่ังการที่เก่ียวของ) 

2.1 การสนับสนุนการ
ขับเคล่ือนแผนชุมชนสู 
การพัฒนาทองถิ่นและ
จังหวัดแบบบูรณาการ 
  1) มีประกาศ ปฏิทิน 
หนังสือแจงการทําประชาคม
ประชาสัมพันธใหประชาชน
ในพื้นที่ทราบ 
  2) เทศบาล/อบต. เปน
องคกรอํานวยการ
สนับสนุน จัดทํา ทบทวน
ปรับปรุงแผนชุมชนระดับ
หมูบาน/ชุมชน หรือ 
อบจ.อํานวยการพัฒนา
ทักษะ ความรูผูนําหมูบาน
ชุมชนและทองถิ่น 
  3) เทศบาล/อบต. เปน
องคกรอํานวยการ
สนับสนุนการจัดทํา 
ทบทวนปรับปรุงแผน
ชุมชนระดับเทศบาล/
อบต. หรือ อบจ. 
อํานวยการสรางเครือขาย
ความรวมมือภาค
ประชาชนระดับจังหวัด 
 

 คําอธิบาย - แนะนํา 
อปท. มอบหมายให
สํานักปลัดฯ เปน
ผูรับผิดชอบในการ
ประสานการจัดทําแผน
ชุมชน แผนสามป 
รวมกับ สํานักงานพัฒนา
ชุมชนอําเภอ โดย
ประสานงานใหปฏิทิน
การดําเนินงานแตละ
หนวยงานอยูในชวง
ระยะเวลาเดียวกัน และ 
อปท.  ขอเปนเปน
เจาภาพในการอํานวยการ
ขับเคล่ือนใหเกิดกิจกรรม
ข้ึน 
    ทั้งน้ี “การเปน
องคกรอํานวยการ” 
หมายถึง เปนเจาภาพในการ
อํานวยการขับเคล่ือนใหเกิด
กิจกรรมข้ึน 
 
  

2.1 ตรวจสอบ
หลักฐานที่เกี่ยวของ 
  1)  ประกาศ/
ปฏิทิน/หนังสือแจง  
การทําประชาคม
แผนชุมชน/การจัด
ประชุมเครือขายภาค
ประชาชนที่ได
ประชาสัมพันธให
ประชาชนทราบ  
- คําส่ัง
คณะกรรมการที่มี
หนาที่สนับสนุนการ
จัดทําแผนชุมชน  
 2) เอกสารภาพถาย 
รายงานการ ประชุม
ประชาคมระดับ
หมูบาน/ชุมชน  ที่
แสดงใหเห็นวา อปท. 
ดําเนินการสนับสนุน 
ใหกับคณะกรรมการ
หมูบาน/ชุมชน  หรือ 
อบจ.พัฒนาทักษะ 
ความรูในการมีสวน
รวมผูนําหมูบาน/
ทองถิ่น 
 

 หนังสือ ที่ มท 0891.4/ว 
856 ลว. 12 มี.ค. 2553 
เร่ือง การสนับสนุนการ
ขับเคล่ือนแผนชุมชนสูการ
พัฒนาทองถิ่นและจังหวัด
แบบบูรณาการ และหนังสือ 
ดวนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว 
๑๕๙๖ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน 
๒๕๕๖  

 
 
 
 
 



๑๑
 

การประเมิน คะแนน รายละเอียด/คําอธิบาย 
ดูหลักฐานจาก 

(คําส่ัง/รายงาน/ 
เอกสาร/นส. ฯลฯ) 

อางอิงจาก 
(กม./พ.ร.บ./ระเบียบ/ 
นส. ส่ังการที่เก่ียวของ) 

    3) เอกสารภาพถาย 
รายงานการประชุม
ประชาคมระดับ
เทศบาล/อบต.  ที่
แสดงใหเห็นวา อปท. 
ดําเนินการสนับสนุน
ใหเกิดกระบวนการ
แผนชุมชนระดับ
เทศบาล/ อบต. หรือ 
อบจ.สรางเครือขาย
ความรวมมือภาค
ประชาชนระดับ
จังหวัด  

 

เกณฑการใหคะแนน : 
   * ดําเนินการครบทั้ง 
3 ขอ  
   * ดําเนินการขอ 1) 
และขอ 2) หรือ 3) 
   * ดําเนินการเฉพาะ 
ขอ 1) 
   * ไมไดดําเนินการ 
ทั้ง 3 ขอ 
 

 
๕ 
 

3 
 

1 
 

๐ 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒
 

การประเมิน คะแนน รายละเอียด/คําอธิบาย 
ดูหลักฐานจาก 

(คําส่ัง/รายงาน/ 
เอกสาร/นส. ฯลฯ) 

อางอิงจาก 
(กม./พ.ร.บ./ระเบียบ/ 
นส. ส่ังการที่เก่ียวของ) 

2.2 อปท. ไดสงเสริมการ
มีสวนรวมของประชาชน
ในการวางแผนพัฒนา
ทองถิ่น 
  1) มีการจัดประชุม
ประชาคม หรือสงเสริม
กระบวนการแผนชุมชน
เพื่อรับฟงความคิดเห็น
และขอเสนอจากชุมชน/
หมูบาน 
  2) มีการนําปญหาความ
ตองการ/ขอเสนอแนะจาก
การประชุมประชาคม  
และแผนชุมชนมา
วิเคราะหและจัดลําดับ
ความสําคัญ 
 3) มีโครงการพัฒนาจาก
การประชุมประชาคมหรือ
แผนชุมชนมาบรรจุไว     
ในแผนพัฒนาสามป  
(พ.ศ.2558 - 2560)     
ไมนอยกวารอยละ 70 
ของโครงการ/กิจกรรมใน
แผนพัฒนาสามป 
 
เกณฑการใหคะแนน : 
  * ดําเนินการครบ 
ทั้ง 3 รายการขางตน  
  * ดําเนินการเพียง  
2 รายการขางตน   
  * ดําเนินการเพียง  
1 รายการขางตน 
  * ไมมีการดําเนินการ
ตามรายการขางตน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕ 
 

3 
 

1 
 

๐ 

คําอธิบาย แนะนําให 
อปท. ดําเนินให
ประชาชนมีสวนรวมใน
การวางแผนพัฒนา
ทองถ่ิน รวมทั้งรวบรวม
สําเนารายงาน การ
ประชุมและเอกสาร           
ที่ดําเนินการทุกอยางให
คณะกรรมการประเมินฯ
ตรวจสอบครบทุก
รายการ 

 2.2 ตรวจสอบ
หลักฐานที่เกี่ยวของ
ไดแก 
- สําเนาหนังสือเชิญ
ประชุมหรือเอกสาร
การประชาสัมพันธฯ 
ที่มีการเผยแพรอยาง
หลากหลาย และ
ทั่วถึง  
- สําเนารายงานการ
ประชุมประชาคม
ชุมชน/หมูบาน ใน
การรับทราบปญหา
ความตองการของ
ประชาชนหรือสําเนา
รายงานการประชุม  
ในการสงเสริม
กระบวนการจัดทํา
แผนชุมชน/หมูบาน 
- สําเนารายงานการ
ประชุมประชาคมใน
ระดับตําบล  หรือ
ทองถิ่น หรือการ
ประชุม
คณะกรรมการพัฒนา
ทองถิ่น หรือ
คณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถิ่น ที่
มีการนําปญหาความ
ตองการ/ 

๑. ระเบียบ  มท.  วาดวยการ
จัดทําแผนพัฒนา อปท. พ.ศ. 
๒๕๔๘    และหนังสือส่ังการ
แนวทางการจัดทําแผนพัฒนา
ทองถิ่นของ มท. 
๒. คูมือหลักเกณฑการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดีของ อปท. 
หนา ๒๕ – หนา ๒๖ 



๑๓
 

การประเมิน คะแนน รายละเอียด/คําอธิบาย 
ดูหลักฐานจาก 

(คําส่ัง/รายงาน/ 
เอกสาร/นส. ฯลฯ) 

อางอิงจาก 
(กม./พ.ร.บ./ระเบียบ/ 
นส. ส่ังการที่เก่ียวของ) 

   ขอเสนอแนะจากการ
ประชุมประชาคม
ชุมชน/หมูบานหรือ
แผนชุมชนมา
วิเคราะหและ
จัดลําดับความสําคัญ 
- แผนพัฒนาสามป 
(พ.ศ.2558-2560) 
มีโครงการพัฒนาที่
เปนขอเสนอของ
ประชาคมหรือแผน
ชุมชนระดับเทศบาล/
อบต.ปรากฏไมนอย
กวารอยละ 70 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔
 

การประเมิน คะแนน รายละเอียด/คําอธิบาย 
ดูหลักฐานจาก 

(คําส่ัง/รายงาน/ 
เอกสาร/นส. ฯลฯ) 

อางอิงจาก 
(กม./พ.ร.บ./ระเบียบ/ 
นส. ส่ังการที่เก่ียวของ) 

2.3 การนําแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาไป
ใช ในการจัดทํา
แผนพัฒนาสามป 
 ๑. อปท. มีการจัดทํา
แผนยุทธศาสตร การ
พัฒนาที่สอดคลองกับ
ยุทธศาสตรจังหวัด และ 
มีการวางแนวทางการ
พัฒนาไวในแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนา
และแปลงสูแผนพัฒนา
สามป 
   ๒. โครงการพัฒนาของ 
อปท. ในแผนพัฒนาสามป
สอดคลองกับยุทธศาสตร
การพัฒนาของ อปท. 
  ๓. ในแผนยุทธศาสตร
การพัฒนาและแผนพัฒนา
สามปของ อปท. มีการ
กําหนดตัวช้ีวัดไว และวาง
แนวทางในการวัดผลการ
ดําเนินการจริง 
 
เกณฑการใหคะแนน   :  
  * จัดทําได ๓ ขอ 
  * จัดทําได ๒ ขอ  
  * จัดทําได ๑ ขอ 
  * ไมไดดําเนินการ
จัดทํา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕ 
3 
1 
๐ 

คําอธิบาย แนะนําให 
อปท. ประสานแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนา
แผนพัฒนาจังหวัด โดย
จัดทําโครงการพัฒนา
ของ อปท. ใน
แผนพัฒนาสามปให
สอดคลองกันทุกระดับ 
และสามารถประเมิน/
วัดผลได 
 

2.3 ตรวจสอบ
หลักฐาน ที่เก่ียวของ
ไดแก    
- เอกสารประกอบ
กระบวนการจัดทํา
ยุทธศาสตรการพัฒนา
ตามระเบียบ  มท.  
วาดวยการจัดทํา
แผนพัฒนา อปท. 
พ.ศ. ๒๕๔๘ และ
หนังสือส่ังการแนว
ทางการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถิ่น
ของ มท. ไดแก 
สําเนารายงานการ
ประชุมประชาคม,
รายงานการประชุม
คณะกรรมการพัฒนา
ทองถ่ินและ
คณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถ่ิน, 
ขอมูลพื้นฐาน  และ
ขอมูลอื่นๆ,ปญหาและ
ความตองการ ของ
ประชาชน,รูปเลมแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนา
ของ อปท. 
 

ระเบียบ  มท. วาดวยการ
จัดทําแผนพัฒนา อปท. พ.ศ. 
๒๕๔๘  และหนังสือส่ังการ
แนวทางการจัดทําแผนพัฒนา
ทองถิ่นของ มท. 

 
 
 
 



๑๕
 

การประเมิน คะแนน รายละเอียด/คําอธิบาย 
ดูหลักฐานจาก 

(คําส่ัง/รายงาน/ 
เอกสาร/นส. ฯลฯ) 

อางอิงจาก 
(กม./พ.ร.บ./ระเบียบ/ 
นส. ส่ังการที่เก่ียวของ) 

   - เอกสารแสดงวา
โครงการพัฒนาของ 
อปท. สอดคลองกับ
ผลผลิต ของ
ยุทธศาสตรการพัฒนา
ที่กําหนด  และตรง
ตามแนวทางและคา
เปาหมาย   ในการ
พัฒนา,รูปเลมของ
แผนพัฒนาสามป 
- มีการกําหนด kpi ใน
แผนยุทธศาสตร  การ
พัฒนาและแผนพัฒนา
สามป,คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาทองถิ่น
กําหนดแนวทางและ
วิธีการในการติดตาม
และประเมินผล,สําเนา
รายงานผลการติดตาม
และประเมินผล  ที่
แสดงใหเห็นวา อปท.  
มีการประเมินแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนา
และแผนพัฒนาสามป 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖
 
 

การประเมิน คะแนน รายละเอียด/คําอธิบาย 
ดูหลักฐานจาก 

(คําส่ัง/รายงาน/ 
เอกสาร/นส. ฯลฯ) 

อางอิงจาก 
(กม./พ.ร.บ./ระเบียบ/ 
นส. ส่ังการที่เก่ียวของ) 

2.4 การจัดทําแผนพัฒนา
สามป (พ.ศ. 2558 - 
2560)  
   1) มีการกําหนด
ผูรับผิดชอบทีชั่ดเจน เพื่อ
จัดทําประชาคมหมูบาน/
ชุมชนครอบคลุมทุกพื้นที ่
   2) มีกระบวนการ และ
วิธีการกําหนดวิสัยทัศน
ของ อปท. ที่สอดคลอง
กับพันธกิจ 
   4) โครงการ/กิจกรรม
ในแผนพัฒนาสามป(พ.ศ. 
2558-2560 นํามาจาก
ปญหา ความตองการและ
ขอเสนอแนะของ
ประชาชน (ยกเวน
โครงการจําเปนเรงดวน 
เชน สาธารณะภัย ขอส่ัง
การตามนโยบายรัฐบาล/
จังหวัด) 
เกณฑการใหคะแนน : 
    ดําเนินการครบทั้ง 4 
รายการขางตน 
   ดําเนินการเพียง 3 
รายการขางตน 
   ดําเนินการเพียง 2 
รายการขางตน 
   ดําเนินการเพียง 1 
รายการขางตน หรือ ไมมี
การดําเนินการตาม
รายการขางตน 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 
 

3 
 

1 
 

0 

คําอธิบาย แนะนําให 
อปท.ดําเนินการจัดทํา
แผนพัฒนาสามป 
(พ.ศ.2558-2560) 
อยางเปนระบบและมี
ข้ันตอนการดําเนินการ
ที่ชัดเจน โดยตองมีการ
ดําเนินการ ดังนี้ 
(1) มีการกําหนด
ผูรับผิดชอบที่ชัดเจน 
เพื่อจัดทําประชาคม
หมูบาน/ชุมชน ให
ครอบคลุมทุกพื้นที ่
(2)มีกระบวนการและ
วิธีการกําหนดวิสัยทัศน
ของ อปท. ที่สอดคลอง
กับพนัธกิจ 
(3)โครงการ/กิจกรรม
ในแผนพัฒนาสามป 
(พ.ศ. 2558-2560) 
ตองสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรของจังหวัด 
(4)โครงการ/กิจกรรม
ในแผนพัฒนาสามป 
(พ.ศ. 2558-2560) 
นํามาจากปญหาความ
ตองการและ
ขอเสนอแนะของ
ประชาชน (ยกเวน   
โครางการจําเปน
เรงดวน เชนสาธารณะ
ภัย ขอส่ังการตาม
นโยบายรัฐบาล/ 

2.4 ตรวจสอบ
หลักฐานที่เกี่ยวของ
ไดแก  
1)คําส่ังหรือ
ประกาศผูรับผิดชอบ
จัดทําประชาคมใน
พื้นที ่
2)รายงานการ
ประชุม
คณะกรรมการ
พัฒนาทองถ่ิน 
3)บัญชีโครงการ
พัฒนา (แบบ ผ.01) 
4)รายงานการ
ประชุมประชาคม
ทองถ่ินมีครบทุก
ภาคสวน ยกเวน   
โครงการจําเปน
เรงดวน เชน 
สาธารณภัย ขอส่ัง
การตามนโยบาย
รัฐบาล/จังหวัด 
 
 
 
 
 
 
 

หนังสือ ที่ มท 0810.2/ว 
3324 
ลงวันที่ 10 ต.ค. 2548  
หนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 
0810.2/ 
ว4830 ลงวันที่ 22 พ.ย.
2556 
 
 



๑๗
 

การประเมิน คะแนน รายละเอียด/คําอธิบาย 
ดูหลักฐานจาก 

(คําส่ัง/รายงาน/ 
เอกสาร/นส. ฯลฯ) 

อางอิงจาก 
(กม./พ.ร.บ./ระเบียบ/ 
นส. ส่ังการที่เก่ียวของ) 

  จังหวัด) ทั้งนี้ ถา อปท. 
ดําเนินการจัดทํา
แผนพัฒนาสามปตาม
ข้ันตอนที่กําหนดก็จะ
สงผลใหแผนพัฒนา
สามปของ อปท. 
ประสบผลสําเร็จ        
มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล สงผลดีตอ
ประชาชนในพื้นที ่
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘
 

การประเมิน คะแนน รายละเอียด/คําอธิบาย 
ดูหลักฐานจาก 

(คําส่ัง/รายงาน/ 
เอกสาร/นส. ฯลฯ) 

อางอิงจาก 
(กม./พ.ร.บ./ระเบียบ/ 
นส. ส่ังการที่เก่ียวของ) 

2.5 อปท. นําโครงการ
พัฒนาในแผนพัฒนา  
สามป  (พ.ศ.2558-
2560) มาดําเนินการ   
ตามแผนฯ โดยใชเงิน
งบประมาณรายจาย
ประจําปหรือเงินนอก
งบประมาณ (เฉพาะ
โครงการที่กําหนดไวใน
แผนพัฒนาฯ ป 2558) 
เกณฑการใหคะแนน   :  
  * มากกวารอยละ 70 
  * มากกวารอยละ 60 
แตไมเกินรอยละ 70 
  * รอยละ 50 - 60  
  * นอยกวารอยละ 50 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕ 
3 
 

1 
๐ 

คําอธิบาย แนะนําให 
อปท. ช้ีแจงประชาชน 
สมาชิกสภาทองถิ่น และ
ผูบริหารทองถ่ินใหเห็น
ความสําคัญในการลําดับ
ความสําคัญเรงดวนของ
โครงการมากําหนดใน
งบประมาณรายจาย
ประจําปซ่ึงตอง
สอดคลองกับโครงการที่
กําหนดไวในแผน  
พัฒนาฯ  ป ๒๕๕8    
(ปแรก)  สวนโครงการที่
มีความสําคัญรองลงมา 
จัดใหอยูในปที่ ๒  
และ ๓ ตามลําดับ 
  ทั้งน้ี แผนพัฒนาป 
๒๕๕8 ตองมีจํานวน
โครงการและ
งบประมาณที่ใช
ใกลเคียงกับขอบัญญัติ
งบประมาณของ อปท. 
ปน้ัน ดวย 

 ๑. ระเบียบ  มท.    วาดวย
การจัดทําแผนพัฒนา อปท. 
พ.ศ. ๒๕๔๘  และหนังสือส่ัง
การแนวทางการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถิ่นของ มท. 
๒. คูมือหลักเกณฑการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดีของ อปท. 
หนา ๒๕ – หนา ๒๖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙
 

การประเมิน คะแนน รายละเอียด/คําอธิบาย 
ดูหลักฐานจาก 

(คําส่ัง/รายงาน/ 
เอกสาร/นส. ฯลฯ) 

อางอิงจาก 
(กม./พ.ร.บ./ระเบียบ/ 
นส. ส่ังการที่เก่ียวของ) 

2.6 การติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา
ทองถิ่นตามระเบียบฯ 
เกณฑการใหคะแนน   :  
  * คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาทองถ่ินดําเนิน
ตามแผนติดตามฯ และ
บันทึกผลการติดตาม 
รวมทั้งลงขอมูลในระบบ  
e-plan ครบถวน เสนอ
ตอผูบริหาร อปท.  แลว
ผูบริหาร อปท.รายงานผล
ใหสภา อปท. 
คณะกรรมการพัฒนา
ทองถิ่น และประกาศให
ประชาชนทราบ 
  * คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาทองถ่ินดําเนิน
ตามแผนติดตามฯ และ
บันทึกผลการติดตาม 
รวมทั้งลงขอมูลในระบบ 
e-plan ครบถวน เสนอ
ตอผูบริหาร อปท.  
  * คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาทองถ่ินดําเนิน
ตามแผนติดตามฯ และ
บันทึกผลการติดตาม 
รวมทั้งลงขอมูลในระบบ  
e-plan ครบถวน แตไมได
รายงานผลใหผูบริหาร  
อปท.ทราบ 
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3 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 

 

คําอธิบาย แนะนําให
เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ
ของ อปท. ช้ีแจงให
คณะกรรมการ
ประเมินผลแผนพัฒนา
ทองถ่ินดําเนินการตาม
แผนติดตามฯ และ
บันทึกผลการติดตามลง
ขอมูลในระบบ e-plan 
ใหครบถวน เสนอตอ
ผูบริหาร อปท.แลว 
ผูบริหาร อปท. รายงาน
ผลใหสภา อปท. และ
ประกาศใหประชาชน
ทราบ 

2.6 ตรวจสอบ
หลักฐาน ที่เกี่ยวของ
ไดแก 
- คําส่ัง
คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผลครบทุก
ภาคสวน 
- รายงานการประชุม
คณะกรรมการ
ติดตามประเมินผล 
- รายงานผลการติดตาม
และประเมินผล 
- รายงานการประชุม
สภาทองถิ่น และ
คณะกรรมการพัฒนา
ทองถิ่น 
- การประกาศผลการ
ติดตามและ
ประเมินผล 
- หลักฐานการบันทึก
ผลการติดตาม ใน
ระบบ e-plan 

๑. ระเบียบ มท.  วาดวยการ
จัดทําแผนพัฒนา อปท. พ.ศ. 
๒๕๔๘  และหนังสือส่ังการ
แนวทางการจัดทําแผนพัฒนา
ทองถิ่นของ มท. 
๒. คูมือหลักเกณฑการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดีของ อปท. 
หนา ๒๖ – หนา ๒๗ 



๒๐
 

การประเมิน คะแนน รายละเอียด/คําอธิบาย 
ดูหลักฐานจาก 

(คําส่ัง/รายงาน/ 
เอกสาร/นส. ฯลฯ) 

อางอิงจาก 
(กม./พ.ร.บ./ระเบียบ/ 
นส. ส่ังการที่เก่ียวของ) 

  * คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาทองถ่ินไมได
ดําเนินการตามแผน
ติดตามฯ หรือบันทึกผล
การติดตามลงขอมูลใน
ระบบ e-planไมครบถวน 
 

๐    

2.7 อปท. ดําเนินการ
จัดทําขอตกลงในการ
ปฏิบัติราชการระหวาง
สวนราชการกับผูบริหาร
ทองถิ่น 
เกณฑการใหคะแนน   :  
  * มีการจัดทําขอตกลง
ทุกสวนราชการ ในสังกัด 
อปท. และมีการปฏิบัติ
ตามขอตกลง 
  * มีการจัดทําขอตกลง
ไมครบทุกสวนราชการ
และมีการปฏิบัติตาม
ขอตกลง 
  * มีการจัดทําขอตกลง
ไมครบทุกสวนราชการ
และไมมีการปฏิบัติตาม
ขอตกลงหรือมีแตไมครบ
ทุกสวนราชการ 
  * ไมมีการจัดทํา
ขอตกลง 

 
 
 
 
 
 

๕ 
 
 
 

3 
 
 
 

1 
 
 
 
 

๐ 

คําอธิบาย แนะนําให 
อปท. ดําเนินการจัดทํา
ขอตกลงในการปฏิบัติ
ราชการระหวางสวน
ราชการกับผูบริหาร
ทองถ่ิน โดยเนนใหมี
รายละเอียดแนบ
ขอตกลงแบบกําหนด
และประเมินผลสัมฤทธ์ิ
ของงานของสวนตางๆ 
ซ่ึงประกอบดวย ตัวช้ีวัด 
เปาหมายในการ
ปฏิบัติงานและ
ผลสัมฤทธ์ิของงาน 
 

2.7 ตรวจสอบ
หลักฐาน แสดงให
เห็นวาผลการ
ดําเนินงานของสวน
ราชการเปนไปตาม
ขอตกลงการปฏิบัติ
ราชการหรือไม   
โดยอาจนําขอตกลง
การปฏิบัติราชการมา
เปรียบเทียบกับผล
การปฏิบัติราชการ
ประจําป 

คูมือหลักเกณฑการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดีของ อปท. 
หนา ๒๘ – หนา ๕๑ 

 
 
 
 
 



๒๑
 

การประเมิน คะแนน รายละเอียด/คําอธิบาย 
ดูหลักฐานจาก 

(คําส่ัง/รายงาน/ 
เอกสาร/นส. ฯลฯ) 

อางอิงจาก 
(กม./พ.ร.บ./ระเบียบ/ 
นส. ส่ังการที่เก่ียวของ) 

2.8 อปท. มีโครงการซึ่ง
ไดบูรณาการการ
ปฏิบัติงานรวมกับ อปท. 
อื่น หรือรวมกับหนวยงาน
อื่นในรอบปที่ผานมารวมกี่
ดาน (ยกเวนโครงการ 
ที่หนวยงานของรัฐจัดสรร
ให อปท. ดําเนินการ และ
โครงการที่ อปท.อุดหนุน
ให อปท. หรือหนวยงาน
อื่นโดย อปท. ไมได มีสวน
รวมในการดําเนินการ) 
 
เกณฑการใหคะแนน   :  
  * จํานวน 5 ดาน  
ขึ้นไป 
  * จํานวน 4 ดาน  
  * จํานวน 3 ดาน 
  * นอยกวา 3 ดาน 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕ 
 

3 
1 
๐ 

คําอธิบาย แนะนําให 
อปท. เห็นความสําคัญใน
การดําเนินการโครงการ
บูรณาการรวมกับ
หนวยงานอ่ืนใหมากกวา 
๓ ดาน เชน ดานการจัด
ระเบียบชุมชน/สังคมแล
การรักษาความสงบ
เรียบรอย อปท. สามารถ 
ทําไดในทุก อปท.     
เปนตน  
 

2.8 ตรวจสอบ
หลักฐานโครงการ
พรอมภาพถายที่มี
การบูรณาการ   
(รวมคิด  และรวมทํา 
หรืออุดหนุน
งบประมาณ โดย 
อปท. ตองมีสวนรวม
ดําเนินการ)  การ
ปฏิบัติงานรวมกับ 
สวนราชการ หรือ 
อปท. ใน 6 ดาน
ประกอบดวย 

1) ดานโครงสราง
พื้นฐาน 

2) ดานการ
สงเสริมคุณภาพชีวิต 

3) ดานการจัด
ระเบียบชุมชน/สังคม   
และการรักษาความสงบ
เรียบรอย 

4) ดานการ
วางแผน การสงเสริม
การลงทุนพาณิชย 
กรรมและการ
ทองเที่ยว 

5) ดานการบริหาร 
จัดการและการ
อนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ส่ิงแวดลอม 
 

คูมือหลักเกณฑการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดีของ อปท. 
หนา ๕๒ – หนา ๕๔ 

 



๒๒
 

การประเมิน คะแนน รายละเอียด/คําอธิบาย 
ดูหลักฐานจาก 

(คําส่ัง/รายงาน/ 
เอกสาร/นส. ฯลฯ) 

อางอิงจาก 
(กม./พ.ร.บ./ระเบียบ/ 
นส. ส่ังการที่เก่ียวของ) 

      6) ดานศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิ
ปญญาทองถิ่น 
- หลักฐานโครงการ
การบูรณาการรวมคิด
รวมทํา (ปงบประมาณ  
2558) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๓
 
ขอ ๓ การบริหารภารกิจอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจ 
 

การประเมิน คะแนน รายละเอียด/คําอธิบาย 
ดูหลักฐานจาก 

(คําส่ัง/รายงาน/ 
เอกสาร/นส. ฯลฯ) 

อางอิงจาก 
(กม./พ.ร.บ./ระเบียบ/ 
นส. ส่ังการที่เก่ียวของ) 

3.1 การบริหารพัสดุ 
อปท. ดําเนินการ 
ดังตอไปน้ี 
  1) จัดทํารายงานขอ
อนุมัติจัดซ้ือจัดจางตอผูมี
อํานาจส่ังซื้อส่ังจาง 
  2) มีการสงประกาศและ
เอกสารการสอบราคา 
ประกวดราคา ไปเผยแพร
ตามหลักเกณฑที่ระเบียบ
กําหนด 
  3) จัดทําปาย
ประชาสัมพันธงาน
กอสรางในพื้นที่ 
  4) เผยแพรผลการจัดซื้อ
จัดจางของแตละโครงการ
ใหประชาชนทราบ 
  5) มีการประกาศวัน 
เวลา และสถานที่การ
ตรวจรับงานจางให
ประชาชนทราบลวงหนา 
  6) จัดทําทะเบียนคุม
ครุภัณฑ 
เกณฑการใหคะแนน   :  
   * ดําเนินการรวม  
6 ขอ 
   * ดําเนินการรวม  
4 – 5 ขอ 
   * ดําเนินการรวม  
2 - 3 ขอ 
   * ดําเนินการรวม 
นอยกวา 2 ขอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

๕ 
 

3 
 

1 
 

๐ 

คําอธิบาย อปท. 
สามารถดําเนิน 
ตามเกณฑการบริหาร
พัสดุทุกขอ  
ซ่ึงอางอิงจากระเบียบ 
มท. วาดวยการพัสดุฯ 
 - หาก อปท. ไมมีงาน
กอสรางไมตองประเมิน
ขอ 3) 
- หาก อปท. ไมมีการ
จัดซ้ือครุภัณฑ ไมตอง
ประเมินขอ 6) 

3.1 การบริหารพัสดุ 
- ตรวจสอบหลักฐาน 
เอกสาร เชน รายงาน ขอ
อนุมัติจัดซื้อจัดจาง 
คําส่ังแตงตั้ง
คณะกรรมการจัดหา
พัสดุ หนังสือสง
ประกาศ สัญญาการ
จัดซ้ือ  จัดจาง 
- สุมตรวจจากโครงการ
ที่มีการสอบราคา หรือ
ประกวดราคารอยละ 
10 และไมนอยกวา 5 
โครงการ หากไมมี ให
สุมตรวจจากโครงการที่
ใชวิธีตกลงราคา 
 

ระเบียบ มท.  
วาดวยการพัสดุฯ 



๒๔
 

การประเมิน คะแนน รายละเอียด/คําอธิบาย 
ดูหลักฐานจาก 

(คําส่ัง/รายงาน/ 
เอกสาร/นส. ฯลฯ) 

อางอิงจาก 
(กม./พ.ร.บ./ระเบียบ/ 
นส. ส่ังการที่เก่ียวของ) 

3.2  รอยละของ
งบประมาณที่ อปท. 
ประหยัดไดจากการ
ดําเนินการสอบราคา หรือ
ประกวดราคา หรือการ
ประมูลดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส  
(e – Auction)  ของ
โครงการในหมวดครุภัณฑ 
ที่ดิน และส่ิงกอสราง ใน
ปงบประมาณ 2558  
(เฉพาะโครงการในเทศ
บัญญัติ/ขอบัญญัติ
งบประมาณรายจาย
ประจําป )  
 
เกณฑการใหคะแนน   :  
 * เกินรอยละ 5  
ขึ้นไป 
 * เกินรอยละ 2.5 แต
ไมเกินรอยละ 5 
 * เกินรอยละ 0  
แตไมเกินรอยละ 2.5 
 * รอยละ 0 
วิธีคํานวณ : 

งบตามขอบัญญัติของ
โครงการที่มีการจัดซื้อจัด
จาง- วงเงินตามสัญญา x 

100 
งบตามขอบัญญัติของ
โครงการที่มีการจัดซ้ือจัด
จาง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕ 
 

3 
 

1 
 

๐ 

คําอธิบาย แนะนําให 
อปท. จัดซื้อจัดจางตาม
ระเบียบ มท. วาดวย 
การพัสดุฯ ซึ่งสามารถ
ประหยัดงบประมาณ
จากการสอบราคาหรือ
ประกวดราคาหรือการ
ประมูลดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส เพื่อ
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุดของ
ทางราชการ  
 

3.2  การประหยัด
งบประมาณจากการ
จัดซ้ือจัดจางตาม
ระเบียบ มท.วาดวย
การพัสดุฯ 
-ตรวจสอบหลักฐาน
เอกสาร เทศบัญญัต/ิ
ขอบัญญัติ
งบประมาณรายจาย
ประจําป 2558 
สัญญาจัดซื้อจัดจาง 
หรือฎีกาเบิกจายเงิน 
 (นํามาคํานวณ
เฉพาะโครงการที่ไดมี
การจัดซื้อจัดจางใน
หมวดครุภัณฑ ที่ดิน 
และส่ิงกอสราง ซ่ึง
จัดซ้ือจัดจางโดยวิธี
สอบราคา หรือ
ประกวดราคา หรือ
การประมูลดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกส  
( e – Auction ) ) 

๑. ระเบียบ มท.   วาดวยการ
พัสดุฯ 
๒. คูมือหลักเกณฑการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดีของ อปท. 
หนา ๕๕ 



๒๕
 

การประเมิน คะแนน รายละเอียด/คําอธิบาย 
ดูหลักฐานจาก 

(คําส่ัง/รายงาน/ 
เอกสาร/นส. ฯลฯ) 

อางอิงจาก 
(กม./พ.ร.บ./ระเบียบ/ 
นส. ส่ังการที่เก่ียวของ) 

3.3 อปท. จัดทําแผนการ
ดําเนินงานและได
ดําเนินการตามแผนการ
ดําเนินงาน ประจําป
งบประมาณ 2558 
เกณฑการใหคะแนน   :  
  * จัดทําแผนการ
ดําเนินงานแลวเสร็จ
ภายในเดือนธันวาคม 
2557 และไดดําเนินการ
ตามแผนฯ มากกวา 
รอยละ 80 ข้ึนไป 
  * จัดทําแผนการ
ดําเนินงานแลวเสร็จ
ภายในเดือนธันวาคม 
2557 และไดดําเนินการ
ตามแผนฯ รอยละ  
50 - 80  
  * จัดทําแผนการ
ดําเนินงานแลวเสร็จ
ภายในเดือนธันวาคม 
2557 และไดดําเนินการ
ตามแผนฯ นอยกวารอย
ละ 50 
  * ไมไดจัดทําแผนการ
ดําเนินงาน หรือจัดทําแลว
เสร็จเกินเดือนธันวาคม 
2557 
 

 
 
 
 
 
 

๕ 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 

๐ 

คําอธิบาย แนะนําให 
อปท. จัดทําแผนการ
ดําเนินงานของ อปท.  
ใหแลวเสร็จในเดือน
ธันวาคมของทุกป และ
พยายามดําเนินการตาม
แผนฯ ใหไดมากกวารอย
ละ ๕๐ และ ๘๐ ข้ึนไป 
เพื่อเปนการวัดผลการ
แปลงแผนไปสูการปฏิบัติ 
หมายเหตุ กรณี อปท. 
ไมสามารถต้ัง
งบประมาณแลวเสร็จใน
เวลาที่กําหนด อปท. 
ตองจัดทําแผนการ
ดําเนินงานภายใน 30 
วัน นับแตวันที่ตั้ง
งบประมาณดําเนินการ
หรือไดรับแจงแผนงาน/
โครงการจากหนวยราชการ
อ่ืน 

3.3 การจัดทําแผนการ
ดําเนินงานของ อปท. 
ตรวจสอบหลักฐาน
เอกสาร  
- เอกสารเทศบัญญัติ/
ขอบัญญัติ
งบประมาณรายจาย
ประจําป 2558 
- หนังสือแจง
แผนงาน/โครงการ
จากหนวยราชการอ่ืน 
ที่ตองการดําเนินการ
ในพื้นที่ อปท. ใน
ปงบประมาณ  
2558 
- แผนการดําเนินงาน 
ของ อปท. 
- เอกสารหลักฐาน
การดําเนินงานตาม
แผนฯ เพื่อ
เปรียบเทียบกับ
โครงการ/กิจกรรมที่
ปรากฏในแผนการ
ดําเนินงาน  
 

- ระเบียบ มท.วาดวยการ
จัดทําแผนพัฒนาของ อปท. 
พ.ศ. ๒๕๔๘ ขอ 10, 11, 
26 และ 27 
 

 
 
 
 
 



๒๖
 

การประเมิน คะแนน รายละเอียด/คําอธิบาย 
ดูหลักฐานจาก 

(คําส่ัง/รายงาน/ 
เอกสาร/นส. ฯลฯ) 

อางอิงจาก 
(กม./พ.ร.บ./ระเบียบ/ 
นส. ส่ังการที่เก่ียวของ) 

3.๔ การต้ังงบประมาณ
รายจาย งบลงทุน หมวด
ครุภัณฑ ที่ดินและ
ส่ิงกอสราง 
เกณฑการใหคะแนน   :  
 * เกินรอยละ 15  
ขึ้นไป 
 * เกินรอยละ 1๐ แตไม
เกินรอยละ 15 
 * เกินรอยละ 5 แตไม
เกินรอยละ 10 
 * ไมเกินรอยละ 5 
 

 
 
 
 
 

๕ 
 

3 
 

1 
 

๐ 

คําอธิบาย เพื่อเปนการ
วัดประสิทธิภาพของการ
บริหารงบประมาณของ 
อปท. แนะนําให อปท. 
มีสัดสวนการต้ัง
งบประมาณเพื่อพัฒนา
พื้นที่ใน อปท. เพิ่มขึ้น 
และลดรายจายประจํา
ใหสัดสวนนอยลง 

๓.๔ ตรวจสอบ
ขอบัญญัติ/เทศ
บัญญัติงบประมาณ 
 

 

3.๕ การใชจาย
งบประมาณรายจาย งบ
ลงทุน หมวดครุภัณฑ 
ที่ดินและส่ิงกอสราง 
พิจารณาจากการเบิกจาย 
ภายในปงบประมาณ 
2558 (ไมรวมการกันกัน
เงินเหล่ือมป) 
 
เกณฑการใหคะแนน   :  
 * เบิกเกินรอยละ 8๐ 
ขึ้นไป 
 * เบิกเกินรอยละ 80 
แตไมเกินรอยละ 75 
 * เบิกเกินรอยละ 60 
แตไมเกินรอยละ ๗๕ 
 * เบิกไมเกินรอยละ 6๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕ 
 

3 
 

1 
 

๐ 

คําอธิบาย  แนะนําให 
อปท. ดําเนินการตาม
โครงการพัฒนาในแผน 
และไดเบิกจาย
งบประมาณไดอยาง
เหมาะสม 

๓.5 ตรวจสอบ
หลักฐานการเบิกจาย 
หรือสรุปรายงานการ
เบิกจาย 
 

 

 
 
 
 



๒๗
 

การประเมิน คะแนน รายละเอียด/คําอธิบาย 
ดูหลักฐานจาก 

(คําส่ัง/รายงาน/ 
เอกสาร/นส. ฯลฯ) 

อางอิงจาก 
(กม./พ.ร.บ./ระเบียบ/ 
นส. ส่ังการที่เก่ียวของ) 

3.6 ในปงบประมาณ 
2558  อปท. ไดประกวด
เขารับรางวัลที่สะทอนถึง
การบริหารจัดการที่ดีของ 
อปท. จากหนวยงานตางๆ 
 
เกณฑการใหคะแนน   :  
 * ไดรับรางวัล
ระดับประเทศ 
 * ไดรับรางวัลระดับ
จังหวัด/ภาค/เขต 
 * มีการสมัคร หรือเขา
รวมการประกวด หรือ
ไดรับรางวัลระดับอําเภอ 
 * ไมมีการสมัคร หรือ
เขารวมการประกวด 
 

 
 
 
 
 
 
 

๕ 
 

3 
 

1 
 
 

๐ 

คําอธิบาย แนะนําให 
อปท. เขารวมการ
ประกวดหรือแขงขันการ
บริหารจัดการในดาน
ตางๆที่สอดคลองกับ
ภารกิจของหนวยงาน 
เพื่อสงเสริมให อปท. มี
การประเมินการบริหาร
จัดการของตนเอง
เปรียบเทียบกับ อปท. 
อ่ืน และไดแลกเปล่ียน
เรียนรูการพัฒนา
ศักยภาพในการ
บริหารงานของ อปท. 
เพิ่มข้ึน 

๓.6 ตรวจสอบ
หลักฐานที่เกี่ยวของ 
ไดแก  
- หนังสือสมัคร/
เอกสารประกอบการ
สมัครเขารวมการ
ประกวด หรือ เขา
รวมโครงการจาก
หนวยงานตาง ๆ 
- หนังสือโตตอบจาก
หนวยงานที่แสดงถึง
ความคืบหนาในการ
คัดเลือก ผลตัดสิน
การประกวดประกาศ
ผลการประกวดของ
หนวยงานตาง ๆ 
- หลักฐานที่แสดงถึง
ขั้นตอนการ
ดําเนินงาน เชน รูป
ถายในการดําเนินการ
แขงขัน  
การตรวจประเมิน
ของคณะกรรมการ 
แบบประเมินผลของ 
อปท. น้ัน  
- รางวัลที่ไดรับ เชน 
โล เหรียญ เกียรติ
บัตร ประกาศนียบัตร 
ฯลฯ 
- รูปถายทีมีผูแทน
ของ อปท. เขารับ
รางวัลจากหนวยงาน 

 

 
 



๒๘
 
ขอ 4 การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 

การประเมิน คะแนน รายละเอียด/คําอธิบาย 
ดูหลักฐานจาก 

(คําส่ัง/รายงาน/ 
เอกสาร/นส. ฯลฯ) 

อางอิงจาก 
(กม./พ.ร.บ./ระเบียบ/ 
นส. ส่ังการที่เก่ียวของ) 

4.1 อปท. ดาํเนินการลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ดังน้ี 
  1) มีการมอบอํานาจการ
ตัดสินใจ 
  2) มีการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศหรือ
โทรคมนาคมเพื่อลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
  3) การบริการเชิงรุกเพื่อ
ลดข้ันตอน 
 

 คําอธิบาย อปท. มีการ 
ลดขั้นตอนและระยะเวลา
การปฏิบัติราชการ เพื่อ
อํานวยความสะดวกแก
ประชาชน สามารถ
ดําเนินการใหบังเกิด
ผลสําเร็จไดโดยเร็ว เกิด
ประโยชนกับประชาชน
โดยตรง 

4.1 ตรวจสอบ
หลักฐานที่เก่ียวของ 
ไดแก 
1) มีการมอบอํานาจ
การตัดสินใจ 
   - หนังสือหรือคําส่ัง
มอบอํานาจ พรอม
บัญชีการมอบอํานาจ
แนบทาย (ไมใชคําส่ัง
รักษาราชการแทน) 
   - การมอบอํานาจ
ตองเปนเรื่องที่มีผล
โดยตรงตอประชาชน
และเปนอํานาจของ
ผูบริหาร อปท. 
   - สําหรับการมอบ
อํานาจของผูบริหาร 
อปท. ใหปลัด/รอง
ปลัด ตองจัดทําเปน
คําส่ังและประกาศให
ประชาชนทราบ 
2) มีการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
หรือโทรคมนาคมเพื่อ
ลดข้ันตอนการ
ปฏิบัติงาน 

คูมือหลักเกณฑการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดีของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
(หนาที่ 57 – 63) 

 
 
 
 
 
 



๒๙
 

การประเมิน คะแนน รายละเอียด/คําอธิบาย 
ดูหลักฐานจาก 

(คําส่ัง/รายงาน/ 
เอกสาร/นส. ฯลฯ) 

อางอิงจาก 
(กม./พ.ร.บ./ระเบียบ/ 
นส. ส่ังการที่เก่ียวของ) 

   - มีการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศหรือ
โทรคมนาคมตาม
ความเหมาะสมและ
งบประมาณของแต
ละ อปท. เพื่อชวยลด
ขั้นตอน เพิ่ม
ประสิทธิภาพ และ
ประหยัดคาใชจาย 
ทั้งน้ี ควรจะได
เผยแพรใหประชาชน
ทราบโดยทั่วกัน เชน  
 - ใหบริการชําระ
ภาษีผานอินเทอรเน็ต 
 - การจัดใหมี wifi 
ภายในสํานักงาน 
อปท.  
  - การใชโปรแกรม
อนุมัติงานกอสราง 
  - แจงผลการอนุมัติ
ผานระบบ SMS 
  - ฯลฯ 
3) มีการบริการเชิง
รุกเพื่อลดขั้นตอน 
  - มีการจัดต้ังหรือ
สนับสนุนศูนยบริการ
รวม/one stop 
service 
  - มีการปรับขยาย
เวลาการใหบริการ
ประชาชนในชวงพัก
เที่ยงและวันเสาร 
เต็มวันอยางตอเน่ือง
และจริงจัง 

 



๓๐
 

การประเมิน คะแนน รายละเอียด/คําอธิบาย 
ดูหลักฐานจาก 

(คําส่ัง/รายงาน/ 
เอกสาร/นส. ฯลฯ) 

อางอิงจาก 
(กม./พ.ร.บ./ระเบียบ/ 
นส. ส่ังการที่เก่ียวของ) 

   3) มีการบริการเชิง
รุกเพื่อลดขั้นตอน 
  - มีการจัดต้ังหรือ
สนับสนุนศูนยบริการ
รวม/one stop 
service 
  - มีการปรับขยาย
เวลาการใหบริการ
ประชาชนในชวงพัก
เที่ยงและวันเสาร 
เต็มวันอยางตอเน่ือง
และจริงจัง 
 - มีการจัดชุดบริการ
เคล่ือนที่ใหบริการ
นอกสถานที่ หรือ
ในชวงนอกเวลา
ราชการ หรือใน
วันหยุดราชการ 
 - มีการจัดบริการเชิง
รุก เชน การจัดเก็บ
ภาษีนอกสถานที่ การ
จายเบ้ียยังชีพนอก
สถานที่ การจัด 
อปท. เคล่ือนที่ การ
จัดหนวยเคล่ือนที่รับ
ผูบาดเจ็บกรณี
อุบัติเหตุ สาธารณภัย 
หรือรับผูปวยกรณี
ฉุกเฉิน 
 - ฯลฯ 

 

 
 
 



๓๑
 

การประเมิน คะแนน รายละเอียด/คําอธิบาย 
ดูหลักฐานจาก 

(คําส่ัง/รายงาน/ 
เอกสาร/นส. ฯลฯ) 

อางอิงจาก 
(กม./พ.ร.บ./ระเบียบ/ 
นส. ส่ังการที่เก่ียวของ) 

ดําเนินการครบ 3 ขอ 5 ดําเนินการครบ 3 ขอ   
ดําเนินการรวม 2 ขอ 3 ดําเนินการรวม  2  ขอ   
ดําเนินการ 1 ขอ 1 ดําเนินการ 1 ขอ   
ไมมีการดําเนินการ 0 ไมมีการดําเนินการ   
4.2 อปท. มอบอํานาจใน
การตัดสินใจอยางไร 
 

 คําอธิบาย อปท. มีการ 
กระจายอํานาจการ
ตัดสินใจ การส่ังการ
อนุญาต การอนุมัติใหแก
ผูที่มีหนาที่รับผิดชอบการ
ดําเนินการในเรื่องน้ัน
โดยตรง เพื่อใหเกิดความ
รวดเร็วและลดข้ันตอน
การปฏิบัติงาน 

4.2 ตรวจสอบหลักฐาน
ที่เกี่ยวของ  ไดแก 
   - หนังสือหรือคําส่ัง
มอบอํานาจ พรอม
บัญชีการมอบอํานาจ
แนบทาย (ไมใชคําส่ัง
รักษาราชการแทน) 
   - การมอบอํานาจ
ตองเปนเรื่องที่มีผล
โดยตรงตอประชาชน
และเปนอํานาจของ
ผูบริหาร อปท. 
   - สําหรับการมอบ
อํานาจของผูบริหาร 
อปท. ใหปลัดหรือ
รองปลัด ตองจัดทํา
เปนคําส่ังและ
ประกาศ ให
ประชาชนทราบ 
- การแจงเวียนหรือ
ติดประกาศให
พนักงาน/ขาราชการ 
หรือประชาชนทราบ 
- ตรวจสอบเอกสาร
การปฏิบัติงานจริง 
ที่ผูรับมอบอํานาจได
มีการลงนามอนุมัติ 
อนุญาตตามที่ไดรับ
มอบอํานาจ 

คูมือหลักเกณฑ 
การบริหารกิจการบานเมืองที่
ดีขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น (หนาที่ 57 – 61) 

 



๓๒
 
 

การประเมิน คะแนน รายละเอียด/คําอธิบาย 
ดูหลักฐานจาก 

(คําส่ัง/รายงาน/ 
เอกสาร/นส. ฯลฯ) 

อางอิงจาก 
(กม./พ.ร.บ./ระเบียบ/ 
นส. ส่ังการที่เก่ียวของ) 

การมอบอํานาจทําเปน
หนังสือ/คําส่ังระบุช่ือผูรับ
มอบอํานาจชัดเจน และ
แจงเวียนใหขาราชการ/
พนักงานสวนทองถิ่น 
รวมทั้งประกาศให
ประชาชนทราบ และมี
หลักฐานผูรับมอบอํานาจ
ใชอํานาจที่ไดรับ 

5 1. มีการมอบอํานาจโดย
จัดทําเปนหนังสือ/คําส่ัง
ระบุช่ือผูรับมอบอํานาจ
ชัดเจน 
2. มีการแจงเวียนให
ขาราชการ/พนักงานสวน
ทองถิ่นทราบโดยทั่วกัน 
3. มีการติดประกาศให
ประชาชนทราบ 
4. มีหลักฐานผูรับมอบ
อํานาจใชอํานาจที่ไดรับ 

  

การมอบอํานาจทําเปน
หนังสือ/คําส่ังระบุช่ือผูรับ
มอบอํานาจชัดเจน และ
แจงเวียน 
ใหขาราชการ/พนักงาน
สวนทองถิ่นทราบ 

3 1. มีการมอบอํานาจโดย
จัดทําเปนหนังสือ/คําส่ัง
ระบุช่ือผูรับมอบอํานาจ
ชัดเจน 
2. มีการแจงเวียนให
ขาราชการ/พนักงานสวน
ทองถิ่นทราบโดยทั่วกัน 
 

  

การมอบอํานาจทําเปน
หนังสือ/คําส่ัง ระบุช่ือผูรับ
มอบอํานาจไวอยางชัดเจน 

1 1. มีการมอบอํานาจโดย
จัดทําเปนหนังสือ/คําส่ัง
ระบุช่ือผูรับมอบอํานาจ
ชัดเจน 
 

  

ไมมีการมอบอํานาจ 0 ไมมีการดําเนินการ   
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๓
 

การประเมิน คะแนน รายละเอียด/คําอธิบาย 
ดูหลักฐานจาก 

(คําส่ัง/รายงาน/ 
เอกสาร/นส. ฯลฯ) 

อางองิจาก 
(กม./พ.ร.บ./ระเบียบ/ 
นส. ส่ังการที่เก่ียวของ) 

4.3 อปท. มีการจัดทํา
แผนภูมิ ขั้นตอน และ
ระยะเวลาการดําเนินการ 
รวมทั้งรายละเอียดอื่นๆ 
ประชาสัมพันธให
ประชาชนทราบ 

 คําอธิบาย ในการ
จัดบริการสาธารณะแก
ประชาชน ใหจัดทํา
แผนภูมิขั้นตอนและ
ระยะเวลาการดําเนินการ 
รวมทัง้รายละเอียดอ่ืนๆ  
ที่เก่ียวของในแตละ
ขั้นตอน ประชาสัมพันธ
ไว ณ ที่ทําการและ 
ในระบบเครือขาย
สารสนเทศของหนวยงาน 
เพื่อใหประชาชนหรือผูที่
เกี่ยวของทราบ 

4.3 ตรวจสอบ
หลักฐานที่เกี่ยวของ 
- ตรวจสอบแผนภูมิ 
ขั้นตอน ระยะเวลา
การดําเนินการ 
รวมทั้งรายละเอียด
อื่นๆ ที่เปนปจจุบัน 
- ตรวจสอบเอกสาร/
ชองทางการ
ประชาสัมพันธ 
พรอมระบุไวดวย 

คูมือหลักเกณฑการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดีของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
(หนาที่ 61 – 62) 

มีการจัดทําแผนภูมิ
ขั้นตอนและกําหนด
ระยะเวลา และประกาศ 
ณ จุดบริการทุกจุด ที่
ประชาชนมองเห็นชัดเจน 
รวมทั้งประชาสัมพันธให
ทราบโดยวิธีอื่นๆ (ระบุ) 
1. ................... 
2. ................... 
3. ................... 
4. ...................  
5. ................... 

5 มีการจัดทําแผนภูมิ
ขั้นตอนและกําหนด
ระยะเวลา รวมทั้ง
รายละเอียดอื่นๆ  
ที่เปนปจจุบัน 
และประกาศ  
ณ จุดบริการทุกจุด  
ที่ประชาชนมองเห็น
ชัดเจน รวมทั้ง
ประชาสัมพันธ 
ใหทราบโดยวิธีอื่นๆ 

  

มีการจัดทําแผนภูมิ
ขั้นตอนและกําหนด
ระยะเวลา และประกาศ 
ณ จุดบริการที่ประชาชน
มองเห็นชัดเจน 

3 มีการจัดทําแผนภูมิ
ขั้นตอนและกําหนด
ระยะเวลา รวมทั้ง
รายละเอียดอื่นๆ ที่เปน
ปจจุบันและประกาศ  
ณ จุดบริการทุกจุด  
ที่ประชาชนมองเห็น
ชัดเจน  

  



๓๔
 

การประเมิน คะแนน รายละเอียด/คําอธิบาย 
ดูหลักฐานจาก 

(คําส่ัง/รายงาน/ 
เอกสาร/นส. ฯลฯ) 

อางอิงจาก 
(กม./พ.ร.บ./ระเบียบ/ 
นส. ส่ังการที่เก่ียวของ) 

มีการจัดทําแผนภูมิ
ขั้นตอนและกําหนด
ระยะเวลา 

1 มีการจัดทําแผนภูมิ
ขั้นตอนและกําหนด
ระยะเวลา รวมทั้ง
รายละเอียดอื่นๆ ที่เปน
ปจจุบันและประกาศ  
ณ จุดบริการทุกจุด  
ที่ประชาชนมองเห็น
ชัดเจน  

  

ไมมีการจัดทําแผนภูมิ
ขั้นตอนและกําหนด
ระยะเวลา 

0 ไมมีการดําเนินการ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๕
 
ขอ 5 การปรับปรุงภารกิจ ของ อปท. 

 

การประเมิน คะแนน รายละเอียด/คําอธิบาย 
ดูหลักฐานจาก 

(คําส่ัง/รายงาน/ 
เอกสาร/นส. ฯลฯ) 

อางอิงจาก 
(กม./พ.ร.บ./ระเบียบ/ 
นส. ส่ังการที่เก่ียวของ) 

5.1 จํานวนภารกิจที่ 
อปท.มีการพิจารณา
ทบทวน ปรับปรุง 
เปล่ียนแปลงหรือยกเลิก
ในชวง 2 ปที่ผานมา  
(ป 2556-2557) 

 คําอธิบาย จํานวน
ภารกิจที่ อปท.มีการ
พิจารณาทบทวน 
ปรับปรุง เปล่ียนแปลง
หรือยกเลิกในชวง 2 ป 
ที่ผานมา (ป 2556-
2557) 

5.1 ตรวจสอบ
หลักฐานที่เกี่ยวของ 
ไดแก 
- แผนการทบทวน 
ปรับปรุงเปล่ียนแปลง
หรือยกเลิกภารกิจ     
รายป 
- ผลการทบทวน 
ปรับปรุงเปล่ียนแปลง
หรือยกเลิกภารกิจ 
ในชวงสองปที่ผานมา 
หมายเหตุ ภารกิจที่มี
การทบทวน ปรับปรุง 
เปล่ียนแปลงหรือ
ยกเลิก ตองอยูใน
แผนการทบทวน 
ปรับปรุง 
เปล่ียนแปลงหรือ
ยกเลิกภารกิจหาก
เปนภารกิจเรื่องเดิม
ตองมีเน้ือหาการ
ทบทวน ปรับปรุง 
เปล่ียนแปลง ที่
แตกตางจากเดิม    
 
* ภารกิจของ อปท. 
หมายถึงภารกิจตาม
อํานาจหนาที่หรือ
ภารกิจถายโอน 
 

 

 



๓๖
 

การประเมิน คะแนน รายละเอียด/คําอธิบาย 
ดูหลักฐานจาก 

(คําส่ัง/รายงาน/ 
เอกสาร/นส. ฯลฯ) 

อางอิงจาก 
(กม./พ.ร.บ./ระเบียบ/ 
นส. ส่ังการที่เก่ียวของ) 

จํานวน 3 ภารกิจ 5 ดําเนินการจํานวน  
3 ภารกิจ 

  

จํานวน 2 ภารกิจ 3 ดําเนินการจํานวน  
2 ภารกิจ 

  

จํานวน 1 ภารกิจ 1 ดําเนินการจํานวน  
1 ภารกิจ 

  

ไมมีการดําเนินการ 0 ไมมีการดําเนินการเลย   
5.2 ในปงบประมาณที่
ผานมา (ป 2558) อปท.  
มีการพิจารณาทบทวน 
ปรับปรุง เปล่ียนแปลง
หรือยกเลิกภารกิจ 
 

 คําอธิบาย พิจารณาวาใน
ปประมาณที่ผานมา
อปท.มีการพิจารณา
ทบทวน ปรับปรุง 
เปล่ียนแปลงหรือยกเลิก
ภารกิจตามขั้นตอนที่
กําหนดหรือไม 

 5.2 ตรวจสอบ
หลักฐานที่เกี่ยวของ 

ไดแก 
- คําส่ัง/ประกาศ

แตงตั้งคณะทํางาน 
- รายงานการประชุม
คณะทํางาน 
- บันทึกเสนอ
ผูบริหาร 
- เอกสารแสดงการ
ขับเคล่ือนการ
ดําเนินงานหลังจาก
การพิจารณาทบทวน 
ปรับปรุง 
เปล่ียนแปลงหรือ
ยกเลิกภารกิจและ
เสนอผูบริหาร
พิจารณา 

 

หนังสือ มท. ที่ มท 
0892.4/ว 435  ลว. 11 
ก.พ. 2548 ขอ 3 

 

 

 

 

 

 



๓๗
 

การประเมิน คะแนน รายละเอียด/คําอธิบาย 
ดูหลักฐานจาก 

(คําส่ัง/รายงาน/ 
เอกสาร/นส. ฯลฯ) 

อางอิงจาก 
(กม./พ.ร.บ./ระเบียบ/ 
นส. ส่ังการที่เก่ียวของ) 

มีการขับเคล่ือนการ
ดําเนินงานหลังจากการ
พิจารณาทบทวน ปรับปรุง 
เปล่ียนแปลงหรือยกเลิก
ภารกิจและเสนอผูบริหาร
พิจารณา ระบุช่ือภารกิจ 
ที่ทบทวน ปรับปรุง 
เปล่ียนแปลงหรือยกเลิก 
............................ 

5 ดําเนินการขับเคล่ือนการ
ดําเนินงานหลังจากการ
พิจารณาทบทวน 
ปรับปรุง เปล่ียนแปลง
หรือยกเลิกภารกิจและ
เสนอผูบริหารพิจารณา 

  

มีการประชุมคณะทํางาน 
และมีการวิเคราะหภารกิจ 
ตลอดจนจัดทํารายงาน
การประชุม และสรุปผล
เสนอผูบริหาร 

3 ดําเนินการการจัด
ประชุมคณะทํางาน และ
มีการวิเคราะหภารกิจ 
ตลอดจนจัดทํารายงาน
การประชุม และสรุปผล
เสนอผูบริหาร 

  

มีการประชุมคณะทํางาน 
และมีการวิเคราะหภารกิจ 
ตลอดจนจัดทํารายงาน
การประชุม แตไมได
สรุปผลเสนอผูบริหาร 

 

1 ดําเนินการประชุม
คณะทํางาน และมีการ
วิเคราะหภารกิจ 
ตลอดจนจัดทํารายงาน
การประชุม แตไมได
สรุปผลเสนอผูบริหาร 

 

  

ไมมีการแตงตั้ง
คณะทํางาน หรือมีการ
แตงต้ังคณะทํางานแตไมมี
การประชุมฯ 

0 ไมมีการแตงตั้ง
คณะทํางาน หรือมีการ
แตงต้ังคณะทํางานแตไม
มีการจัดประชุมฯ 

  

 

 

 

 

 

 



๓๘
 
ขอ 6 การอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน 

 

การประเมิน คะแนน รายละเอียด/คําอธิบาย 
ดูหลักฐานจาก 

(คําส่ัง/รายงาน/ 
เอกสาร/นส. ฯลฯ) 

อางอิงจาก 
(กม./พ.ร.บ./ระเบียบ/ 
นส. ส่ังการที่เก่ียวของ) 

6.1 การกําหนด
ระยะเวลาแลวเสร็จของ
งานบริการสาธารณะของ
แตละงาน และประกาศ 
ใหประชาชนทราบ ตาม
แนวทางที่ มท. กําหนด 

 คําอธิบาย อปท. ตอง
กําหนดระยะเวลาแลว
เสร็จของงานบริการ
สาธารณะทุกงาน กรณี
การปฏิบัติราชการ
เก่ียวของกับการบริการ
ประชาชน หรือระหวาง
สวนราชการ ใหกําหนด
ระยะเวลาแลวเสร็จของ
การปฏิบัติงานไวดวย
และประกาศให
ประชาชนทราบ 

6.1 ตรวจสอบ
หลักฐานที่เกี่ยวของ
ไดแก 
- การประกาศ
ระยะเวลาแลวเสร็จ
ของงานบริการ (อบจ. 
4, เทศบาล 17  รวม
ทะเบียนและบัตร, 
อบต. 11) 
- สุมตรวจสอบการ
ปฏิบัติไดจริง 
ตามประกาศหรือไม
จากหลักฐาน เอกสาร 
หรือสอบถาม
ประชาชน 
- การประกาศ
ระยะเวลาแลวเสร็จ
ของงานบริการอ่ืนๆ  
ที่เพิ่มขึ้น (หนังสือ มท. 
ที่ มท 0892.4/ว 
435 ลว. 11 ก.พ. 
2548) 
อปท. มีงานบริการ
สาธารณะทั้งหมด 
จํานวน..............งาน 
โดยเปนงานที่เพิ่มเติม
จากประกาศฯ 
จํานวน.............งาน 
ไดแก 
1. ............................ 
2. ............................ 
3. ............................ 
4. ........................... 

- คูมือหลักเกณฑการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดีของ
องคกรปกครอง 
สวนทองถิ่น  
(หนาที่ 65 – 67) 
- หนังสือ มท. ที่ มท 
0892.4/ว 435 ลว. 11 
ก.พ. 2548 



๓๙
 

การประเมิน คะแนน รายละเอียด/คําอธิบาย 
ดูหลักฐานจาก 

(คําส่ัง/รายงาน/ 
เอกสาร/นส. ฯลฯ) 

อางอิงจาก 
(กม./พ.ร.บ./ระเบียบ/ 
นส. ส่ังการที่เก่ียวของ) 

   5. ........................... 
6. ........................... 
7. .......................... 
8. ........................... 
9. ........................... 
10. ........................ 
11. ........................ 
12. ........................ 
13. ......................... 
 

 

มีการกําหนดระยะเวลา  
และประกาศใหประชาชน
ทราบครบทุกกระบวนงาน 
รวมทั้งเพิ่มกระบวนงาน
บริการอื่นมากกวา 2 
กระบวนงาน  
และประกาศใหประชาชน
ทราบ (ระบ)ุ 
1. ................... 
2. ................... 
3. ................... 
4. ...................  
5. ................... 
 

5 1. มีการกําหนด
ระยะเวลาครบ 
ทุกกระบวนงาน 
2. มีการกําหนด
ระยะเวลาเพิ่มจาก
กระบวนงานบริการอ่ืน
มากกวา 2 กระบวนงาน 
ข้ึนไป 
3. กระบวนงานที่
เก่ียวของกับการบริการ
ประชาชน หรือระหวาง
สวนราชการ มีการ
ประกาศใหประชาชน
ทราบ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๐
 

การประเมิน คะแนน รายละเอียด/คําอธิบาย 
ดูหลักฐานจาก 

(คําส่ัง/รายงาน/ 
เอกสาร/นส. ฯลฯ) 

อางอิงจาก 
(กม./พ.ร.บ./ระเบียบ/ 
นส. ส่ังการที่เก่ียวของ) 

มีการกําหนดระยะเวลา  
และประกาศใหประชาชน
ทราบครบทุกกระบวนงาน 
รวมทั้งเพิ่มกระบวนงาน
บริการอื่น 1-2 
กระบวนงาน และประกาศ
ใหประชาชนทราบ (ระบ)ุ 
1. ................... 
2. ................... 

3 1. มีการกําหนด
ระยะเวลาครบทุก
กระบวนงาน 
2. มีการกําหนด
ระยะเวลาเพิ่มจาก
กระบวนงานบริการอ่ืน 
1- 2 กระบวนงาน 
3. กระบวนงานที่
เก่ียวของกับการบริการ
ประชาชน หรือระหวาง
สวนราชการ มีการ
ประกาศใหประชาชน
ทราบ 

  

มีการกําหนดระยะเวลา
ของงานบริการครบทุก
กระบวนงาน และประกาศ
ใหประชาชนทราบ 

1 1. มีการกําหนด
ระยะเวลาครบทุก
กระบวนงาน 
2. กระบวนงานที่
เก่ียวของกับการบริการ
ประชาชน หรือระหวาง
สวนราชการ มีการ
ประกาศใหประชาชน
ทราบ 

  

มีการกําหนดระยะเวลา
ของงานบริการไมครบ 
ทุกกระบวนงาน 

0 1. มีการกําหนด
ระยะเวลาครบไมครบทุก
กระบวนงาน 

  

 

 

 

 

 

 

 



๔๑
 

การประเมิน คะแนน รายละเอียด/คําอธิบาย 
ดูหลักฐานจาก 

(คําส่ัง/รายงาน/ 
เอกสาร/นส. ฯลฯ) 

อางอิงจาก 
(กม./พ.ร.บ./ระเบียบ/ 
นส. ส่ังการที่เก่ียวของ) 

6.2 การจัดบริการเพื่อ
อํานวยความสะดวกใหแก
ประชาชน ณ สํานักงาน 
  1) จัดเกาอี้รองรับบริการ
ประชาชนอยางเพียงพอ 
  2)  มีปายบอกทาง/
แผนผังกําหนด
ผูรับผิดชอบแตละขั้นตอน
ที่ชัดเจน 
  3) มีแบบคํารองพรอม
ตัวอยางตางๆ 
  4) มีจุดประชาสัมพันธ
และมีเจาหนาที่ประจํา 
  5) มีบริการลวงเวลา/พัก
เที่ยง หรือวันหยุดราชการ 
  6) จัดใหมีการอํานวยความ
สะดวกสําหรับผูพิการ
คนชรา 
  7) ใหบริการอินเตอรเน็ต 
เชน จัดมุมอินเตอรเน็ต 
จัดบริการ wifi  
แกประชาชน ฯลฯ 
    8) มีจุดบริการนํ้าดื่ม
สะอาดเพื่อบริการ
ประชาชน 
    9) มีหองนํ้าสะอาด
รองรับบริการประชาชน
อยางเพียงพอ 

 คําอธิบาย อปท. ตอง
กําหนดระยะเวลาแลว
เสร็จของงานบริการ
สาธารณะทุกงาน กรณี
การปฏิบัติราชการ
เก่ียวของกับการบริการ
ประชาชน หรือระหวาง
สวนราชการ ใหกําหนด
ระยะเวลาแลวเสร็จของ
การปฏิบัติงานไวดวย
และประกาศให
ประชาชนทราบ 

6.2 ตรวจสอบ
หลักฐานที่เกี่ยวของ 
ไดแก แบบคํารอง 
คําส่ังใหเจาหนาที่
บริการลวงเวลา/พัก
เที่ยง หรือ
วันหยุดราชการ 
หลักฐานการใช
บริการในชวงเวลา
ดังกลาว การจัด
สถานที่ หรือส่ิง
อํานวยความสะดวก
สําหรับคนพิการหรือ
คนชรา ตรวจสอบ
สัญญาณ wifi ของ 
อปท. จัดมุม
อินเตอรเน็ต ฯลฯ 
 
 

คูมือหลักเกณฑ 
การบริหารกิจการบานเมืองที่
ดีขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น (หนาที่ 64 – 65) 

ดําเนินการครบ 9 ขอ 5 ดําเนินการครบ 9 ขอ   
ดําเนินการรวม  7 - 8 ขอ 3 ดําเนินการรวม 

 7 - 8 ขอ 
  

ดําเนินการรวม 6 ขอ 1 ดําเนินการรวม 6 ขอ   
ดําเนินการรวมนอยกวา  
6 ขอ 

0 ดําเนินการรวมนอยกวา 
6 ขอ 

  



๔๒
 

การประเมิน คะแนน รายละเอียด/คําอธิบาย 
ดูหลักฐานจาก 

(คําส่ัง/รายงาน/ 
เอกสาร/นส. ฯลฯ) 

อางอิงจาก 
(กม./พ.ร.บ./ระเบียบ/ 
นส. ส่ังการที่เก่ียวของ) 

6.3 การจัดชองทางและ
ปรากฏหลักฐานการรับฟง
ความคิดเห็นของ
ประชาชน 

 คําอธิบาย อปท. จัดใหมี
ชองทางการส่ือสารที่
หลากหลาย เพื่ออํานวย
ความสะดวกใหแก
ประชาชนที่จะติดตอ
สอบถามหรือขอขอมูล 
หรือแสดงความคิดเห็น
เก่ียวกับการปฏิบัติงาน
ของ อปท. 

ตรวจสอบหลักฐาน
การรับฟงความ
คิดเห็น 
- ตรวจสอบหลักฐาน
รายงานการประชุม
ประชาคมใหมีความ
คิดเห็นของประชาชน 
- ตรวจสอบชองทาง
แสดงความคิดเห็นใน
เว็บไซต 
(Webboard) 

คูมือหลักเกณฑการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดีของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
(หนาที่ 68) 

รับฟงความคิดเห็นผาน
ทางเว็บไซตของ อปท. 
และจัดประชุมประชาคม/
เวทีชาวบาน 

5 อปท. จัดใหมีชองทางใน
การรับฟงความคิดเห็น
ผานทางเว็บไซตของ 
อปท. (Webboard) 
อปท. จัดประชุม
ประชาคม/เวทีชาวบาน 

  

รับฟงความคิดเห็นผานทาง
เว็บไซตของ อปท.     

3 อปท. จัดใหมีชองทางใน
การรับฟงความคิดเห็น
ผานทางเว็บไซตของ 
อปท. (Webboard) 

  

จัดประชุมประชาคม/เวที
ชาวบาน (ไมรวม
ประชาคมเรื่องการจัดทํา
แผน) 

1 อปท. จัดประชุม
ประชาคม/เวทีชาวบาน 
ทั้งน้ี ไมรวมประชาคม
เรื่องการจัดทําแผน 

  

ไมมีการดําเนินการรับฟง
ความคิดเห็นผานทาง
เว็บไซตของ อปท. และจัด
ประชุมประชาคม/เวที
ชาวบาน 

0 ไมมีการดําเนินการใดๆ   

 

 

 



๔๓
 

การประเมิน คะแนน รายละเอียด/คําอธิบาย 
ดูหลักฐานจาก 

(คําส่ัง/รายงาน/ 
เอกสาร/นส. ฯลฯ) 

อางอิงจาก 
(กม./พ.ร.บ./ระเบียบ/ 
นส. ส่ังการที่เก่ียวของ) 

6.4 กระบวนการแกไข
ปญหาความเดือดรอนของ
ประชาชน การรับเรื่องราว
รองทุกข รองเรียน รับ
ขอเสนอแนะ สอบถาม 
หรือเสนอความคิดเห็น
จากประชาชน 
  1) จัดทําบัญชีรับ
เร่ืองราวรองทุกข รอง
เรียนฯ 
  2) ดําเนินการแกไข
ปญหา หรือแจงผลความ
คืบหนาใหประชาชนทราบ 
ภายใน 15 วัน 

 คําอธิบาย อปท. ตอง
จัดระบบการรับเรื่อง
รองเรียน เสนอแนะ 
สอบถาม หรือเสนอ
ความคิดเห็นขอ
รองเรียน/ขอเสนอแนะ 
ทั้งน้ี ตองตอบคําถามใน
ทุกคําถามปญหาที่
ประชาชนตองการทราบ
เก่ียวกับงานในหนาที่ 

ตรวจสอบหลักฐานที่
เก่ียวของ ไดแก 

- มีการมอบหมาย
หนวยงาน/เจาหนาที่
รับผิดชอบของ
หนวยงาน 

- คําส่ังแตงตั้ง
เจาหนาที่รับผิดชอบ 

- ทะเบียนรับเร่ือง
รองเรียน 

- หลักฐานการรายงาน
ผลใหทราบภายใน 15 
วัน (ไมจําเปนตองแลว
เสร็จ) 
 
 

คูมือหลักเกณฑ 
การบริหารกิจการบานเมืองที่
ดีขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น (หนาที่ 67 – 68) 

จัดทําบัญชีรับเรื่องราวรอง
ทุกข รองเรียนฯ และ
ดําเนินการแกไขปญหา 
หรือแจงผลความคืบหนาให
ประชาชนทราบทุกเรื่อง 
ภายใน 15 วัน 

5 1. อปท. จัดทําบัญชีรับ
เรื่องราวรองทุกข รอง
เรียนฯ ทุกเรื่อง 
2. อปท. ดําเนินการ
แกไขปญหา หรือแจงผล
ความคืบหนาใหประชาชน
ทราบทุกเรื่อง ภายใน      
15 วัน 

  

 

 

 

 

 

 

 



๔๔
 

การประเมิน คะแนน รายละเอียด/คําอธิบาย 
ดูหลักฐานจาก 

(คําส่ัง/รายงาน/ 
เอกสาร/นส. ฯลฯ) 

อางอิงจาก 
(กม./พ.ร.บ./ระเบียบ/ 
นส. ส่ังการที่เก่ียวของ) 

จัดทําบัญชีรับเรื่องราวรอง
ทุกข และดําเนินการแกไข
ปญหา หรือแจงผลความ
คืบหนาใหประชาชนทราบ 
ภายใน 15 วัน อยางนอย 
รอยละ 80 ของจํานวน
เร่ืองราวรองทุกขที่ปรากฏ
ในบัญชี 

3 1. อปท. จัดทําบัญชีรับ
เรื่องราวรองทุกข รอง
เรียนฯ ทุกเรื่อง 
2. อปท. ดําเนินการ
แกไขปญหา หรือแจงผล
ความคืบหนาให
ประชาชนทราบ ภายใน 
15 วัน อยางนอย  
รอยละ 80 ของจํานวน
เรื่องราวรองทุกขที่
ปรากฏในบัญชี 

  

จัดทําบัญชีรับเรื่องราวรอง
ทุกข รองเรียนฯ แตไมได
ดําเนินการแจงผลความ
คืบหนาใหประชาชนทราบ
ตามกําหนด หรือ
ดําเนินการแจงผลความ
คืบหนาใหประชาชนทราบ
ตามกําหนด แตไมไดทํา
บัญชีรับเรื่องราวรองทุกข 

1 อปท. จัดทําบัญชีรับ
เรื่องราวรองทุกข รอง
เรียนฯ แตไมได
ดําเนินการแจงผลความ
คืบหนาใหประชาชน
ทราบตามกําหนด หรือ
ดําเนินการแจงผลความ
คืบหนาใหประชาชน
ทราบตามกําหนด แต
ไมไดทําบัญชีรับเรื่องราว
รองทุกข 

  

ไมมีการดําเนินการใดๆ 0 ไมมีการดําเนินการใดๆ   

 

 

 

 

 

 



๔๕
 
ขอ 7 การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 

การประเมิน คะแนน รายละเอียด/คําอธิบาย 
ดูหลักฐานจาก 

(คําส่ัง/รายงาน/ 
เอกสาร/นส. ฯลฯ) 

อางอิงจาก 
(กม./พ.ร.บ./ระเบียบ/ 
นส. ส่ังการที่เก่ียวของ) 

7.1 มีการวิเคราะหและ
สรุปผลการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของ อปท. 
และเขาที่ประชุม
คณะกรรมการประเมินผล
ตามหลักเกณฑและวิธีการ
บริหารกิจการบานเมืองที่
ดีของ อปท. ซ่ึงมี
บุคคลภายนอกรวมเปน
กรรมการ 
 

 คําอธิบาย มีการ
วิเคราะหและสรุปผลการ
ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของ อปท. โดย
คณะกรรมการ
ประเมินผลตาม
หลักเกณฑและวิธีการ
บริหารกิจการบานเมือง
ที่ดีของ อปท. ซึ่งมี
บุคคลภายนอกรวมเปน
กรรมการตามขั้นตอนที่
กําหนด 

 7.1  ตรวจสอบ
หลักฐานที่เกี่ยวของ 
ไดแก  
- คําส่ัง/ประกาศ
แตงต้ังคณะกรรมการ
ประเมินผลฯ ที่มี
ผูแทนชุมชน องคกร
ภาคประชาชน 
ภาคเอกชนจํานวน 2 
คน รวมเปน
กรรมการ (หนังสือ 
มท.ที ่มท 0892.4/    
ว 435 ลว. 11 ก.พ. 
2548) 
- รายงานการประชุม 
- รายงานผลการ
ประเมินผลและเสนอ
แนวทางการแกไข
และพัฒนาการ
ปฏิบัติงานใหครบทั้ง 
4 ดาน เกี่ยวกับ 
  1) ผลสัมฤทธ์ิของ
ภารกิจ 
  2) คุณภาพของ
บริการ 
  3) ความคุมคาของ
ภารกิจ 
  4) ความพึงพอใจ
ของประชาชน 

(หนังสือ มท.ที่ มท 0892.4/    
ว 435 ลว. 11 ก.พ. 2548) 
 

 



๔๖
 

การประเมิน คะแนน รายละเอียด/คําอธิบาย 
ดูหลักฐานจาก 

(คําส่ัง/รายงาน/ 
เอกสาร/นส. ฯลฯ) 

อางอิงจาก 
(กม./พ.ร.บ./ระเบียบ/ 
นส. ส่ังการที่เก่ียวของ) 

   - ผูบริหารพิจารณา
ผลการประเมินและ
ส่ังการ เสนอแนวทาง
การแกไขและพัฒนาการ
ปฏิบัติงาน 
- การประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ อปท. 
สามารถนําผลการ
ประเมินของ core 
team ในปที่ผานมา
ใหคณะกรรมการ
ประเมินผลวิเคราะห 
โดยไมจําเปนตอง
สรางเคร่ืองมือ
ประเมินใหม 

 

1) แตงต้ังคณะกรรมการ
ประเมินผลตามหลักเกณฑ
และวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดีของ อปท.
(หนังสือ มท.ที่ มท 
0892.4/ว 435  
ลว. 11 ก.พ. 2548) 

 คําส่ังแตงต้ัง
คณะกรรมการ
ประเมินผลตาม
หลักเกณฑและวิธีการ
บริหารกิจการบานเมือง
ที่ดีของ อปท. 

  

 

 

 

 

 

 

 



๔๗
 

การประเมิน คะแนน รายละเอียด/คําอธิบาย 
ดูหลักฐานจาก 

(คําส่ัง/รายงาน/ 
เอกสาร/นส. ฯลฯ) 

อางอิงจาก 
(กม./พ.ร.บ./ระเบียบ/ 
นส. ส่ังการที่เก่ียวของ) 

2) จัดประชุม
คณะกรรมการฯ เพื่อ
พิจารณาผลการ
ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการใหครบถวนทั้ง    
4 ดาน เก่ียวกับ 
   2.1 ผลสัมฤทธ์ิของ
ภารกิจ 
   2.2 คุณภาพของ
บริการ 
   2.3 ความคุมคาของ
ภารกิจ 
   2.4 ความพึงพอใจของ
ประชาชน 

 รายงานการประชุม   

  3) ประชุมสรุป 
ผลการประเมิน  

 รายงานผลการ
ประเมินผลและเสนอ
แนวทางการแกไขและ
พัฒนาการปฏิบัติงานให
ครบทั้ง 4 ดาน เกี่ยวกับ 
  1) ผลสัมฤทธ์ิของ
ภารกิจ 
  2) คุณภาพของบริการ 
  3) ความคุมคาของ
ภารกิจ 
  4) ความพึงพอใจของ
ประชาชน 

  

  4) เสนอผูบริหารเพื่อ
พิจารณาส่ังการ 
 

  ผูบริหารพิจารณาผล
การประเมินและส่ังการ 
เสนอแนวทางการแกไข
และพัฒนาการปฏิบัติงาน 

  

 

 



๔๘
 

การประเมิน คะแนน รายละเอียด/คําอธิบาย 
ดูหลักฐานจาก 

(คําส่ัง/รายงาน/ 
เอกสาร/นส. ฯลฯ) 

อางอิงจาก 
(กม./พ.ร.บ./ระเบียบ/ 
นส. ส่ังการที่เก่ียวของ) 

เกณฑการใหคะแนน 
-ดําเนินการตามขอ 1-4 
-ดําเนินการตามขอ 1-3 
-ดําเนินการตามขอ 1-2 
-ไมมีการแตงต้ัง
คณะกรรมการฯ 

 
5 
3 
1 
0 

   

7.2 จํานวนเร่ืองที่ อปท.
ดําเนินการแกไข ปรับปรุง
จากขอส่ังการของผูบริหาร  
ตามขอ 7.1 

 คําอธิบาย จํานวนเรื่องที่ 
อปท.ดําเนินการแกไข 
ปรับปรุงจากขอส่ังการ
ของผูบริหาร  
ตามขอ 7.1 

7.2  ตรวจสอบ
หลักฐานที่ 

เก่ียวของไดแก 
- เอกสารที่แสดงผล
การดําเนินการแกไข 
ปรับปรุง ตามขอส่ัง
การของผูบริหารใน
แตละเรื่อง 
- ขอส่ังการของ
ผูบริหาร 
- รายงานการประชุม
คณะกรรมการ
ประเมินผลตาม
หลักเกณฑและ
วิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดีของ 
อปท.  

 

จํานวน 3 เรื่อง 5 ดําเนินการ       
จํานวน 3 เร่ือง 

  

จํานวน 2 เรื่อง 3 ดําเนินการ       
จํานวน 2 เร่ือง 

  

จํานวน 1 เร่ือง 1 ดําเนินการ        
จํานวน 1 เร่ือง 

  

ไมมีการดําเนินการ 0 ไมมีการดําเนินการเลย   
 

 
 

 



๔๙
 

สรุปกระบวนงานบริการตามภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ที่กระทรวงมหาดไทยไดแนะนําใหลดระยะเวลาการปฏิบตัิราชการเพื่อประชาชน 

(จํานวน 18 กระบวนงาน) 
(นส. มท. ที่ มท 0810.3/ว 10793 ลว. 19 ก.ย. 46  และ นส. มท. ที่ มท 0810.3/ว 4422 ลว. 22 ธ.ค. 46) 

 

ที ่ กระบวนงานบริการประชาชน 
ระยะเวลาใหบริการ 

ที่ปรับลดแลว 

ภารกิจของ อปท. 

ที่ดําเนินการ  

อบจ. เทศบาล อบต. 

1 จัดเก็บภาษีบํารุงทองที่ 5 นาท/ีราย - ü ü 

2  จัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน 5 นาท/ีราย - ü ü 

3 จัดเก็บภาษีปาย 5 นาท/ีราย - ü ü 

4 จัดเก็บคาธรรมเนียมจากผูพักโรงแรม 5 นาท/ีราย ü - - 

5 ขออนุญาตกอสรางอาคาร 

 - ข้ันตอนตรวจสอบเอกสาร/พื้นที่กอสราง 

 - ข้ันตอนพิจารณาออกใบอนุญาต 

30 วัน/ราย 

15 วัน/ราย 

15 วัน/ราย 

- ü ü 

6 สนับสนุนนํ้าอุปโภคบริโภค 3 ชม./ราย ü ü ü 

7 ชวยเหลือสาธารณภัย ในทันที ü ü ü 

8 รับแจงเรื่องราวรองทุกข แจงตอบการดําเนินการ 
ใหผูรองเรียนทราบภายใน 

   7 วัน 

ü ü ü 

 

9 

ดานทะเบียนราษฎร/บัตรประจําตัวประชาชน 

แจงเกิด 

 

10 นาท/ีราย 

 

- 

 

ü 

 

- 

10 แจงตาย  10 นาท/ีราย - ü - 

11 ยายที่อยู 10 นาท/ีราย - ü - 

12 กําหนดเลขที่บาน 3 วัน/ราย - ü - 

13 ขอมีบัตรประจําตัวประชาชน (คร้ังแรก) 10 นาท/ีราย - ü - 

14 ขอมีบัตรประจําตัวประชาชน (บัตรเดิมหมดอาย)ุ 10 นาท/ีราย - ü - 

 
 
 



๕๐
 

ที ่ กระบวนงานบริการประชาชน 
ระยะเวลาใหบริการ 

ที่ปรับลดแลว 

ภารกิจของ อปท. 

ที่ดําเนินการ  

อบจ. เทศบาล อบต. 

 

15 

ดานสาธารณสุข 

การขออนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตราย
ตอสุขภาพ (130 ประเภท) 

  - ขออนุญาตใหม/ตอใบอนุญาต 

 

20 วัน/ราย 

 

- 

 

ü 

 

ü 

16 การขออนุญาตจัดต้ังตลาด 

  - ขออนุญาตใหม/ตอใบอนุญาต 

20 วัน/ราย - ü ü 

17 การขออนุญาตจัดต้ังสถานที่จําหนายอาหาร
หรือสถานที่สะสมอาหาร (พื้นทีเ่กิน 200 ตร.ม.) 

  - ขออนุญาตใหม/ตอใบอนุญาต 

20 วัน/ราย - ü ü 

18 การขออนุญาตจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ 

  - ขออนุญาตใหม/ตอใบอนุญาต 

20 วัน/ราย - ü ü 

 
หมายเหต ุ - อบจ. 4 กระบวนงาน, เทศบาล 17 กระบวนงาน และ อบต. 11 กระบวนงาน 
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คูมือ/เอกสารประกอบ 
การประเมินประสิทธิภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) : (สถ - อปท) 

ประจําป 2559   
สําหรับทีมประเมินประสิทธิภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (สถ - อปท)  

************************************ 
 

ดานท่ี 2 การบริหารงานบุคคลและกิจการสภา   
1. การบริหารงานบุคคล    

เกณฑการประเมิน 
คะแนน รายละเอียด/

คําอธิบาย 
ดูหลักฐานจาก.. 
คําสั่ง/รายงาน/
เอกสาร/นส.ฯลฯ 

อางอิงจาก…กม.
พ.ร.บ./ระเบียบ/

นส.สั่งการท่ี
เกี่ยวของ) ประเด็น ตัวช้ีวัด 

1.1  การจัดทํา 
แผนอัตรากําลังสามป 
 

1.1 การจัดทําแผน
อัตรากําลังสามป 

  1) มีคําสั่งแตงตั้ง 
 คณะกรรมการจัดทํา 
 แผนอัตรากําลัง 
  2) มีการแจงเชิญ 
 ประชุมคณะกรรมการ 
 จัดทําแผนอัตรากําลัง 
  3) มีการลงชื่อ 
 กรรมการผูเขารวมประชุม 
  4) มีรายงานการ 
 ประชุมคณะกรรมการ
จัดทําแผนอัตรากําลัง 
  5) ในเอกสาร 
 แผนอัตรากําลัง 
 มีการนํายุทธศาสตร 
 แผนพัฒนามา  
 ประกอบการวิเคราะห 
 ภารกิจหรือกิจกรรม 
 โครงการท่ี อปท. 
 จะตองดําเนินการ 
  6) มีการวิเคราะหใน 
 การกําหนดภารกิจของ 
 แตละสวนราชการ 
  7) ไดมีการระบุ 
 ภารกิจหนาท่ี 
 ความรับผิดชอบของ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การจัดทําแผน
อัตรากําลังสามป 
กฎหมายบัญญัติให
ตองปฏิบัติตาม
หลักเกณฑท่ี ก.จังหวัด
กําหนด มิฉะนั้นอาจ 
ทําใหการบริหาร   
งานบุคคลไมสมบูรณ
หรือไมมีประสิทธิภาพ
เทาท่ีควร จึงจําเปน  
ตองตรวจสอบข้ันตอน
การดําเนินการ            
การวิเคราะหขอมูล  
ใหถูกตองครบถวน
อยางชัดเจน 

-ตรวจสอบคําสั่ง
แตงตั้งคณะกรรมการ
จัดทําแผนอัตรากําลัง
วาไดระบุเลขท่ีคําสั่ง
หรือไม และระบุคําสั่ง
เลขท่ีเทาใด 
-ตรวจสอบรายงาน
การประชุม
คณะกรรมการจัดทํา
แผนอัตรากําลัง 
ท่ีไดแนบไวในรูปเลม
แผนอัตรากําลังสามป
(ประจําป 2558 - 
2560) 
-ตรวจสอบหนังสือ 
เชิญประชุม
คณะกรรมการจัดทํา
แผนอัตรากําลังหรือ
เอกสารท่ีอางอิงวา   
ไดมีการแจงใหมีการ
ประชุมคณะกรรมการ
จัดทําแผนอัตรากําลัง  
-ตรวจสอบจาก              
มติ ก.จังหวัดในครั้งท่ี
มีการพิจารณา        
แผนอัตรากําลัง    
ของ อปท. 

-หนังสือสํานักงาน  
ก.จ., ก.ท.และ  
ก.อบต. ท่ีมท 
0809.2/ว55 
ลว 27 มิ.ย.57 
-ประกาศ ก.จังหวัด 
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เกณฑการประเมิน 
คะแนน รายละเอียด/

คําอธิบาย 
ดูหลักฐานจาก.. 
คําสั่ง/รายงาน/
เอกสาร/นส.ฯลฯ 

อางอิงจาก…กม.
พ.ร.บ./ระเบียบ/

นส.สั่งการท่ี
เกี่ยวของ) ประเด็น ตัวช้ีวัด 

 แตละสวนราชการ 
  8) มีบทวิเคราะห 
 SWOT ศักยภาพของ 
 องคกร โดยระบุ 
 จุดแข็ง จุดออน โอกาส 
 และอุปสรรคของ 
 องคกรอยางชัดเจน 
  9) แผนอัตรากําลังได 
 จัดทําประกาศโดย 
 นายก อปท.ลงนาม 
 ในประกาศ 
 * ดําเนินการตั้งแต 
8 รายการข้ึนไป 
 * ดําเนินการ 5 - 7 
รายการ 
 * ดําเนินการ 3 - 4 
รายการ 
 * กรณีไมมีขอ 1 
หรือดําเนินการ 
นอยกวา 3 รายการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 
 

3 
 

1 
 

0 

1.2 การกําหนด
กรอบอัตรากําลัง
ขาราชการ 
 

1.2 การกําหนด
กรอบอัตรากําลัง 
ขาราชการ 
  การกําหนดกรอบ
อัตรากําลังขาราชการ 
มีการนําขอมูลมา
ประกอบการพิจารณา 
ดังนี้ 
 1) มีการเก็บสถิติ
ปริมาณงานท่ีเกิดข้ึน
ของแตละสวนราชการ
ครบทุกสวนราชการ 
 2) มีการนําปริมาณ
งานท่ีเกิดข้ึนของแตละ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-การกําหนดตําแหนง 
วาตองการตําแหนงใด
และมีจํานวนเทาใด 
จะตองมีขอมูล      
ดานปริมาณงานและ
การวิเคราะห
อัตรากําลังท่ีชัดเจน 
-การใหคะแนนแตละ
รายการจะตองมี
เอกสารหลักฐาน
ยืนยันความถูกตอง 

-ดูจากเอกสารตาม          
ขอ 1 - ขอ 6 
-ดูจากรายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
จัดทําแผนอัตรากําลัง
ของ อปท. 
 

-ประกาศ ก.จังหวัด 
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เกณฑการประเมิน 
คะแนน รายละเอียด/

คําอธิบาย 
ดูหลักฐานจาก.. 
คําสั่ง/รายงาน/
เอกสาร/นส.ฯลฯ 

อางอิงจาก…กม.
พ.ร.บ./ระเบียบ/

นส.สั่งการท่ี
เกี่ยวของ) ประเด็น ตัวช้ีวัด 

สวนราชการมา
คํานวณเปนระยะเวลา
ท่ีเกิดข้ึนแลวนํามา
คํานวณในสัดสวนเวลา
การทํางานตอคนเพ่ือ
กําหนดจํานวน
ขาราชการ และ
พนักงานจางท่ีพึงมี 
 3) มีรายการแสดง
ขอมูลความตองการ
กําลังคนท้ังหมดของ
องคกร โดยจําแนกวา
ตองการกําลังคน
ประเภทใด ระดับใด 
จํานวนเทาใด จึงจะ
สามารถปฏิบัติงาน
ตามภารกิจไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 4) มีบทวิเคราะห
เปรียบเทียบ
อัตรากําลังท่ีตองการ
ท้ังหมดกับอัตรากําลัง
ท่ีมีอยู 
 5) มีบทวิเคราะห
อัตรากําลังท่ีไดตาม 
ขอ 4 เพ่ือแสดงขอมูล
วาตองกําหนด
ตําแหนงเพ่ิมหรือคง
อยูหรือเกลี่ยอัตรา 
 6) มีบทวิเคราะห
แสดงขอมูลการ
ประเมินความรู
ความสามารถของ
อัตรากําลังท่ีมีอยู  
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เกณฑการประเมิน 
คะแนน รายละเอียด/

คําอธิบาย 
ดูหลักฐานจาก.. 
คําสั่ง/รายงาน/
เอกสาร/นส.ฯลฯ 

อางอิงจาก…กม.
พ.ร.บ./ระเบียบ/

นส.สั่งการท่ี
เกี่ยวของ) ประเด็น ตัวช้ีวัด 

เพ่ือเปนขอมูลในการ
พัฒนาหรือจัด
หลักสูตรฝกอบรม
ขาราชการและ
พนักงานจาง 
เกณฑการใหคะแนน : 
 * ดําเนินการครบ 
6 รายการ 
 * ดําเนินการ     
4 - 5 รายการ 
 * ดําเนินการ     
2 - 3 รายการ 
 * ดําเนินการ         
1 รายการ 

 
 
 
 
 
 

5 
 

3 
 

1 
 

0 

1.3 ขอมูลตําแหนง
ในแผนอัตรากําลัง
สามป 
 

1.3 ขอมูลตําแหนง
ในแผนอัตรากําลัง
สามป 
1) การกําหนดระดับ
ตําแหนงบริหารใน
แผนอัตรากําลังให
กําหนดเปนระดับเดียว 
2) ตําแหนงขาราชการ
สายงานผูปฏิบัติ             
ใหกําหนดระดับ 
เฉพาะในระดับควบถึง           
นอกระดับควบข้ันตน 
3) ตําแหนงขาราชการ
ทุกตําแหนง มีเลขท่ี
ตําแหนงกํากับถูกตอง 
4) แผนอัตรากําลัง
ประกอบดวยขอมูล
ขาราชการสายสามัญ/
คร/ูถายโอน/พนักงาน
จาง/ลูกจางประจํา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ตรวจสอบจาก
เอกสารแผน
อัตรากําลังสามป 
ประจําป 2558-
2560 

-หนังสือสํานักงาน  
ก.จ.,ก.ท.และ          
ก.อบต.ท่ี มท 
0809.2/ว55 
ลว 27 มิ.ย.2557 
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เกณฑการประเมิน 
คะแนน รายละเอียด/

คําอธิบาย 
ดูหลักฐานจาก.. 
คําสั่ง/รายงาน/
เอกสาร/นส.ฯลฯ 

อางอิงจาก…กม.
พ.ร.บ./ระเบียบ/

นส.สั่งการท่ี
เกี่ยวของ) ประเด็น ตัวช้ีวัด 

ถูกตองครบถวนอยูใน
ฉบับเดียวกัน  
 5) ขอมูลตําแหนง
กรณีเปนอัตราวาง           
ใหตรวจสอบวามีการ
กําหนดอัตราเงินเดือน
ไวในขอบัญญัติ
งบประมาณรายจาย
หรือไม 
 6) การกําหนดเลขท่ี
ตําแหนงและเลขท่ี
สวนราชการถูกตอง 
ตามหนังสือสํานักงาน 
กจ.กท. ก.อบต. ท่ี มท 
0809.2/ว157  
ลงวันท่ี 7 ก.พ.2546 
 7) มีการจัดทํา
แผนภูมิโครงสราง         
การแบงสวนราชการ 
 8) มีการจัดทําบัญชี
แสดงจัดคนสูตําแหนง
โดยแตละกองมีขอมูล           
ท้ังขาราชการและ
พนักงานจาง 
9) ขอมูลตําแหนงใน
แผนอัตรากําลัง 
ถูกตอง สอดคลองกับ
อัตราของขาราชการ
และพนักงานจางท่ีมี
อยูจริง 
เกณฑการใหคะแนน : 
  * ดําเนินการครบ
ตั้งแต 8 รายการ 
ข้ึนไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 
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เกณฑการประเมิน 
คะแนน รายละเอียด/

คําอธิบาย 
ดูหลักฐานจาก.. 
คําสั่ง/รายงาน/
เอกสาร/นส.ฯลฯ 

อางอิงจาก…กม.
พ.ร.บ./ระเบียบ/

นส.สั่งการท่ี
เกี่ยวของ) ประเด็น ตัวช้ีวัด 

  * ดําเนินการ     
5 - 7 รายการ 
  * ดําเนินการ  
3 - 4 รายการ 
  * ดําเนินการ 
นอยกวา 3 รายการ 

3 
 

1 
 

0 

1.4 ทะเบียนประวัติ 
 

1.4 ขอมูล         
พนักงานสวนทองถิ่น 
ลูกจางประจํา 
พนักงานจางตาม
ภารกิจ 
 * มีการบันทึก
ประเภท ระดับ และ
วันท่ีเกษียณอายุ
ถูกตองตามกฎ 
ระเบียบ และ
มาตรฐานทั่วไป       
ท่ีกําหนดครบถวน
ทุกคน (100 %) 
* มีการบันทึก
ประเภท ระดับ และ
วันท่ีเกษียณอายุ
ถูกตองตามกฎ 
ระเบียบ และ
มาตรฐานทั่วไป  
80 % ข้ึนไป 
* มีการบันทึก
ประเภท ระดับ และ
วันท่ีเกษียณอายุ
ถูกตองตามกฎ 
ระเบียบ และ
มาตรฐานทั่วไป  
60 - 79 % 
* มีการบันทึก

 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 

0 

 แนวทางในการ
ตรวจสอบ 
- การบันทึกประเภท 
ระดับ และวัน
เกษียณอายุของ
จํานวนพนักงานสวน
ทองถ่ิน 
ลูกจางประจํา 
พนักงานจางตาม
ภารกิจทุกคน 
- ขอมูล ณ วันท่ีทีม
ประเมินฯ เขาตรวจ 
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เกณฑการประเมิน 
คะแนน รายละเอียด/

คําอธิบาย 
ดูหลักฐานจาก.. 
คําสั่ง/รายงาน/
เอกสาร/นส.ฯลฯ 

อางอิงจาก…กม.
พ.ร.บ./ระเบียบ/

นส.สั่งการท่ี
เกี่ยวของ) ประเด็น ตัวช้ีวัด 

ประเภท ระดับ และ
วันท่ีเกษียณอายุ
ถูกตองตามกฎ 
ระเบียบ และ
มาตรฐานทั่วไป 
นอยกวา 59 % 

1.5 การบรรจุแตงตั้ง 
 

1.5 การตั้งงบ 
เทศบัญญัต/ิ
ขอบัญญัติรายจาย
ประจําป 
หมวดเงินเดือน  
คาจางเปนไปตาม 
แผนอัตรากําลังสามป 
  * มีการตั้งงบ        
เทศบัญญัติ/ขอบัญญัติ
หมวดเงินเดือน คาจาง
ครบถวนเปนไปตาม
กรอบแผนอัตรากําลัง
สามป 
  * มีการตั้งงบ         
เทศบัญญัติ/ขอบัญญัติ
หมวดเงินเดือน คาจาง
เปนไปตามกรอบแผน
อัตรากําลังสามป โดย
มีการโอนงบประมาณ
เพ่ิมเติม 
  * มีการตั้งงบ        
เทศบัญญัติ/ขอบัญญัติ
หมวดเงินเดือน คาจาง
ตามจํานวนบุคลากรท่ี
มีอยูจริง และไมมีการ
โอนงบประมาณ
เพ่ิมเติม 
  * มีการตั้งงบ        

 
 
 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 

0 

1) ใหตรวจสอบ
จํานวนขาราชการ        
ท่ีมีอยูใน ป 2558  
วาเปนไปตามกรอบ 
แผนอัตรากําลังสามป  
ท่ีกําหนดไวใน 
ป2558 
2) อาจพิจารณาจาก
หลักฐานฎีกาการ
เบิกจายเงินเดือนของ
พนักงานและลูกจาง 
วามีจํานวนถูกตอง
ตรงกันกับ                  
แผนอัตรากําลังสามป 
หรือไม 
3) ตรวจสอบแผน
อัตรากําลังสามป
เทียบกับงบประมาณ
รายจายประจําป 
โดยดูอัตราเงินเดือน
ในชองปท่ีผานมาของ
แผนอัตรากําลังสามป
ขาราชการ ลูกจาง
รวมกันแลวถูกตอง  
มีจํานวนเทากับท่ีตรา
อยูในงบประมาณ
รายจายประจําป 

-แผนอัตรากําลังสามป 
-เทศบัญญัติ/
ขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําป 

-หนังสือสํานักงาน  
ก.จ.,ก.ท.และ         
ก.อบต.ท่ี มท 
0809.2/ว55 
ลว 27 มิ.ย. 2557 
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เกณฑการประเมิน 
คะแนน รายละเอียด/

คําอธิบาย 
ดูหลักฐานจาก.. 
คําสั่ง/รายงาน/
เอกสาร/นส.ฯลฯ 

อางอิงจาก…กม.
พ.ร.บ./ระเบียบ/

นส.สั่งการท่ี
เกี่ยวของ) ประเด็น ตัวช้ีวัด 

เทศบัญญัติ/ขอบัญญัติ
หมวดเงินเดือน คาจาง 
ในตําแหนงท่ี
นอกเหนือจากแผน
อัตรากําลัง 

1.6 ตําแหนงวาง 
 

1.6 กรณีมีตําแหนง
สายงานผูบริหารและ
สายงานผูปฏิบัติวาง 
 * ไมมีอัตราวาง 
หรือมีแตไดดําเนินการ
สรรหาแลวเสร็จ
ภายใน 60 วัน นับแต
วงรอบและตองได         
ผูดํารงตําแหนงภายใน 
150 วัน 
 * มีการสรรหา
ตําแหนงวางแลว แต
ไมไดผูดํารงตําแหนง
และรายงานผลให
จังหวัดทราบ 
 * มีการสรรหา
ตําแหนงวางแลวแต
ไมไดผูดํารงตําแหนง
และไมรายงาน
จังหวัดทราบ 
 * ไมมีการสรรหา 

 
 
 

5 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 

- ตรวจสอบแผน
อัตรากําลังและการ
เบิกจายเงินเดือนของ
พนักงานวาอัตรากําลัง
เปนไปตามแผนหรือไม
และหนังสือรายงาน
เหตุผล (ถามี) 
- กรณีตําแหนง
ผูบริหารวางหาก      
สรรหาแลวไมได        
ตองสรรหาใหม
ภายใน 60 วัน  
อยางตอเนื่อง 
หมายเหตุ การโอนเงิน
เพ่ิมเติม หมายถึง  
การขอโอนเงินเพ่ิม/ลด    
อันเนื่องมาจาก         
การรับโอนคนเพ่ิม   
แตไมหมายความ
รวมถึงการโอนเงินเพ่ิม
จากการเลื่อนระดับ 
การเพ่ิมอัตรา
เงินเดือน/คาจางและ
คาครองชีพ 
 

-ตรวจสอบแผน
อัตรากําลังสามป  
-หนังสือรายงาน
ตําแหนงท่ีวางตอ          
ก.จังหวัด   
-เอกสารท่ีมีการสรรหา 
เชน ประกาศรับโอน 

ประกาศ ก.จังหวัด 

1.7 การเลื่อนข้ัน
เงินเดือน 
 

1.7 การประเมิน
ประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงานของ

 
 
 
 

-การเลื่อนข้ันเงินเดือน
จะตองมีการประเมิน
ในรูปของ
คณะกรรมการภายใต 

-คําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการ
กลั่นกรองประเมินผล
การปฏิบัติราชการ 

ประกาศ ก.จังหวัด 
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เกณฑการประเมิน 
คะแนน รายละเอียด/

คําอธิบาย 
ดูหลักฐานจาก.. 
คําสั่ง/รายงาน/
เอกสาร/นส.ฯลฯ 

อางอิงจาก…กม.
พ.ร.บ./ระเบียบ/

นส.สั่งการท่ี
เกี่ยวของ) ประเด็น ตัวช้ีวัด 

บุคลากรประกอบการ
เลื่อนข้ันเงินเดือน 
 * มีการแตงตั้ง
คณะกรรมการ         
2 คณะ มีการประชุม
และใชระบบเปด               
มีการประเมิน
ประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล ท้ังนี้          
ในการประเมิน       
ท้ัง 2 ครั้ง                        
มีผูบังคับบัญชาและ
ผูบริหารทองถ่ิน             
ลงนามในแบบ
ครบถวน 
 * มีการแตงตั้ง
คณะกรรมการและ          
มีการประชุม 
 * มีการแตงตั้ง
คณะกรรมการแต            
ไมมีการประชุม 
 * ไมมีการแตงตั้ง
คณะกรรมการ 

 
 

5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 

1 
 
 

0 

หลักเปดเผยโปรงใส  
มีประสิทธิภาพ 
- ระบบเปด หมายถึง 
มีการแจงผลการ
ประเมินใหผูถูก
ประเมินทราบหรือ 
เปดโอกาสใหผูมีสวน
เก่ียวของมีสวนรวมให
ขอคิดเห็น 
- ใหตรวจสอบ
รายงานการประชุม 
และแบบประเมิน
ประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล ให
ถูกตองครบถวนตาม
หลักเกณฑ 

-รายงานการประชุม
คณะกรรมการ
กลั่นกรองประเมินผล
การปฏิบัติราชการ 
-แบบประเมินฯ 
-ประกาศผลคะแนน
การประเมิน 

1.8 ระยะเวลาการ
ออกคําสั่ง 
 

1.8 ระยะเวลาการ
ออกคําสั่งเลื่อนข้ัน
เงินเดือน 
 * มีการออกคําสั่ง
เลื่อนข้ันเงินเดือน
ภายใน 15 วัน
นับตั้งแตวงรอบ                          
(ท้ัง 2 วงรอบ) 
 * มีการออกคําสั่ง
เลื่อนข้ันเงินเดือน         
เกินกวา 15 วัน         

 
 
 

5 
 
 
 
 

3 
 
 

- ตรวจจากคําสั่ง 
เลื่อนข้ันเงินเดือน          
วาสั่ง ณ วันท่ี เม่ือใด 
กอนหรือหลังวันท่ี            
1 เม.ย. และ 1 ต.ค. 
- การตรวจสอบให
ถือเอาคําสั่งท่ีถูกตอง
ภายในกําหนดท้ัง           
2 ครั้ง    
- กรณีการออกคําสั่ง
ครั้งใดครั้งหนึ่ง            

-คําสั่งเลื่อนข้ันเดือน
เมษายน/เดือนตุลาคม 
วาถูกตองตรงกัน
หรือไมท้ัง 2 รอบ 
และตรวจสอบจาก
ฎีกาเดือนเมษายน/
เดือนตุลาคมประกอบ 
 

ประกาศ ก.จังหวัด 
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เกณฑการประเมิน 
คะแนน รายละเอียด/

คําอธิบาย 
ดูหลักฐานจาก.. 
คําสั่ง/รายงาน/
เอกสาร/นส.ฯลฯ 

อางอิงจาก…กม.
พ.ร.บ./ระเบียบ/

นส.สั่งการท่ี
เกี่ยวของ) ประเด็น ตัวช้ีวัด 

แตไมเกิน 30 วัน 
 * มีการออกคําสั่ง
เลื่อนข้ันเงินเดือน
เกินกวา 30 วัน แต
ไมเกิน 45 วัน 
 * มีการออกคําสั่ง
เลื่อนข้ันเงินเดือน
เกินกวา 45 วัน 

 
1 
 
 
 

0 
 

เกินกวากําหนด            
ใหคะแนนตามครั้ง          
ท่ีเกินกวากําหนด 
- การตรวจสอบคําสั่ง
ใหดูคําสั่งในรายการ
“สั่ง ณ วันท่ี........” 
เปนสําคัญ 
-ดูฎีกาเดือนเมษายน/
เดือนตุลาคมประกอบ
กับคําสั่งวาถูกตอง
ตรงกันหรือไม 

1.9 ความถูกตอง
ของการเลื่อนข้ัน
เงินเดือน 
 

1.9 ความถูกตอง
ของการเลื่อนข้ัน
เงินเดือนท้ังในเรื่อง
วงเงินและจํานวน           
ผูได 2 ข้ัน 
 * การเลื่อนข้ัน
เงินเดือนเปนไปอยาง
ถูกตองท้ังในเรื่อง
วงเงินและจํานวน           
ผูได 2 ข้ัน และมีการ
จัดทําแบบรายการ
แสดงรายละเอียด
การคํานวณใหเห็น
อยางชัดเจน 
 * การเลื่อนข้ัน
เงินเดือนเปนไปอยาง
ถูกตองท้ังในเรื่อง
วงเงินและจํานวน        
ผูได 2 ข้ัน แตมีการ
จัดทําแบบรายการไม
สมบูรณ 
 * การเลื่อนข้ัน
เงินเดือนไมถูกตองใน

 
 
   
 
 

5 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 

1 
 

- หลักเกณฑกําหนดให
จํานวนผูท่ีไดรับการ
เลื่อนข้ันเงินเดือน            
2 ข้ัน ไมเกินรอยละ 
15 ของจํานวน
ขาราชการ ณ วันท่ี        
1 มี.ค.และวงเงินท่ีใช
เลื่อนข้ันเงินเดือนไม
เกินรอยละ 6 ของ
วงเงิน ณ วันท่ี 1 ก.ย. 
ตามมติ ครม.เม่ือวันท่ี 
3 เมษายน 2544 
- การตรวจสอบคําสั่ง
เลื่อนข้ันเงินเดือน
ตรวจปใดใชปนั้น 
โดยใชการเลื่อนข้ัน
เงินเดือนของ                
1 เม.ย. และ 1 ต.ค. 

-ตรวจสอบการแสดง
รายละเอียดการ
คํานวณในแตละ
วงรอบการประเมิน 
-ดูรายงาน            
การประชุมใน             
การพิจารณาใหได  
2 ข้ัน 
 

ประกาศ ก.จังหวัด 
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เกณฑการประเมิน 
คะแนน รายละเอียด/

คําอธิบาย 
ดูหลักฐานจาก.. 
คําสั่ง/รายงาน/
เอกสาร/นส.ฯลฯ 

อางอิงจาก…กม.
พ.ร.บ./ระเบียบ/

นส.สั่งการท่ี
เกี่ยวของ) ประเด็น ตัวช้ีวัด 

เรื่องวงเงินและจํานวน
ผูได 2 ข้ัน แตมีการ
จัดทําแบบรายการ
แสดงรายละเอียดการ
คํานวณจํานวน
ขาราชการ จํานวน
วงเงิน  
 * การเลื่อนข้ัน
เงินเดือนไมถูกตอง
ท้ังในเรื่องวงเงินและ
จํานวนผูได 2 ข้ัน 
และไมมีการจัดทํา
แบบรายการแสดง
รายละเอียดการ
คํานวณจํานวน
ขาราชการ จํานวน
วงเงิน 

 
 
 
 
 
 
 

0 

1.10 การลงเวลา
ปฏิบัติราชการ 
 

1.10 การลงเวลา
ปฏิบัติราชการ 
 1) สมุดลงเวลา
ปฏิบัติราชการ
ประจําปท่ีผานมา           
ถูกจัดเก็บไวครบถวน 
สมบูรณไมสูญหาย 
 2) เจาหนาท่ีได
ตรวจสอบการลงเวลา
ปฏิบัติราชการเปน
ประจํา และสรุป
จํานวนผูมาสาย/ ลา/ 
ขาดราชการ  
 3) เจาหนาท่ีเสนอ
ผลสรุปการปฏิบัติ
ราชการของขาราชการ
และลูกจางให

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-สมุดลงเวลาตองมี
ตั้งแตเลมเดือน
มกราคม 2558 ถึง
เดือนธันวาคม 2558 
หากมีไมครบก็ไดศูนย 
-สุมดูวามีคนมาสาย 
แลวคนมาสายไดเลื่อน
ข้ันเงินเดือนก่ีข้ัน 
(บางคนมาสายได
เลื่อนข้ันเงินเดือน 
2 ข้ัน) 

-การตรวจประเมิน
ตามขอ 1 - ขอ 4   
ใหตรวจสอบสมุด        
ลงเวลาปฏิบัติราชการ 
และบัญชีอัตรากําลัง
ท่ีมีอยูจริง              
-การตรวจสอบตาม
ขอ 5 - ขอ 7               
ใหตรวจสอบจาก
ประกาศของ อปท.
ในเรื่องการกําหนด
จํานวนวันท่ีมาสาย 
 

ประกาศ ก.จังหวัด 
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เกณฑการประเมิน 
คะแนน รายละเอียด/

คําอธิบาย 
ดูหลักฐานจาก.. 
คําสั่ง/รายงาน/
เอกสาร/นส.ฯลฯ 

อางอิงจาก…กม.
พ.ร.บ./ระเบียบ/

นส.สั่งการท่ี
เกี่ยวของ) ประเด็น ตัวช้ีวัด 

ผูบังคับบัญชาทราบ 
 4) ปลัดหรือผูท่ีไดรับ
มอบหมายไดลงนาม
รับทราบผลการมา
ปฏิบัติราชการของ
ขาราชการและลูกจาง 
 5) ทองถ่ินไดกําหนด
จํานวนการมาสาย
ประกอบการเลื่อนข้ัน
เงินเดือนดวย 
 6) ทองถ่ินไดกําหนด
จํานวนวันมาสาย          
โดยมีการวิเคราะหถึง
ลักษณะงานและ 
สภาพทองท่ี 
 7) ทองถ่ินไดประกาศ
ใหขาราชการ           
ไดรับทราบเงื่อนไข 
การพิจารณาเลื่อนข้ัน
เงินเดือน 
  8) ในการพิจารณา
เลื่อนข้ันเงินเดือน  
ไดนําผลการมาสาย 
หรือการลา         
มาประกอบการ
พิจารณา 
เกณฑการใหคะแนน : 
  * ดําเนินการครบ
ทุกรายการ 
  * ดําเนินการ      
6 - 7 รายการ 
  * ดําเนินการ            
4 - 5 รายการ 
  * มีสมุดลงเวลา

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 
 

3 
 

1 
 

0 



 13

เกณฑการประเมิน 
คะแนน รายละเอียด/

คําอธิบาย 
ดูหลักฐานจาก.. 
คําสั่ง/รายงาน/
เอกสาร/นส.ฯลฯ 

อางอิงจาก…กม.
พ.ร.บ./ระเบียบ/

นส.สั่งการท่ี
เกี่ยวของ) ประเด็น ตัวช้ีวัด 

ปฏิบัติราชการ             
ไมครบถวนทุกเดือน 

1.11 การออกคําสั่ง
ดานการบริหารงาน
บุคคล 
 

1.11 การออกคําสั่ง
ดานการบริหารงาน
บุคคล  
 1) มีประกาศกําหนด
สวนราชการและ
อํานาจหนาท่ีของ           
สวนราชการครบถวน
เปนปจจุบัน 
 2) ประกาศกําหนด
สวนราชการและ
อํานาจหนาท่ีของ         
สวนราชการนั้นระบุ
มติการประชุม                
ก.จังหวัดวาเปนการ
ประชุมครั้งท่ีเทาใดไว
ในคําสั่งอยางชัดเจน 
 3) มีคําสั่งมอบหมาย
หนาท่ีการงานให
ขาราชการของแตละ
สวนราชการปฏิบัติ
หนาท่ีโดยจัดทําคําสั่ง
เปนลายลักษณอักษร
และเปนปจจุบัน 
 4) คําสั่งมอบหมาย
หนาท่ีการงานให
ขาราชการของแตละ
สวนราชการปฏิบัติ
หนาท่ีนั้นระบุเลขท่ี
ตําแหนงของ
ขาราชการแตละราย
อยางสมบูรณครบถวน 
 5) คําสั่งมอบหมาย

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คําสั่งดานการ
บริหารงานบุคคลจะ
เก่ียวของตั้งแตการ
กําหนดสวนราชการซึ่ง
จะตองมีองคประกอบ
เก่ียวกับอํานาจหนาท่ี 
การไดรับความ
เห็นชอบ การจัดตั้ง 
การมีเอกสารหลักฐาน
ซึ่งเปนลายลักษณ
อักษร มิฉะนั้นแลวจะ
เปนผลใหการตั้งสวน
ราชการหรือการ
ดําเนินการในเรื่อง
นั้นๆอาจไมชอบดวย
กฎหมาย 

-ตรวจสอบจาก
ประกาศกําหนดสวน
ราชการ 
-คําสั่ง/หลักฐานที่
เก่ียวของโดยใหผูตรวจ
ประเมินระบุเลขท่ี
คําสั่งหรือเลขท่ีหนังสือ
ท่ีเก่ียวของใหชัดเจน 

ประกาศ ก.จังหวัด 
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เกณฑการประเมิน 
คะแนน รายละเอียด/

คําอธิบาย 
ดูหลักฐานจาก.. 
คําสั่ง/รายงาน/
เอกสาร/นส.ฯลฯ 

อางอิงจาก…กม.
พ.ร.บ./ระเบียบ/

นส.สั่งการท่ี
เกี่ยวของ) ประเด็น ตัวช้ีวัด 

หนาท่ีการงานเก็บไว
เปนหมวดหมู
ตรวจสอบคนหาได
โดยงาย 
 6) ตรวจสอบคําสั่ง
การแตงตั้งผูปฏิบัติ
ราชการแทนปลัด/ผอ.
มีครบทุกสวนราชการ 
 7) ตรวจสอบคําสั่ง
การแตงตั้ง              
ผูรักษาราชการแทน 
มีครบทุกสวนราชการ 
 8) การมอบอํานาจ 
ในคําสั่งปฏิบัติราชการ
แทน ใหตรวจสอบวา
ผูรับมอบอํานาจได
รายงานผลการปฏิบัติ
หนาท่ีหรือสรุปผลการ
ดําเนินการในรูปแบบ
การรายงานอยางนอย
ปละ 1 ครั้ง 
 9) การมอบหมาย
หนาท่ีการงานใหแก
รองปลัดรับผิดชอบ
สวนราชการใดได
จัดทําหลักฐานเปน
ลายลักษณอักษรโดย
ปลัดเปนผูลงนาม
มอบนั้น ไดระบุเลขท่ี
ตําแหนงของรองปลัด
ไวอยางครบถวน
ชัดเจน 
10) ตรวจสอบการ
รักษาราชการแทน 
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เกณฑการประเมิน 
คะแนน รายละเอียด/

คําอธิบาย 
ดูหลักฐานจาก.. 
คําสั่ง/รายงาน/
เอกสาร/นส.ฯลฯ 

อางอิงจาก…กม.
พ.ร.บ./ระเบียบ/

นส.สั่งการท่ี
เกี่ยวของ) ประเด็น ตัวช้ีวัด 

ปฏิบัติราชการแทน 
มีคําสั่งเปน               
ลายลักษณอักษร 
อยางเปนปจจุบัน  
(โดยตรวจสอบตัว
บุคคลในคําสั่งกับ     
ในคําสั่งท่ีมีอยูจริง) 
11) ตรวจสอบคําสั่ง
รักษาราชการแทน
ปลัด อปท. เปนไป
ตามหลักเกณฑท่ี
กําหนด คือใหรองปลัด
รักษาราชการแทน
ปลัด กรณีไมมี               
รองปลัด ใหแตงตั้ง
ผูอํานวยการ.....เปน
ผูรักษาราชการแทน 
12) ตรวจสอบคําสั่ง
รักษาราชการแทน
ผูอํานวยการเปนไป
ตามหลักเกณฑท่ี
กําหนด คือ ให
ขาราชการในสังกัด
กองนั้นเปน     
ผูรักษาราชการแทน 
หรือหากแตงตั้ง
ขาราชการตางสังกัด
กอง ตองแตงตั้ง
หัวหนาสวนราชการ
เปนผูรักษาราชการ
แทน 
เกณฑการใหคะแนน : 
 * มีการดําเนินการ 
8 รายการข้ึนไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 
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เกณฑการประเมิน 
คะแนน รายละเอียด/

คําอธิบาย 
ดูหลักฐานจาก.. 
คําสั่ง/รายงาน/
เอกสาร/นส.ฯลฯ 

อางอิงจาก…กม.
พ.ร.บ./ระเบียบ/

นส.สั่งการท่ี
เกี่ยวของ) ประเด็น ตัวช้ีวัด 

 * มีการดําเนินการ 
5 - 7 รายการ 
 * มีการดําเนินการ 
3 - 4 รายการ 
 * มีการดําเนินการ
นอยกวา 3 รายการ 

3 
 

1 
 

0 

1.12 ภาระคาใชจาย 
 

1.12 ภาระคาใชจาย
ดานรายจายดาน
บุคลากรและ
ประโยชนตอบแทน
อ่ืนเทียบกับ
ขอบัญญัต/ิ                
เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจาย
ประจําป 
 * ไมเกินรอยละ 25 
 * เกินกวา 
รอยละ 25 แตไมเกิน
รอยละ 35 
 * เกินกวา 
รอยละ 35 แตไม
เกินรอยละ 39 
 * เกินกวา 
รอยละ 39 ข้ึนไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 
3 
 
 

1 
 
 

0 

การคิดภาระคาใชจาย
ใหนําภาระคาใชจาย
ตาม ม.35 ท่ีเกิดข้ึน
จริง คํานวณรอยละ 
โดยเทียบกับฐาน
งบประมาณรายจาย
ประจําปรวมกับฉบับ
เพ่ิมเติม (ถามี)  
*มิใชเทียบกับรายไดท่ี
เกิดข้ึนจริง 
*ภาระคาใชจายดาน
การบริหารงานบุคคล 
ไดแก  
-เงินเดือน 
-คาจาง 
-ประโยชนตอบแทน
อ่ืน 

-ดูหลักฐานขอบัญญตัิ
งบประมาณรายจาย
ประจําป/ฉบับเพ่ิมเติม 
-เอกสาร 
การรับจริง-จายจริง 
ประจําป 2558 
-ขอมูลคาใชจาย 
 ดานเงินเดือน  
 คาจาง           
 เงินเพ่ิมประโยชน 
 ตอบแทนอ่ืน 

-พรบ.ระเบียบ
บริหารงานบุคคล
สวนทองถ่ิน พ.ศ. 
2542 ม.35 

1.13 การประชุม
สวนราชการ 
 

1.13 การประชุม
ถายทอดนโยบาย 
แนวทางการ
ปฏิบัติงานผูบริหาร
และเจาหนาท่ี
ผูปฏิบัติงาน 
  * มีการประชุม
รวมกันระหวาง
ผูบริหารกับหัวหนา
สวนราชการทุกสวน 

 
 
 
 
 
 

5 
 
 
 

การพัฒนาบุคลากร
จําเปนตองให
ผูใตบังคับบัญชาได
ทราบนโยบายและ
ปฏิบัติงานไดอยาง
ถูกตอง 
- ตรวจสอบเอกสาร
การประชุมรายงาน
การประชุม 
- การประชุมถายทอด

-รายงานการประชุม
ประจําเดือน ซึ่งแสดง
ถึงการประชุมระหวาง
ผูบริหารกับขาราชการ
ประจํา 
-การติดตามผลการ
ดําเนินงานใหมี
หลักฐานการบันทึก
รายงานผล โดยใหครบ
ทุกสวนราชการ 
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เกณฑการประเมิน 
คะแนน รายละเอียด/

คําอธิบาย 
ดูหลักฐานจาก.. 
คําสั่ง/รายงาน/
เอกสาร/นส.ฯลฯ 

อางอิงจาก…กม.
พ.ร.บ./ระเบียบ/

นส.สั่งการท่ี
เกี่ยวของ) ประเด็น ตัวช้ีวัด 

(สํานัก/กอง/สวน)              
อยางนอยเดือนละ           
1 ครั้ง และหัวหนา
สวนราชการแตละสวน
ไปประชุมชี้แจง
ผูใตบังคับบัญชา  
อยางนอยเดือนละ              
1 ครั้ง โดยการประชุม
ดังกลาวมีการชี้แจง
นโยบายและติดตาม
ผลการดําเนินงาน 
  * มีการประชุม
รวมกันระหวาง
ผูบริหารกับหัวหนา
สวนราชการทุกสวน 
(สํานัก/กอง/สวน) 
และหัวหนาสวน
ราชการแตละสวนไป
ประชุมชี้แจง
ผูใตบังคับบัญชาโดย
ประชุมทุกเดือน            
แตไมมีการติดตามผล 
  * มีการประชุม
รวมกันระหวาง
ผูบริหารกับหัวหนา
สวนราชการทุกสวน 
(สํานัก/กอง/สวน) 
และหัวหนาสวน
ราชการแตละสวนไป
ประชุมชี้แจง
ผูใตบังคับบัญชาโดย
ประชุมทุกเดือน           
แตนอยกวา 3 ครั้ง 
  * มีการประชุม

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 

นโยบายอาจเปนการ
ประชุมโดยผูบริหาร
หรือผูอํานวยการกอง 
ประชุมพนักงาน
ภายในสวนราชการ 
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เกณฑการประเมิน 
คะแนน รายละเอียด/

คําอธิบาย 
ดูหลักฐานจาก.. 
คําสั่ง/รายงาน/
เอกสาร/นส.ฯลฯ 

อางอิงจาก…กม.
พ.ร.บ./ระเบียบ/

นส.สั่งการท่ี
เกี่ยวของ) ประเด็น ตัวช้ีวัด 

รวมกันระหวาง
ผูบริหารกับหัวหนา
สวนราชการทุกสวน 
(สํานัก/กอง/สวน) 
และหัวหนาสวน
ราชการแตละสวนไป
ประชุมชี้แจง
ผูใตบังคับบัญชา            
โดยดําเนินการไมครบ
ตามเงื่อนไขอยางใด
อยางหนึ่ง 

1.14 แผนการ
พัฒนาบุคลากร 
 

1.14 การดําเนินการ
ตามแผนพัฒนา
บุคลากร 
 * มีการจัดทํา
ยุทธศาสตรการพัฒนา
บุคลากร/ แผนพัฒนา
บุคลากร/ กําหนด
ตัวชี้วัดท่ีใชในการ
ติดตามการประเมินผล
การปฏิบัติราชการตาม
ยุทธศาสตร /มีการ
ประชุมคณะทํางาน/
และปฏิบัติตามแผน 
 * มีการจัดทําแผน 
และการประชุม
คณะทํางานและ
ปฏิบัติตามแผน  
 * มีการจัดทําแผน 
 * ไมมีการจัดทํา
แผน 

 
 
 

5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 

1 
0 

- ใหตรวจเอกสารวามี
แผนพัฒนาบุคลากร
เปนลายลักษณอักษร        
-คําสั่งแตงตั้ง
คณะทํางาน  
-รายงานการประชุม 
-องคประกอบของแผน
-มีการวิเคราะห
แผนพัฒนาทองถ่ิน 
แผนอัตรากําลัง            
โดยเทคนิค swot 

-คําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการจัดทํา
แผน 
-รายงานการประชุม
ของคณะกรรมการ
จัดทําแผน 
-เอกสารการปฏิบัติ
ตามแผนพัฒนา
บุคลากร 

ประกาศ ก.จังหวัด 

1.15 การฝกอบรม
บุคลากรของ อปท. 
 

1.15 การฝกอบรม
บุคลากรของ อปท. 
 * จัดทําแผนพัฒนา

 
 

5 

-ตามหลักเกณฑ              
ก.จังหวัดกําหนดให
การฝกอบรมจะตอง
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เกณฑการประเมิน 
คะแนน รายละเอียด/

คําอธิบาย 
ดูหลักฐานจาก.. 
คําสั่ง/รายงาน/
เอกสาร/นส.ฯลฯ 

อางอิงจาก…กม.
พ.ร.บ./ระเบียบ/

นส.สั่งการท่ี
เกี่ยวของ) ประเด็น ตัวช้ีวัด 

บุคลากรประจําปและ
มีการฝกอบรมพัฒนา
บุคลากรโดยมีการ
สํารวจขอมูล สภาพ
ปญหา และความ
ตองการของพนักงาน
แตละฝาย/สวน/กอง/
สํานัก วาขาดความรู
หรือทักษะในดานใด 
แลวนํามาเปนขอมูล 
ในการจัดหลักสูตร
ฝกอบรม และมีการ
สรุปผล รายงานการ
ฝกอบรมเสนอผูบริหาร 
 * มีการฝกอบรม
พัฒนาบุคลากรโดยมี
การสํารวจขอมูล 
สภาพปญหา และ
ความตองการ ของ
พนักงานแตละฝาย/
สวน/กอง/สํานัก วา
ขาดความรูหรือ
ทักษะในดานใด แลว
นํามาเปนขอมูลใน
การจัดหลักสูตร
ฝกอบรม 
 * มีการฝกอบรม
พัฒนาบุคลากรโดยไม
ปรากฏการวิเคราะห
สภาพปญหา แลวนํา
ปญหานั้นเปนขอมูลใน
การจัดฝกอบรม 
 * ไมมีการฝกอบรม
บุคลากรใดๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 

0 

ดําเนินการตาม
แผนพัฒนาบุคลากร
โดยมีการวิเคราะห
ขอมูลการประเมิน
ความตองการฝกอบรม
เพ่ือประกอบการ             
จัดหลักสูตรฝกอบรม 
-การฝกอบรมหมายถึง
การฝกอบรมใหแก
ขาราชการ (กรณี
พนักงานจางยัง             
ไมนับรวม) 
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เกณฑการประเมิน 
คะแนน รายละเอียด/

คําอธิบาย 
ดูหลักฐานจาก.. 
คําสั่ง/รายงาน/
เอกสาร/นส.ฯลฯ 

อางอิงจาก…กม.
พ.ร.บ./ระเบียบ/

นส.สั่งการท่ี
เกี่ยวของ) ประเด็น ตัวช้ีวัด 

1.16 การสงเสริม
พัฒนาความรู 

1.16 อปท. สงเสริม
พัฒนาความรู 
ความสามารถ ใหแก
ผูบริหาร, สมาชิกสภา
ทองถิ่น, ขาราชการ
หรือพนักงานสวน
ทองถิ่น 
 1) อปท. สงบุคลากร
เขารับการฝกอบรมท่ีมี
เนื้อหาสอดคลองกับ
ตําแหนงหรือ
มาตรฐานกําหนด
ตําแหนง หรือจัดการ
ฝกอบรมเอง และ
จัดทําเอกสารสรุปผล
การอบรม 
 2) จัดใหมีการ
ถายทอดหรือเวที
แลกเปลี่ยนความรู
ระหวางบุคลากร 
 3) จัดทําเอกสาร
เผยแพรใหแกบุคลากร
เปนประจํา 
 4) นําความรูท่ีไดรับ
จากการอบรมไป
ประยุกตใชเพ่ือ
ปรับปรุง พัฒนาการ
ปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานหรือมี
นวัตกรรม/โครงการ
เพ่ือเนนประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานที่ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-การพัฒนาความรู
ใหแกขาราชการเปน
กระบวนการหนึ่งของ
การบริหารงานบุคคล
เพ่ือใหขาราชการไดมี
องคความรูไปใชใน 
การพัฒนาและ
ปรับปรุงวิธีการ
ทํางานใหเปนไป
อยางถูกตอง 
-การถายทอดหรือ
การแลกเปลี่ยน
ความรูอาจเปน
ลักษณะการจัด
สัมมนา ในการนี้
กําหนดอยางนอย            
1 ครั้ง/ป 
-การจัดทําเอกสาร
เผยแพรอาจจัดทํา
เปนรายเดือนหรือ
รายไตรมาส ท้ังนี้
จะตองมีการเผยแพร
อยางนอย 2 ครั้ง/ป 
-การนําความรูท่ีได  
มาอบรมประยุกตใช
นั้น ใหแสดงผลงาน 
อยางนอย 2 ผลงาน 
ท่ีเกิดจากการปรับ
ประยุกตใชองคความรู 

-หลักฐานการเขารับ
ฝกอบรมสอดคลอง
กับแผนพัฒนา
บุคลากรหรือ
มาตรฐานตําแหนง
หรือไม 
-เอกสาร
ประกอบการ
ถายทอดความรู 
-ใหผูตรวจประเมิน
แจง อปท.สรุป
โครงการจัดฝกอบรม
ในป 2558 วามี
จํานวนก่ีโครงการ 
และมีการบันทึก
สรุปผลการฝกอบรม
ทุกครั้ง 
-เนื้อหาหลักสูตรกับ
ตําแหนงผูเขารับการ
ฝกอบรมสอดคลอง
กัน 
- โครงการท่ีบรรจุใน
ขอบัญญัต/ิเทศบัญญัติ 
- การจัดฝกอบรมของ 
อปท. 
- คําสั่ง หรือหนังสือ
สงตัวบุคลากร 
- เอกสารเผยแพร
ประชาสัมพันธ 
- เอกสารสรุปผลการ
ฝกอบรมฯ 
- คูมือการปฏิบัติงาน 
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เกณฑการประเมิน 
คะแนน รายละเอียด/

คําอธิบาย 
ดูหลักฐานจาก.. 
คําสั่ง/รายงาน/
เอกสาร/นส.ฯลฯ 

อางอิงจาก…กม.
พ.ร.บ./ระเบียบ/

นส.สั่งการท่ี
เกี่ยวของ) ประเด็น ตัวช้ีวัด 

เปนรูปธรรม 
เกณฑการใหคะแนน : 
 * ดําเนินการครบ
ทุกขอ  
 * ดําเนินการรวม 
3 ขอ  
 * ดําเนินการรวม 
2 ขอ 
 * ดําเนินการรวม
นอยกวา 2 ขอ 

 
 

5 
 

3 
 

1 
 

0 
 

1.17 การพัฒนา
บุคลากร 
 
 

1.17 การพัฒนา
บุคลากรทุกสายงาน
ของ อปท. 
 * ขาราชการ/
พนักงานสวนทองถ่ิน
ไดรับการฝกอบรม
ความรูในสายงาน
เฉลี่ยเกินกวา          
รอยละ 90 ของสาย
งานท่ีมีในแผน
อัตรากําลังของ อปท.  
 * ขาราชการ/
พนกังานสวนทองถ่ิน
ไดรับการฝกอบรม
ความรูในสายงาน
เฉลี่ยเกินกวา         
รอยละ 80 แตไมเกิน
รอยละ 90 ของสาย
งานท่ีมีในแผน
อัตรากําลังของ อปท. 
 * ขาราชการ/
พนักงานสวนทองถ่ิน
ไดรับการฝกอบรม
ความรูในสายงาน

 
 
 

5 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 

 -ตรวจสอบจํานวน 
สายงาน (ไมไดคิดจาก
จํานวนคน) โดยดูจาก
แผนอัตรากําลังสามป
ควบคูกับเอกสารการ
สงบุคลากรเขารับการ
อบรม 
-คําสั่ง 
-ฎีกาการเบิกจาย 
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เกณฑการประเมิน 
คะแนน รายละเอียด/

คําอธิบาย 
ดูหลักฐานจาก.. 
คําสั่ง/รายงาน/
เอกสาร/นส.ฯลฯ 

อางอิงจาก…กม.
พ.ร.บ./ระเบียบ/

นส.สั่งการท่ี
เกี่ยวของ) ประเด็น ตัวช้ีวัด 

เฉลี่ยตั้งแตรอยละ 70 
แตไมเกินรอยละ 80 
ของสายงานท่ีมีในแผน
อัตรากําลังของ อปท. 
 * ขาราชการ/
พนักงานสวนทองถ่ิน
ไดรับการฝกอบรม
ความรูในสายงาน
เฉลี่ยนอยกวา            
รอยละ 70 ของสาย
งานท่ีมีในแผน
อัตรากําลังของ อปท.
ลงมา 

 
 
 
 

0 

1.18 การฝกอบรม 
 

1.18 การประเมิน 
ผลการฝกอบรม 
 * มีการคัดเลือก
บุคลากรเขารับการ
อบรมโดยประเมินผล
การปฏิบัติงานทั้ง
กอนและเสร็จสิ้นการ
ฝกอบรม ตลอดจน
ติดตามผลท่ีเกิดข้ึน
ภายหลังการ
ฝกอบรมแลวรายงาน
ผลใหผูบริหารทราบ 
 * มีการคัดเลือก
บุคลากรเขารับการ
อบรม โดยมีการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานทั้งกอน
และ เสร็จสิ้นการ
ฝกอบรม 
 * มีการประเมินผล
การปฏิบัติงานกอน

 
 

5 
 
 
 
 
    
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 

1 
 

- การฝกอบรม 
หมายความรวมถึง 
การฝกอบรมท่ีทองถ่ิน
ดําเนินการเองหรือสง
บุคลากร ไปรับการ
ฝกอบรม 
- หลักสูตรท่ีเขาอบรม
จะตองมีการประเมิน
กอนและหลังการ
อบรมโดยหนวยที ่       
จัดอบรมตองแจง
ผูบริหารทองถ่ินทราบ
ผลการอบรม 

-แผนพัฒนาบุคลากร 
-ผลการประเมินกอน
และหลังการฝกอบรม 
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เกณฑการประเมิน 
คะแนน รายละเอียด/

คําอธิบาย 
ดูหลักฐานจาก.. 
คําสั่ง/รายงาน/
เอกสาร/นส.ฯลฯ 

อางอิงจาก…กม.
พ.ร.บ./ระเบียบ/

นส.สั่งการท่ี
เกี่ยวของ) ประเด็น ตัวช้ีวัด 

หรือภายหลังเสร็จสิ้น
การฝกอบรมอยางใด
อยางหนึ่ง 
 * ไมมีการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของผูเขา 
รับการฝกอบรม 

 
 
 

0 

1.19 การดําเนิน
กิจกรรมดาน
มาตรฐานคุณธรรม
จริยธรรม 
 
 

1.19 การดําเนิน
กิจกรรมดาน
มาตรฐานคุณธรรม
จริยธรรม 
 1) มีการนําประกาศ
หลักเกณฑเก่ียวกับ
จริยธรรมมาใชบังคับ
กับพนักงานสวน
ทองถ่ิน ลูกจางประจํา 
และพนักงานจาง 
2) สงเสริมขาราชการ
และลูกจาง ใหมีการ
ดําเนินการตามท่ี
กําหนดในประมวล
จริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน อยางนอย
สามครั้งตอป 
3) ไมมีเรื่อง
รองเรียน/รองทุกขท่ี
เก่ียวกับความ
ประพฤติของ
พนักงานสวนทองถ่ิน 
ลูกจางประจํา และ
พนักงานจางในสวน
ท่ีเก่ียวของกับ
จริยธรรม 
4) มีแนวทางในการ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ตรวจสอบวามี
พนักงานสวนทองถ่ิน 
ลูกจางประจํา และ
พนักงานจาง 
ไดรับการเลื่อนข้ัน
เงินเดือน/คาจาง  
ทุกคน 
- มีการกําหนด หรือ
กิจกรรมท่ีเปนการ
สงเสริมจริยธรรม
ใหกับพนักงานสวน
ทองถ่ิน ลูกจางประจํา 
และพนักงานจาง 
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เกณฑการประเมิน 
คะแนน รายละเอียด/

คําอธิบาย 
ดูหลักฐานจาก.. 
คําสั่ง/รายงาน/
เอกสาร/นส.ฯลฯ 

อางอิงจาก…กม.
พ.ร.บ./ระเบียบ/

นส.สั่งการท่ี
เกี่ยวของ) ประเด็น ตัวช้ีวัด 

ปฏิบัติงาน ตามท่ี
กําหนด ไวใน
ประกาศหลักเกณฑ
เก่ียวกับจริยธรรม 
เกณฑการใหคะแนน : 
  * ดําเนินกิจกรรม
ครบทุกกิจกรรม 
  * ดําเนินกิจกรรม 
2 - 3 กิจกรรม 
  * ดําเนินกิจกรรม 
1 กิจกรรม     
  * ไมดําเนิน
กิจกรรมใดๆ   

 
 
 
 
 

5 
 

3 
 

1 
 

0 

1.20 การจัดทํา
โครงการดาน
มาตรฐานคุณธรรม
จริยธรรม 
 

1.20 การจัดทํา
โครงการดาน
มาตรฐานคุณธรรม
จริยธรรม 
      อปท.มีการจัดทํา
โครงการดานคุณธรรม
จริยธรรมท่ีมีลักษณะ
เปนการสรางจิตสํานึก
ในการปฏิบัติหนาท่ี
หรือกิจกรรมท่ีทําให
ประชาชนไดรับบริการ
ท่ีดีตลอดจนการจัดทํา
โครงการบําเพ็ญ
ประโยชนท่ีดําเนินการ
โดยขาราชการ 
พนักงานขององคกร 
เกณฑการใหคะแนน : 
  * มีการจัด
โครงการ/กิจกรรม
ตั้งแต 9 กิจกรรม          
ข้ึนไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 
 
 
 

-โครงการดาน
คุณธรรมและ
จริยธรรมเปนเรื่อง
เก่ียวของกับการ
ปฏิบัติตอตนเองและ
ตอผูอ่ืน 
-การสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรมเปนเรื่องท่ี
เก่ียวของกับการปลุก
จิตสํานึกดานความ
รับผิดชอบตอหนาท่ี 
การซื่อสัตยสุจริต และ
ทํางานอยางโปรงใส 

-ตรวจสอบเอกสาร
การจัดทําโครงการ 
-ภาพกิจกรรมการ
ดําเนินงาน 
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เกณฑการประเมิน 
คะแนน รายละเอียด/

คําอธิบาย 
ดูหลักฐานจาก.. 
คําสั่ง/รายงาน/
เอกสาร/นส.ฯลฯ 

อางอิงจาก…กม.
พ.ร.บ./ระเบียบ/

นส.สั่งการท่ี
เกี่ยวของ) ประเด็น ตัวช้ีวัด 

  * มีการจัด
โครงการ/กิจกรรม
ตั้งแต 5 - 8 กิจกรรม 
  * มีการจัด
โครงการ/กิจกรรม
ตั้งแต 3 - 4 กิจกรรม 
  * มีการดําเนินการ
นอยกวา 3 กิจกรรม  

3 
 
 

1 
 
 

0 

1.21 การสงเสริม
คุณธรรมจริยธรรม 
และการปองกันการ
กระทําผิดจริยธรรม  
 

1.21 การสงเสริม
คุณธรรมจริยธรรม 
และการปองกันการ
กระทําผิดจริยธรรม 
ใหตรวจสอบจาก 
1. ประกาศฯนโยบาย
คุณธรรมจริยธรรม  
2. ประกาศฯ
เจตนารมณการ
ปองกันและตอตาน
การทุจริตคอรรัปชั่น 
3. ขอบังคับวาดวย
จรรยาขาราชการ  
4. นโยบายการกํากับ
ดูแลองคการท่ีดี 
5. แผนการเสริมสราง
วินัยคุณธรรม 
จริยธรรม และปองกัน 
การทุจริต 
6. นโยบายการ
บริหารความเสี่ยง
โดยมีการดําเนินการ
ตามมาตรการควบคุม
ภายในครบทุกสวน
ราชการ 
7. การเขารวม

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 -ตรวจสอบประกาศ
ตามตัวชี้วัดท่ีกําหนด 
-นโยบายการกํากับ
ดูแลจะตองมีความ
ชัดเจนเก่ียวกับความ
โปรงใสความซื่อสัตย 
-นโยบายการบริหาร
ความเสี่ยงจะตอง
ครอบคลุมทุกสวน
ราชการอยางชัดเจน 
-มีการออกคําสั่ง
แตงตั้งเจาหนาท่ี
รับผิดชอบรองเรียน
อยางชัดเจน 
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เกณฑการประเมิน 
คะแนน รายละเอียด/

คําอธิบาย 
ดูหลักฐานจาก.. 
คําสั่ง/รายงาน/
เอกสาร/นส.ฯลฯ 

อางอิงจาก…กม.
พ.ร.บ./ระเบียบ/

นส.สั่งการท่ี
เกี่ยวของ) ประเด็น ตัวช้ีวัด 

โครงการปองกันการ
ทุจริตของ ป.ป.ช. , 
ป.ป.ท. หรือ สถาบัน
พระปกเกลา 
8. มีการจัดทํา
รายงานผลดานการ
สงเสริมคุณธรรม
จริยธรรม 
9. มีการ
ประชาสัมพันธผลการ
ดําเนินการดาน
สงเสริมคุณธรรม
จริยธรรม  
เกณฑการใหคะแนน : 
 * มีการดําเนินการ  
6 ดานข้ึนไป 
 * มีการดําเนินการ  
4 - 5  ดาน 
 * มีการดําเนินการ  
2 - 3 ดาน 
 * ไมมีการ
ดําเนินการ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 
 

3 
 

1 
 

0 

1.22 การสรางสวน
ราชการเปนองคกร
เรียนรู 
 

1.22 การสราง
องคกรเปนองคกร
แหงการเรียนรู 
 1) มีการสงเสริมการ
เรียนรูในระบบหรือ
นอกระบบใหแก
บุคลากร 
 2) มีการถายทอด
ความรูเก่ียวกับการ
ปฏิบัติงานของ
ขาราชการ/พนักงาน
สวนทองถ่ินภายใน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-การสงเสริมการ
เรียนรูในระบบ 
หมายถึง การเรียนตอ
ในสถาบันการศึกษา 
การศึกษานอกระบบ 
หมายถึง การเรียนรู
ผานทางสื่อ online  
-การถายทอดความรู
นั้น หมายถึง ความรู
เก่ียวกับการงานใน
หนาท่ี ทางดาน            
การคลัง

-การตรวจสอบการ
เรียนรูนั้นใหแสดง
เอกสารวามีขาราชการ
ไดศึกษาตามท่ี อปท.
สงเสริม เชน ดูจาก
เอกสารการ
ลงทะเบียน 
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เกณฑการประเมิน 
คะแนน รายละเอียด/

คําอธิบาย 
ดูหลักฐานจาก.. 
คําสั่ง/รายงาน/
เอกสาร/นส.ฯลฯ 

อางอิงจาก…กม.
พ.ร.บ./ระเบียบ/

นส.สั่งการท่ี
เกี่ยวของ) ประเด็น ตัวช้ีวัด 

องคกร เชน สรุป
ขอมูลขาวสาร จัดทํา
คูมือการปฏิบัติงาน 
เปนตน 
 3) มีการศึกษาวิจัย
ระบบการบริหารงาน
ขององคกรเพ่ือ
รับทราบปญหาหรือ
เพ่ือพัฒนาการ
บริหารงาน 
 4) มีการจัดทํา
โครงการสงเสริม
กระบวนการเรียนรูท่ี
สรางความผูกพันใน
องคกร และสราง
แรงจูงใจให
ขาราชการทํางานได
ตามระเบียบ 
 5) มีการสรุปผลการ
ประเมินผลการ
ดําเนินการตาม
โครงการเรียนรูโดย
ระบุขอเสนอแนะการ
ปรับปรุงหรือการ
พัฒนาเพ่ือการเรียนรู
ขององคกร 
 6) มีการเตรียมการ
พนักงานเพ่ือ
เตรียมการ
เปลี่ยนแปลงดาน
เทคโนโลยีหรือปรับ
โครงสรางงาน 
สภาพแวดลอมการ
ทํางาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การงบประมาณ           
คําพิพากษาศาล
ปกครอง เปนตน 
-การศึกษาวิจัย 
หมายถึง ทองถ่ินไดมี
การจางศึกษาวิจัย
เก่ียวกับงานในหนาท่ี
หรือการใหบริการ
สาธารณะ 
* การประเมินความ 
พึงพอใจท่ีเปน
แบบสอบถามโดยไม
มีการวิเคราะหถึงตัว
แปร/ผลกระทบ ไม
อยูในความหมายนี้ 
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เกณฑการประเมิน 
คะแนน รายละเอียด/

คําอธิบาย 
ดูหลักฐานจาก.. 
คําสั่ง/รายงาน/
เอกสาร/นส.ฯลฯ 

อางอิงจาก…กม.
พ.ร.บ./ระเบียบ/

นส.สั่งการท่ี
เกี่ยวของ) ประเด็น ตัวช้ีวัด 

  7) มีการจัดกิจกรรม
ยกยองชมเชยการ
ทํางานหรือการทํางาน
เปนทีม 
เกณฑการใหคะแนน :  
 * ดําเนินกิจกรรม 
5 กิจกรรม ข้ึนไป  
 * ดําเนินกิจกรรม  
3 - 4  กิจกรรม 
  * ดําเนินกิจกรรม  
1 - 2  กิจกรรม 
  * ไมดําเนินการ
กิจกรรมใดๆ 

 
 
 
 
 

5 
 

3 
 

1 
 

0 

1.23 การจัดองค
ความรูในองคกร  
 

1.23 การจัดองค
ความรูในองคกร  
1) จําแนกความรู
จําเปนตอการผลักดัน
ความสําเร็จ ในงาน 
ท้ังท่ีเปนงานประจํา
หรือยุทธศาสตรของ
องคกร 
2) จัดทําแผนจัดการ
ความรู ประกอบดวย 
กิจกรรม ระยะเวลา 
กลุมเปาหมาย ตัวชี้วัด 
เปาหมายตัวชี้วัด และ
ผูรับผิดชอบ 
3) มีการประชุมสวน
ราชการเพ่ือวิเคราะห
หรือจัดทําเปน
แผนงาน 
4) ดําเนินการตาม
กิจกรรมท่ีกําหนด 
5) สรุปรายงานผล
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เกณฑการประเมิน 
คะแนน รายละเอียด/

คําอธิบาย 
ดูหลักฐานจาก.. 
คําสั่ง/รายงาน/
เอกสาร/นส.ฯลฯ 

อางอิงจาก…กม.
พ.ร.บ./ระเบียบ/

นส.สั่งการท่ี
เกี่ยวของ) ประเด็น ตัวช้ีวัด 

การดําเนินกิจกรรม 
6) นําผลสรุปเสนอ
ผูบริหารทราบ 
7) ดําเนินการ
วิเคราะห สรุปผลการ
ดําเนินงาน เพ่ือ
ปรับปรุงหรือพัฒนา
แผนจัดการความรู 
8) ประชาสัมพันธ 
การจัดองคความรู 
และรับฟงความ
คิดเห็นของขาราชการ
พนักงานจาง 
เกณฑการใหคะแนน : 
 * ดําเนินกิจกรรม  
5 กิจกรรม ข้ึนไป  
 * ดําเนินกิจกรรม 
2 - 4 กิจกรรม 
 * ดําเนินกิจกรรม 
1  กิจกรรม 
 * ไมดําเนินการ
กิจกรรมใดๆ         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 
 

3 
 

1 
 

0 

1.24 คุณภาพชีวิต
ในการทํางาน 
(Quality of work 
life) 
 

1.24 การทํางาน
ขององคกร 
1) องคกรมีวิธีการใน
การกําหนดปจจัยทํา
ใหม่ันใจวาสถานที่
ทํางานมี
สภาพแวดลอมท่ี
ปลอดภัย 
 2) ขาราชการลูกจาง
มีสวนรวมในการสราง
สภาพแวดลอมการ
ทํางาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตรวจสอบการรักษา
สภาพแวดลอมในการ
ทํางานและบรรยากาศ
ท่ีสนับสนุนให
ขาราชการลูกจาง            
มีความสุข  พึงพอใจ 
และมีแรงจูงใจในการ
ทํางาน 
- มีการจัด
สภาพแวดลอมของท่ี
ทํางานใหสะอาดเปน
ระเบียบเรียบรอย   
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เกณฑการประเมิน 
คะแนน รายละเอียด/

คําอธิบาย 
ดูหลักฐานจาก.. 
คําสั่ง/รายงาน/
เอกสาร/นส.ฯลฯ 

อางอิงจาก…กม.
พ.ร.บ./ระเบียบ/

นส.สั่งการท่ี
เกี่ยวของ) ประเด็น ตัวช้ีวัด 

3) องคกรมีวิธีการ
ในการกําหนดปจจัย
สําคัญๆ ซึ่งมีผลตอ
ความผาสุก ความพึง
พอใจและแรงจูงใจใน
การทํางาน 
 4) องคกรมีวิธีการ
ตรวจประเมินความ 
พึงพอใจและแรงจูงใจ
ของขาราชการ       
โดยวิธีการและตัวชี้วัด
สามารถครอบคลุม
ความหลากหลายของ
ขาราชการและลูกจาง
ได 
 5) องคกรมีการนําผล
การประเมินมากําหนด
ความสําคัญในการ
ปรับปรุง
สภาพแวดลอมการ
ทํางานและบรรยากาศ
ท่ีสนับสนุนการทํางาน
ของพนักงาน 
เกณฑการใหคะแนน : 
 * ดําเนินการ
กิจกรรมครบ                  
5 กิจกรรม     
 * ดําเนินกิจกรรม                 
2 - 4 กิจกรรม         
 * ดําเนินกิจกรรม 
1 กิจกรรม             
 * ไมดําเนินกิจรรม
ใดๆ    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 
 
 

3 
 

1 
 

0 

ถูกสุขลักษณะ 
- มีการจัดประชุม
ขาราชการลูกจาง
เพ่ือพัฒนาสถานท่ี
ทํางานให Clean & 
Green 
- มีการจัดกลุมในการ
ทํางาน สรางความ
รวมมือรวมใจในการ
ทํางาน 
- กําหนดตัวชี้วัดใน
การพัฒนาองคกรใน
ดานตางๆ 
    คุณภาพชีวิตในการ
ทํางาน หมายถึง การ
ดูแลเอาใจใสและให
ความสําคัญตอ
พนักงานซึ่งเปน
ทรัพยากรทางการ
บริหารท่ีสําคัญตอ
ความสําเร็จของ
องคกรดวยการสราง
สภาพแวดลอมและ
ระบบ 
-การสราง
สภาพแวดลอมท่ี
ปลอดภัยดวยการ
จัดหา ติดตั้งเครื่องมือ
เครื่องใชท่ีเอ้ือตอการ
ปฏิบัติงานและไมมี
สภาพกอใหเกิด
อันตราย 
-การพัฒนาศักยภาพ
และความสามารถของ
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เกณฑการประเมิน 
คะแนน รายละเอียด/

คําอธิบาย 
ดูหลักฐานจาก.. 
คําสั่ง/รายงาน/
เอกสาร/นส.ฯลฯ 

อางอิงจาก…กม.
พ.ร.บ./ระเบียบ/

นส.สั่งการท่ี
เกี่ยวของ) ประเด็น ตัวช้ีวัด 

พนักงานอันเปนการ
สรางเสริมขวัญกําลังใจ 
การชมเชย หรือจัด
กิจกรรมเชิดชูเกียรติ
ใหแกผูปฏิบัติงานที่
ไดผลด ี
-การกําหนดปจจัยที่มี
ผลตอความผาสุก 
ความพึงพอใจใหระบุ
ถึงกิจกรรม โครงการ 
หรือการสื่อถึงการ
ยอมรับไววางใจใน
ผูบังคับบัญชา 
-มีการจัดทํา 
แผนระวังภัย 

1.25 การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ขาราชการใน
สถานท่ีทํางาน 
 

1.25 การจัด
สถานท่ีทํางาน 
1) มีการจัดพ้ืนท่ี 
ใชงานอยางชัดเจน 
โดยแบงเปนพ้ืนท่ี 
เพ่ือการปฏิบัติงาน 
การจัดเก็บวัสดุ/วัสดุ
เหลือใช พ้ืนท่ีสําหรับ
รับประทานอาหาร/ 
ดื่มน้ํา 
2) สภาพของหนาตาง 
ประตู ข้ันบันได             
ราวบันได อยูใน 
สภาพดีและสะอาด 
3) อุปกรณและหลอด
ไฟฟาตามท่ีตางๆอยูใน
สภาพดีและสะอาด 
4) ตูเก็บของหรือ         
ชั้นวางอยูในสภาพดี
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เกณฑการประเมิน 
คะแนน รายละเอียด/

คําอธิบาย 
ดูหลักฐานจาก.. 
คําสั่ง/รายงาน/
เอกสาร/นส.ฯลฯ 

อางอิงจาก…กม.
พ.ร.บ./ระเบียบ/

นส.สั่งการท่ี
เกี่ยวของ) ประเด็น ตัวช้ีวัด 

และสะอาด ติดปาย
แสดงประเภทเอกสาร
หรือสิ่งท่ีจัดเก็บ 
5) หองน้ําไดมาตรฐาน
สวนสาธารณะ เชน          
มีการระบายอากาศ 
แสงสวางเพียงพอ    
ไมมีกลิ่น ไมสกปรก 
6) การเดินสายไฟเปน
ระเบียบ สายไฟอยูใน
สภาพดีและปลอดภัย 
7) วัสดุอุปกรณ 
รถยนต อยูในสภาพดี 
8) มีเครื่องดับเพลิง          
ท่ีไมหมดอายุพรอม         
ใชงานและติดตัวอยู 
ในตําแหนงท่ีสามารถ
นํามาใชไดทันที 
9) มีท่ีรองรับมูลฝอย
เพียงพอ มีฝาปดมิดชิด
10) มีตูยาชุดปฐม
พยาบาล 
เกณฑการใหคะแนน : 
 * ดําเนินกิจกรรม
ตั้งแต 7 กิจกรรม 
ข้ึนไป     
 * ดําเนินกิจกรรม  
5 - 6 กิจกรรม         
 * ดําเนินกิจกรรม 
3 - 4 กิจกรรม            
 * ดําเนินกิจรรม          
ต่ํากวา 3 กิจกรรม    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 
 
 

3 
 

1 
 

0 
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2. การดําเนินกิจการของสภาทองถิ่น    

เกณฑการประเมิน 
คะแนน รายละเอียด/

คําอธิบาย 
ดูหลักฐานจาก.. 
คําสั่ง/รายงาน/
เอกสาร/นส.ฯลฯ 

อางอิงจาก…กม.
พ.ร.บ./ระเบียบ/

นส.สั่งการท่ี
เกี่ยวของ) ประเด็น ตัวช้ีวัด 

2.1 การกําหนด 
สมัยประชุมสามัญ,  
การเรียกประชุมสภา
สมัยสามัญและการนัด
ประชุมสภา ในสมัย
สามัญแตละสมัย 
 

2.1 การกําหนด 
สมัยประชุมสามัญ, 
การเรียกประชุมสภา
สมัยสามัญและ 
การนัดประชุมสภา 
ในสมัยสามัญ  
แตละสมัย 

1) สภาทองถ่ินมีการ
กําหนดสมัยประชุม
สภาทองถ่ินสามัญ      
ในป พ.ศ. 2558 
ตามท่ีกฎหมายจัดตัง้
กําหนดไดถูกตอง 
  2) ประธานสภาทองถ่ิน
มีการจัดทําประกาศ
เรียกประชุม 
  3) ประธานสภาไดมี
หนังสือแจงการนัด     
ประชุมใหสมาชิกสภา
ทองถ่ินในการนัดครั้งแรก
ของแตละสมัยประชุม
ของสมัยสามัญได 
  4) มีการประชาสัมพันธ
ใหสมาชิกสภาทองถ่ิน
และประชาชนทราบ 
ดวยวธิีอ่ืนๆ เชน สื่อ
ประชาสัมพันธตางๆ 
เกณฑการใหคะแนน : 
* มีการดําเนินการ
ตามขอ 1 - 4 
* มีการดําเนินการ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 
 

3 

1) สภาทองถ่ินมีการ
กําหนดสมัยประชุม
สภาทองถ่ินสามัญในป 
พ.ศ. 2558 ตามท่ี
กฎหมายจัดตั้งกําหนด
ไดถูกตองเปนพ้ืนฐาน 
2) ประธานสภาทองถ่ิน
มีการจัดทําประกาศ
เรียกประชุมสภาทองถ่ิน 
3) ประธานสภาไดมี
หนังสือแจงการนัด
ประชุมใหสมาชิกสภา
ทองถ่ินในการนัด         
ครั้งแรกของแตละสมัย
ประชุมของสมัยสามัญ 
4) การประชาสัมพันธ
ใหประชาชนทราบ 

(1) การกําหนดสมัย
ประชุม ตรวจจาก 
    1) รายงานการ
ประชุม สมัยสามัญท่ี 
1 ของป (หรือสมัยอ่ืน
ท่ีมีการกําหนดสมัย
ประชุมสามัญ) 
    2) รายงานการ
ประชุมสภาครั้งแรก 
(ในกรณีครบวาระ
ระหวางป) 
    3) ประกาศ
กําหนดสมัยประชุม
ของสภาทองถ่ิน  
(ตัวประกาศอาจมี
มากกวาหนึ่งฉบับ) 
    4) หลักฐานการ 
ปดประกาศกําหนด
สมัยประชุม และ
สําเนาสงสมาชิกและ
ผูบริหารทราบ 
     5) หนังสือแจง
ประชาสัมพันธโดย    
วิธีอ่ืน 
(2) การเรียกประชุม  
ตรวจจาก 
     1) จัดทําประกาศ 
เรียกประชุมครบ 
ทุกสมัยสามัญหรือไม 
     2) หลักฐานการ
ปดประกาศ 

- กฎหมายจัดตั้ง 
อปท. 
- ระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยวาดวย
ขอบังคับการประชุม
สภาทองถ่ิน พ.ศ. 
2547 แกไขเพ่ิมเติม
ถึง(ฉบับท่ี 2)พ.ศ. 
2554  
ขอ 11  
ขอ 21 - 24 
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เกณฑการประเมิน 
คะแนน รายละเอียด/

คําอธิบาย 
ดูหลักฐานจาก.. 
คําสั่ง/รายงาน/
เอกสาร/นส.ฯลฯ 

อางอิงจาก…กม.
พ.ร.บ./ระเบียบ/

นส.สั่งการท่ี
เกี่ยวของ) ประเด็น ตัวช้ีวัด 

ตามขอ 1 - 3  
* มีการดําเนินการ
ตามขอ 1 
* ไมมีการดําเนินการ/
ดําเนินการไมถูกตอง 

 
1 
 

0 

     3) หนังสือแจง
และหลักฐานการสง
หนังสือใหสมาชิกและ
ผูบริหารทราบ 
     4) ประชาสัมพันธ
โดยวิธีอ่ืนครบทุกสมัย
ประชุมสามัญ 
(3) การนัดประชุม 
ตรวจจาก 
- หนังสือนัดประชุม 
(ในการนัดครั้งแรก)
และหลักฐานการสง
หนังสือนัดใหสมาชิก
และผูบริหารทราบ
และมีการ
ประชาสัมพันธครบ 
ทุกสมัยประชุมสามัญ
โดยวิธีอ่ืน 

2.2 การสงสําเนาราง
ขอบัญญัติ
งบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 ใหแก
สมาชิกสภาทองถ่ิน 
 

2.2 การสงสําเนา 
รางขอบัญญัติ
งบประมาณรายจาย
ประจําป งบประมาณ 
พ.ศ. 2559  
  1) ผูบริหารทองถ่ินได
เสนอญัตติรางขอบัญญัติ
งบประมาณตาม
กําหนดเวลา (กอน
วันท่ี 15 สิงหาคม)  
ไดถูกตอง หากมีเหตุ
ไมสามารถเสนอไดทัน
ภายในระยะเวลาท่ี
กําหนด ผูบริหารทองถ่ิน
ไดมีหนังสือแจงให
ประธานสภาทองถ่ินทราบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. การจัดทํา
ขอบัญญัติงบประมาณ
เปนไปตามปฏิทิน
งบประมาณ  
2. ผูบริหารทองถ่ินได
เสนอญัตติราง
ขอบัญญัติงบประมาณ
กอนวันท่ี 15 สิงหาคม 
ไดถูกตอง หากไมมีเหตุ
ไมสามารถเสนอไดทัน
ภายในระยะเวลาท่ี
กําหนด ผูบริหาร
ทองถ่ินไดมีการ
ดําเนนิการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวา
ดวยวิธีการงบประมาณ

(1) การเสนอถูกตอง 
ตรวจสอบจาก 
    1) แบบเสนอญัตติ 
    2) รางขอบัญญัติ
ท่ีผูบริหารทองถ่ิน
เสนอตอประธานสภา
ทองถ่ินภายใน  
15 สิงหาคม หรือไม 
    3) พรอมท้ังสําเนา
รางขอบัญญัติครบตาม
จํานวนสมาชิกสภา
ทองถ่ินหรือไม 
(2) การสงสําเนารางฯ
ลวงหนาประธานสภา
ไดมีหนังสือนําสง
สําเนารางขอบัญญัติ

ขอ 2.4  
ตามแบบเดิม 
    หมายเหตุ 
    กรณีท่ีไมมี
ผูบริหารทองถ่ินหรือ 
สภาทองถ่ิน 
ผูบริหารทองถ่ิน 
จะตองเสนอราง
ขอบัญญัติ
งบประมาณรายจาย
โดยเร็ว ภายใน          
30 วัน นับแตวันท่ี
ผูบริหารทองถ่ินได
แถลงนโยบายตอ
สภาทองถ่ิน หรือ 
นับแตวันท่ีมีการ
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เกณฑการประเมิน 
คะแนน รายละเอียด/

คําอธิบาย 
ดูหลักฐานจาก.. 
คําสั่ง/รายงาน/
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พ.ร.บ./ระเบียบ/
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เกี่ยวของ) ประเด็น ตัวช้ีวัด 

และประธานสภา
ทองถ่ินไดแจงให
สมาชิกสภาทองถ่ิน
ทราบ (กรณีเทศบาล) 
หรือขออนุมัติขยายตอ
สภา (กรณีอบจ./อบต.)  
  2) ประธานสภา
ทองถ่ินไดสงราง
ขอบัญญัตใิหกับ
สมาชิกทุกคนทราบ
ลวงหนาไมนอยกวา
สามวัน  
  3) มีการจัดทํา/
เตรียมเอกสาร
ประกอบการพิจารณา
โครงการตางๆ ตาม
รางขอบัญญัติไวใหท่ี
ประชุมเพ่ือใหสมาชิก
สภาทองถ่ินตรวจดูได
เกณฑการใหคะแนน : 
* มีการดําเนินการ
ตามขอ 1 - 3 
* มีการดําเนินการ
ขอ 1 - 2  
* มีการดําเนินการ
ขอ 1 หรือขอ 2 
* ไมมีการดําเนินการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 
 

3 
 

1 
 

0 

ของ อปท.พ.ศ.2541 
และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ขอ 
23 วรรคสอง  ขอ 24  
3. การสงสําเนา 
รางขอบัญญัติ
งบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2559  
ประธานสภาทองถ่ิน 
ไดสงสําเนาราง
ขอบัญญัติให 
กับสมาชิกทุกคนทราบ
ลวงหนาไมนอยกวา
สามวัน 
4. การจัดทําเอกสาร
ประกอบโครงการ
ตางๆท่ีจําเปนตาม 
รางขอบัญญัตไิวใหท่ี
ประชุมเพ่ือใหสมาชิก
สภาทองถ่ินตรวจดูได 
เวนแต กรณีท่ีไมมี
ผูบริหารทองถ่ินหรือ
สภาทองถ่ินใน
ชวงเวลาดังกลาว 
ผูบริหารทองถ่ิน
จะตองเสนอราง
ขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายโดยเร็ว 
ภายใน 30 วัน นับแต
วันท่ีผูบริหารทองถ่ิน
ไดแถลงนโยบายตอ
สภาทองถ่ินหรือนับแต
วันท่ีมีการประชุมสภา
ทองถ่ินครั้งแรกแลว 

ใหกับสมาชิกสภา
ทองถ่ินทุกคนทราบ
ลวงหนาไมนอยกวา
สามวัน และหลักฐาน
การแจงหนังสือ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ประชุมสภาทองถ่ิน
ครั้งแรก 
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เกี่ยวของ) ประเด็น ตัวช้ีวัด 

2.3 การตั้ง
คณะกรรมการแปร
ญัตติพิจารณา
ขอบัญญัติงบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3 การตั้ง
คณะกรรมการแปร
ญัตติพิจารณา
ขอบัญญัติงบประมาณ 
1) มีการตั้งคณะกรรมการ 
แปรญัตติจํานวน               
๓ ถึง ๗ คน 
2) มีการเลือก
คณะกรรมการแปร
ญัตติทีละคน คือ
เลือกคนท่ีหนึ่งกอน 
แลวจึงเลือกคนถัดไป 
จนครบตามจํานวนท่ี
สภาทองถ่ินไดมีมติ
กําหนดไว 
3) เลขานุการ             
สภาทองถ่ินเปนผูนัด
และเปดประชุมเพ่ือ
เลือกประธาน
คณะกรรมการแปร
ญัตติและเลขานุการ 
คณะกรรมการแปรญัตต ิ
4) คณะกรรมการ
แปรญัตติตองเปน
คณะกรรมการสามัญ 
คือเลือกจากสมาชิก
สภาทองถ่ินเทานั้น 
เกณฑการใหคะแนน : 
 * มีการดําเนินการ
ตามขอ 1 - 4   
 * มีการดําเนินการ
ตามขอ 1 - 2 และ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 
 

3 
 
 
 

1. มีการตั้งคณะกรรมการ
แปรญัตต ิจํานวน 
3 ถึง 7 คน 
2. มีการเลือก
คณะกรรมการแปร
ญัตติทีละคน คือ 
เลือกคนท่ีหนึ่งกอน
แลวจึงเลือกคนถัดไป
จนครบตามจํานวนท่ี
สภาทองถ่ินไดมีมติ
กําหนดไว 
3. เลขานุการ             
สภาทองถ่ินเปนผูนัด
และเปดประชุมในการ
ประชุมคณะกรรมการ
ครั้งแรกเพ่ือเลือก
ประธานคณะกรรมการ
แปรญัตติและเลขานุการ 
คณะกรรมการแปรญัตติ 
4. คณะกรรมการแปร
ญัตติตองเปน
คณะกรรมการสามัญ 
คือเลือกจากสมาชิก
สภาทองถ่ินเทานั้น 

(1) ตรวจสอบจาก
รายงานการประชุมวา
สภาทองถ่ินมีมติให
คณะกรรมการแปร
ญัตติอยางไร  
(รายงานการประชุม 
ในวาระนี้จะตองมีการ
บันทึกโดยละเอียด
เก่ียวกับวิธีการและ
ข้ันตอนการเลือก
วิธีการเลือก ตองเลือก
กรรมการแปรญัตติ 
คนท่ีหนึ่งกอน โดยมี
สมาชิกหนึ่งคนเสนอ 
แลวมีสมาชิกสองคน
รับรอง หากมีการ
เสนอชื่อคนเปน
กรรมการแปรญัตติใน
ลําดับเดียวกัน          
หลายคนตองเลือก 
โดยวิธีลับเหมือนเลือก
ประธานสภาทองถ่ิน) 
   ในกรณีสภาทองถ่ิน
มีมติใหคณะกรรมการ
แปรญัตติประจําสภา
ทําหนาท่ีแปรญัตติราง
ขอบัญญัติงบประมาณ
รายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 
2558 สภาทองถ่ิน
จะตองมีมติวาใหสง
รางขอบัญญัตินั้นให 
 
 

- ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย
วาดวยขอบังคับการ
ประชุมสภาทองถ่ินฯ 
ขอ 103 จํานวน 
ขอ 107 วิธีเลือก 
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ขอ 3 หรือ ขอ 4  
 * มีการดําเนินการ
ตามขอ 1-2 
 * ไมมีการ
ดําเนินการ/ดําเนินการ
ตามขอ 1 หรือ 2   
ไมถูกตอง 

1 
 

0 
 

คณะกรรมการสภา
ทองถ่ินชุดใดทําหนาท่ี
ดังกลาว และจะตอง
ตรวจสอบรายงานการ
ประชุมสภาทองถ่ิน
ครั้งท่ีมีการเลือก
คณะกรรมการแปร
ญัตติประจําสภา
ทองถ่ินชุดนั้นดวยวา
ไดดําเนินการถูกตอง
หรือใมประกอบดวย 
(2) ตรวจสอบหนังสือ
นัดประชุมครั้งแรก
ของคณะกรรมการ
แปรญัตติวาเลขานุการ
สภาทองถ่ินเปนผูนัด
หรือไม 
(3) ตรวจสอบวา 
มีการเลือกประธาน
กรรมการแปรญัตติ
และเลขานุการ
คณะกรรมการแปร
ญัตติถูกตองหรือไม 
(4) ตรวจสอบวา
กรรมการแปรญัตติ
เปนสมาชิกสภา
ทองถ่ินท้ังหมดหรือไม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.4 การกําหนด
ระยะเวลาเสนอคํา
แปรญัตติตองไมนอย
กวายี่สิบสี่ชั่วโมงนับ
แตสภาทองถ่ินมีมติ
รับหลักการแหงราง
ขอบัญญัติ 

2.4 การกําหนด
ระยะเวลาเสนอคํา
แปรญัตติตองไมนอย
กวายี่สิบสี่ชั่วโมงนับ
แตสภาทองถ่ินมีมติ
รับหลักการแหงราง
ขอบัญญัติ 

 
 
 
 
 
 
 

1. สภาทองถ่ินได
กําหนดระยะเวลา
เสนอคําแปรญัตติ       
ไมนอยกวายี่สิบสี่ชัว่โมง
นับแตสภาทองถ่ิน 
มีมติรับการแหง    
รางขอบัญญัตินั้น

ตรวจสอบจาก 
1. รายงานประชุม
สภาทองถ่ินครั้งท่ีมี
การกําหนดเวลาโดยให
ตรวจสอบระยะเวลา
เสนอคําแปรญัตติวามี
ระยะเวลาไมนอยกวา 

ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย
วาดวยขอบังคับการ
ประชุมสภาทองถ่ิน 
พ.ศ. 2547  
แกไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับท่ี 2) 
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เกณฑการประเมิน 
คะแนน รายละเอียด/

คําอธิบาย 
ดูหลักฐานจาก.. 
คําสั่ง/รายงาน/
เอกสาร/นส.ฯลฯ 

อางอิงจาก…กม.
พ.ร.บ./ระเบียบ/

นส.สั่งการท่ี
เกี่ยวของ) ประเด็น ตัวช้ีวัด 

 1) สภาทองถ่ินได
กําหนดระยะเวลา
เสนอคําแปรญัตติไม
นอยกวายี่สิบสี่ชั่วโมง
นับแตสภาทองถ่ินมี
มติรับหลักการแหง
รางขอบัญญัตินั้น 
2) คณะกรรมการ
แปรญัตติไดมาปฏิบัติ
หนาท่ีรับคําแปรญัตติ
ภายในเวลาท่ีสภา
ทองถ่ินกําหนด 
3) คณะกรรมการ
แปรญัตตไิดมีหนังสือ
ใหแจงผูบริหาร
ทองถ่ินและสมาชิก
สภาทองถ่ินท่ียื่นคํา
แปรญัตติ(ถามี) มา
ชี้แจงตอ
คณะกรรมการแปร
ญัตติและหนังสือแจง
ดังกลาวตองไมนอย
กวายี่สิบสี่ชั่วโมงกอน
เวลาท่ีมีการนัด
ประชุม 
4) ผูบริหารทองถ่ิน
หรือผูท่ีไดรับ
มอบหมายจาก
ผูบริหารทองถ่ินไดมา
ชี้แจงตอ
คณะกรรมการแปร
ญัตติตามท่ี
คณะกรรมการแปร
ญัตตินัดหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หรือไม 
2. คณะกรรมการแปร
ญัตติไดมาปฏิบัติ
หนาท่ีรับคําแปรญัตติ
ในเวลาท่ีสภาทองถ่ิน
กําหนดหรือไม 
3. คณะกรรมการแปร
ญัตติไดมีหนังสือแจง
ใหผูบริหารทองถ่ิน
และสมาชิกสภา
ทองถ่ินท่ียื่นคําแปร
ญัตติ (ถามี) มาชี้แจง
ตอคณะกรรมการแปร
ญัตติหรือไม                 
โดยหนังสือแจง
ดังกลาวตองแจง
ลวงหนาไมนอยวา  
ยี่สิบสี่ชั่วโมง 
กอนเวลาท่ีมีการนัด
ประชุมคณะกรรมการ
แปรญัตติ 
4. ผูบริหารทองถ่ิน
หรือผูท่ีไดรับ
มอบหมายจาก
ผูบริหารทองถ่ินไดมา
ชี้แจงตอ
คณะกรรมการแปร
ญัตติตามท่ี
คณะกรรมการแปร
ญัตตินัดหมาย 

24 ชั่วโมงหรือไม 
2. บันทึกรายงาน 
การประชุมของ
คณะกรรมการแปร
ญัตติ หรือหลักฐาน   
ท่ีแสดงถึงเวลาในการ
มารับคําแปรญัตติ 
หรือบัญชีลงเวลา   
การทําหนาท่ีของ
คณะกรรมการแปร
ญัตต ิ 
หมายเหตุ 
หากกําหนดระยะเวลา
แปรญัตติเปน 24 ชัว่โมง 
ติดตอกัน ตัวอยางเชน 
สภาทองถ่ินรับหลักการ
ในวาระท่ีหนึ่ง เม่ือวันท่ี 
21 สิงหาคม  เวลา 11.00 น. 
แลวสภาทองถ่ินได
กําหนดระยะเวลา
เสนอคําแปรญัตติวันท่ี 
21 สิงหาคม  เวลา 13.00 น.    
ถึงวันท่ี 22 สิงหาคม 
เวลา 13.00 น.
จะตองพิสูจนใหไดวา
คณะกรรมการแปร
ญัตติอยูรับคําแปร
ญัตติตลอดเวลา
ดังกลาวหรือไม 
3. หนังสือแจงนัด
ประชุมของ
คณะกรรมการแปร
ญัตตท่ีิสงใหผูบริหาร
และสมาชิกท่ียื่นคํา

พ.ศ. 2554  
ขอ 45 
ขอ 114 – 115 



 39

เกณฑการประเมิน 
คะแนน รายละเอียด/

คําอธิบาย 
ดูหลักฐานจาก.. 
คําสั่ง/รายงาน/
เอกสาร/นส.ฯลฯ 

อางอิงจาก…กม.
พ.ร.บ./ระเบียบ/

นส.สั่งการท่ี
เกี่ยวของ) ประเด็น ตัวช้ีวัด 

เกณฑการใหคะแนน : 
 
 * มีการดําเนินการ
ตามขอ 1- 4   
 * มีการดําเนินการ
ตามขอ 1 - 3     
 * มีการดําเนินการ
ตามขอ 1   
 * ไมมีการ
ดําเนินการ 

 
 

5 
 

3 
 

1 
 

0 

แปรญัตติ มีหลักฐาน
เปนหนังสือวา
คณะกรรมการแปรญัตติ
ไดมีหนังสือแจงให
ผูบริหารทองถ่ินและ
สมาชิกสภาทองถ่ิน  
(ถามี) มาชี้แจงตอ
คณะกรรมการแปร
ญัตติหลังจากชวงเวลา
กําหนดระยะเวลาเสนอ
คําแปรญัตติโดยหนังสือ 
ตองแจงนัดลวงหนา 
ไมนอยกวายี่สิบสี่ชั่วโมง
กอนเวลานัดประชุม 

2.5 การจัดทํารายงาน
ของคณะกรรมการแปร
ญัตติตาม ขอ 50      
ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย    
วาดวยขอบังคับการ
ประชุมสภาทองถ่ิน 
พ.ศ.2547 แกไข
เพ่ิมเติมถึง           
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 
2554 

2.5 การจัดทํารายงาน
ของคณะกรรมการ
แปรญัตติตามขอ 50 
ของระเบียบกระทรวง     
มหาดไทยวาดวย
ขอบังคับการประชุม
สภาทองถ่ิน พ.ศ.
2547 แกไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 
2554 
1) คณะกรรมการ
แปรญัตติไดมีการ
จัดทํารายงานของ
คณะกรรมการแปร
ญัตติตามขอ 50 
2) ไดจัดสงรายงาน
ของคณะกรรมการ
แปรญัตติตาม  ขอ 
50 ใหประธานสภา
ทองถ่ิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. คณะกรรมการแปร
ญัตติไดมีการจัดทํา
รายงานการประชุม
ของคณะกรรมการ
แปรญัตติตามขอ 50
ครบถวนหรือไม 
2. รายงานของ
คณะกรรมการแปร
ญัตตไิดจัดสงให
ประธานสภาทองถ่ิน
หรือไม 
3. ประธานสภา
ทองถ่ินไดสงรายงาน
ของคณะกรรมการ
แปรญัตติใหสมาชิก
สภาทองถ่ินและ
ผูบริหารทองถ่ิน      
ไมนอยกวายี่สิบสี่
ชั่วโมงกอนเวลาในการ
พิจารณาวาระสอง

1) ตรวจสอบวามี
รายงานการประชุม
ของคณะกรรมการ
แปรญัตติตามขอ 50
ครบถวนหรือไม 
2) ตรวจสอบหนังสือ
นําสงจากประธาน
คณะกรรมการแปร
ญัตติสงไปให
ประธานสภาทองถ่ิน 
3) กรณีมีการสง
รายงานไปพรอม
หนังสือนัดประชุมให
ตรวจสอบหนังสือ 
นัดประชุมท่ีประธาน 
แจงนัดประชุมวาระท่ี
สองข้ันแปรญัตติวามี
การสงรายงานการ
ประชุมไปใหท้ัง
สมาชิกสภาทองถ่ิน
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เกณฑการประเมิน 
คะแนน รายละเอียด/

คําอธิบาย 
ดูหลักฐานจาก.. 
คําสั่ง/รายงาน/
เอกสาร/นส.ฯลฯ 

อางอิงจาก…กม.
พ.ร.บ./ระเบียบ/

นส.สั่งการท่ี
เกี่ยวของ) ประเด็น ตัวช้ีวัด 

3) ประธานสภาทองถ่ิน
ไดสงรายงานของ
คณะกรรมการแปร
ญัตติใหสมาชิกสภา
ทองถ่ินและผูบริหาร
ทองถ่ินไมนอยกวา
ยี่สิบสี่ชั่วโมง กอนการ
ประชุมสภาทองถ่ิน
เพ่ือพิจารณาวาระสอง 
4) ในกรณีท่ี
คณะกรรมการแปร
ญัตติ มีการแกไขหรือ
เห็นชอบ ตามท่ีมีผูยื่น
คําแปรญัตติไดมีการ
ปรับปรุงรางขอบัญญัติ
ตามท่ีคณะกรรมการ
แปรญัตติไดมีการ
แกไขเพ่ิมเติม เพ่ือ
พิจารณาวาระสอง 
เกณฑการใหคะแนน : 
 * มีการดําเนินการ
ตามขอ 1 - 4   
 * มีการดําเนินการ
ตามขอ 1 - 3     
 * มีการดําเนินการ
ตามขอ 1   
 * ไมมีการดําเนินการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 
 

3 
 

1 
 

0 

หรือไม และผูบริหารทองถ่ิน
หรือไม 
4) ตรวจสอบหนังสือ
นัดประชุมวาไมนอย
กวาสามวันหรือไม 
หากนอยกวาสามวัน
ตองไมนอยกวา         
ยี่สิบสี่ชั่วโมงและตอง
ระบุเหตุรีบดวนดวย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.6 การสงราง
ขอบัญญัติงบประมาณ
ท่ีสภาทองถ่ินพิจารณา
ท้ังสามวาระแลว 
ใหแกผูกํากับดูแล
พิจารณาอนุมัติ 
 

2.6 การสงราง
ขอบัญญัติงบประมาณ
ท่ีสภาทองถ่ินพิจารณา
ท้ังสามวาระแลวใหแก
ผูกํากับดูแลพิจารณา
อนุมัต ิเม่ือสภาทองถ่ิน
ไดพิจารณาเห็นชอบ

 
 
 
 
 
 
 

 1) ใหตรวจรายงาน
การประชุมกับหนังสือ
นําสง 
2) ในหนังสือนําสง
ตองเปนประธานสภา
ทองถ่ินลงนาม 
3) หนังสือแจงผลการ

- พระราชบัญญัติ 
องคการบริหารสวน
จังหวัด และท่ีแกไข
เพ่ิมเติม มาตรา 53 
- พระราชบัญญัติ 
เทศบาล มาตรา 62 
- พระราชบัญญัติ 



 41

เกณฑการประเมิน 
คะแนน รายละเอียด/

คําอธิบาย 
ดูหลักฐานจาก.. 
คําสั่ง/รายงาน/
เอกสาร/นส.ฯลฯ 

อางอิงจาก…กม.
พ.ร.บ./ระเบียบ/

นส.สั่งการท่ี
เกี่ยวของ) ประเด็น ตัวช้ีวัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ในวาระท่ีสามแลว 
1) มีการนําสงผูกํากับ
ดูแลภายในระยะเวลา
ท่ีกฎหมายกําหนด 
2) ประธานสภาทองถ่ิน
เปนผูลงนามในหนังสือ
นําสงแกผูกํากับดูแล 
3) ผูกํากับดูแลไดพิจารณา
ใหความเห็นชอบ
ขอบัญญัติงบประมาณ 
4) ผูกํากับดูแลได
พิจารณาใหความเห็นชอบ 
แตมีขอสังเกตหรือ
ความเห็นใหไปปรับปรุง
แกไขหรือดําเนินการ
ใดภายหลังมีการ
ประกาศใช 
เกณฑการใหคะแนน : 
 * มีการดําเนินการ
ตามขอ 1 - 3   
 * มีการดําเนินการ
ตามขอ 1 - 2  และ
ขอ 4  
 * มีการดําเนินการ
ตามขอ 1   
 * ไมมีการดําเนินการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 
 

3 
 
 

1 
 

0 

พิจารณาของผูกํากับ
ดูแลวาใหความเห็นชอบ
หรือไมอยางไร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

สภาตําบลและ
องคการบริหารสวน
ตําบล มาตรา 87 

2.7 การดําเนินการ
เก่ียวกับงานสาร
บรรณของสภา
ทองถ่ิน 
- ตรวจสอบเอกสาร
เก่ียวกับงานสาร
บรรณของสภา
ทองถ่ิน 

2.7 สภาทองถ่ินได
จัดทําเอกสาร
เก่ียวกับงานสาร
บรรณของสภา
ทองถ่ินไว ดังนี้ 
 * มีสมุดลงทะเบียน
รับหนังสือ สมุด
ลงทะเบียนสงหนังสือ 

 
 
 
 
 

5 
 
 

1. มีสมุดลงทะเบียน
รับ - สง ปดประกาศ
ครบถวนหรือไม และ
แยกเลม 
2. มีการบันทึก          
ลงรายการเปน
ปจจุบันหรือไม 

- สมุดมีท้ัง 3 เลม 
(แยกกัน) 
- มีการบันทึก 
ลงรายการเปนปจจุบัน 
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เกณฑการประเมิน 
คะแนน รายละเอียด/

คําอธิบาย 
ดูหลักฐานจาก.. 
คําสั่ง/รายงาน/
เอกสาร/นส.ฯลฯ 

อางอิงจาก…กม.
พ.ร.บ./ระเบียบ/

นส.สั่งการท่ี
เกี่ยวของ) ประเด็น ตัวช้ีวัด 

- ตรวจสอบการลง
รายการในเอกสาร
ดังกลาว โดยตรวจ
จากสําเนาหนังสือท่ี
เก่ียวของ 

สมุดปดประกาศ 
และลงเปนรายการไว
ถูกตองเหมาะสมเปน
ปจจุบัน 
 * มีสมุดลงทะเบียน
รับหนังสือ สมุด
ลงทะเบียนสงหนังสือ 
สมุดปดประกาศ แตลง
เปนรายการไมเปน
ปจจุบัน 
 * จัดทําเอกสาร
ดังกลาวไมครบทั้ง
สามเลม 
 * ไมมีการจัดทําไว 

 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 

1 
 
 

0 
2..8 การพัฒนา
ความรูใหแกสมาชิก
สภาทองถ่ิน 
- ตรวจสอบจาก
เอกสารการเขารับ
การพัฒนาความรู
เพ่ิมเติมท่ี อปท.เปน
ผูจัด อําเภอหรือ
จังหวัดเปนผูจัด หรือ
สวนราชการอ่ืนเปน      
ผูจัด ท่ีพัฒนาความรู
ของสมาชิกสภา
ทองถ่ินในอันท่ีจะ
นํามาใชดําเนินการ
ตามอํานาจหนาท่ีของ
ตน เชน การฝกอบรม
ท่ีใหความรูเก่ียวกับ
อํานาจหนาท่ีของ 
อปท. บทบาทและ
อํานาจหนาท่ีของ

2.8 ในรอบป (พ.ศ.) 
ท่ีผ านมา มีสมาชิก
สภาทองถ่ินไดรับการ
พัฒนาความรู 
 * 70 % ข้ึนไป 
ของสมาชิกสภา
ทองถ่ิน 
 * 50-69.9 % 
ของสมาชิกสภา
ทองถ่ิน 
 * ไมถึง 50 % 
ของสมาชิกสภา
ทองถ่ิน 
 * ไมมี 

 
 
 
 

5 
 
 

3 
 
 

1 
 
 

0 
 

- พิจารณาจาก
สัดสวนจํานวน
สมาชิกท่ีไดรับการ
พัฒนาความรูกับ
จํานวนสมาชิก
ท้ังหมด 

- หลักฐานการอนุมัติ/
หรือลงทะเบียนในการ
ฝกอบรม 
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เกณฑการประเมิน 
คะแนน รายละเอียด/

คําอธิบาย 
ดูหลักฐานจาก.. 
คําสั่ง/รายงาน/
เอกสาร/นส.ฯลฯ 

อางอิงจาก…กม.
พ.ร.บ./ระเบียบ/

นส.สั่งการท่ี
เกี่ยวของ) ประเด็น ตัวช้ีวัด 

สมาชิกสภาทองถ่ิน 
เปนตน 
2.9 สถานที่ทํางาน
บุคลากรและอุปกรณ
สํานักงานของสภา
ทองถ่ิน พรอมมีการ
จัดเอกสารเก่ียวกับ
กฎหมาย และ
ระเบียบเพ่ือใช
ประโยชนในการ
พิจารณาของสภา
ทองถ่ิน 
 
 

2.9 การอํานวย
ความสะดวกในการ
ปฏิบัติงานและมีการ
จัดเอกสารเก่ียวกับ
กฎหมายและระเบียบ
ท่ีสําคัญใหแกสภา
ทองถ่ิน 
  1) มีสถานที่ทํางาน
ของสภาทองถ่ิน 
สถานที่ประชุมเปน
สัดสวนและมีความ
เปนระเบียบ
เรียบรอย 
  2) มีวัสดุอุปกรณ
สํานักงานเพียงพอ
สําหรับการดําเนิน
กิจการของสภา
ทองถ่ิน 
  3) มีเจาหนาท่ี
รับผิดชอบเก่ียวกับงาน
ในกิจการของสภา
ทองถ่ิน 
 4)  มีการจัดเอกสาร
เก่ียวกับกฎหมาย
และระเบียบท่ีสําคัญ
ครบถวน ดังนี้  
  (1) กฎหมายวาดวย
การจัดตั้ง อปท.  
  (2) พ.ร.บ.กําหนด
แผนและข้ันตอนการ
กระจายอํานาจใหแก 
อปท. พ.ศ.2542  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- สถานท่ีทํางานของสภา
ทองถ่ิน หมายถึง โตะ
ทํางานของประธานสภา
ทองถ่ิน  
- วัสดุอุปกรณ
สํานักงาน หมายถึง  
เครื่องบันทึกเสียง 
เครื่องเสียง (ลําโพง 
ไมโครโฟน) ปายชื่อ
ตางๆ    
- เจาหนาท่ีรับผิดชอบ 
หมายถึง คําสั่งท่ี
ผูบริหารทองถ่ินแตงตั้ง
เจาหนาท่ีใหมา
รับผิดชอบเก่ียวกับงาน
ของสภาทองถ่ิน 
- ตรวจสอบจาก
เอกสารท่ีจัดไวและ
สถานที่ประชุม 
- กฎหมาย ระเบียบ
แกไขถึงปปจจุบัน  
 

- การตรวจสอบเอกสาร
สอบถามโดยตรวจสอบ
เก่ียวกับสถานท่ี หอง
ประชุม หองทํางาน 
วัสดุอุปกรณตางๆ    
วามีความพรอมท่ีจะ
อํานวยความสะดวก
แกการปฏิบัติงานของ
สภาทองถ่ินไดอยางมี
ประสิทธิภาพหรือไม 
อยางไร 
- ตรวจสอบคําสั่ง
แตงตั้งเจาหนาท่ี
ผูรับผิดชอบ 
 - ตรวจสอบ
กฎหมาย/ระเบียบ  
วาครบถวนและเปน
ปจจุบันหรือไม  
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เกณฑการประเมิน 
คะแนน รายละเอียด/

คําอธิบาย 
ดูหลักฐานจาก.. 
คําสั่ง/รายงาน/
เอกสาร/นส.ฯลฯ 

อางอิงจาก…กม.
พ.ร.บ./ระเบียบ/

นส.สั่งการท่ี
เกี่ยวของ) ประเด็น ตัวช้ีวัด 

  (3) ระเบียบ มท. วา
ดวยขอบังคับการ
ประชุมสภาทองถ่ิน 
พ.ศ.2547 และแกไข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ.2554 
  (4) ระเบียบ มท. 
วาดวยวิธีการ
งบประมาณของ อปท. 
พ.ศ.2541 และท่ี
แกไขเพ่ิมเติม 
  (5) ระเบียบ มท. 
วาดวยการพัสดุของ
หนวยการบริหาร
ราชการสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. 2535 และท่ี
แกไขเพ่ิมเติม 
  (6) ระเบียบ มท.วา
ดวยการรบัเงิน การ
เบิกจายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงินของ 
อปท. พ.ศ. 2547 
และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
  (7) ระเบียบ มท. วา
ดวยการจัดทํา
แผนพัฒนา อปท. พ.ศ.
2548 
เกณฑการใหคะแนน : 
 * มีการดําเนินการ
ตามขอ 1 - 4  
 * มีการดําเนินการ 
ตามขอ 1  - 3 แตยังไม
เปนสัดสวนหรือมี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 
 

3 
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เกณฑการประเมิน 
คะแนน รายละเอียด/

คําอธิบาย 
ดูหลักฐานจาก.. 
คําสั่ง/รายงาน/
เอกสาร/นส.ฯลฯ 

อางอิงจาก…กม.
พ.ร.บ./ระเบียบ/

นส.สั่งการท่ี
เกี่ยวของ) ประเด็น ตัวช้ีวัด 

ความเปนระเบียบ
เรียบรอยหรือ
เพียงพอตอการ
ดําเนินการของสภา
ทองถ่ิน/หรือไม
ครบถวน 
 * มีการดําเนินการ
เพียงบางขอเทานั้น  
 * ไมมีการ
ดําเนินการใดเลย   

 
 
 
 
 
 

1 
 

0 

2.10 การจัดทํา
รายงานการประชุม
ของสภาทองถ่ิน 
 

2.10 สภาทองถ่ินได
ดําเนินการเก่ียวกับ
การจัดทํารายงานการ
ประชุมสภาทองถ่ิน 
ดังนี้ 
  1) ไดบันทึกรายงาน
การประชุมถูกตองตามท่ี
สภาทองถ่ินไดประชุมกัน 
  2) คณะกรรมการตรวจ
รายงานการประชุมไดทํา
การตรวจรายงานการ
ประชุมและลงลายมือชื่อ
ไวแลว 
  3) สภาทองถ่ินไดทํา
การรับรองรายงานการ
ประชุมในคราวถัดไป 
  4) ประธานสภาทองถ่ิน
ไดลงนามในรายงาน
การประชุมท่ีสภาทองถ่ิน
รับรองแลว 
  5) ไดติดประกาศ
รายงานการประชุมท่ี
สภาทองถ่ินรับรองแลว
ในท่ีเปดเผย ณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ตรวจสอบรายงาน
การประชุมสภา
ทองถ่ินทุกครั้งในป 
2558 วาไดมีการ
จัดทํารายงานการ
ประชุมสภาทองถ่ิน
โดยถูกตองครบถวน
ตามกฎหมายและ
ระเบียบที่เก่ียวของ
หรือไม  

- ตรวจสอบรายงาน
การประชุม 
- รายงานคณะกรรมการ
ตรวจรายงานการ
ประชุม 
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เกณฑการประเมิน 
คะแนน รายละเอียด/

คําอธิบาย 
ดูหลักฐานจาก.. 
คําสั่ง/รายงาน/
เอกสาร/นส.ฯลฯ 

อางอิงจาก…กม.
พ.ร.บ./ระเบียบ/

นส.สั่งการท่ี
เกี่ยวของ) ประเด็น ตัวช้ีวัด 

สํานักงาน อปท. 
เกณฑการใหคะแนน : 
 * มีการดําเนินการ
ตามขอ 1 - 5 
 * มีการดําเนินการ 
4 ขอ  
 * มีการดําเนินการ
เฉพาะขอ 1 
 * ไมมีการดําเนินการ
แตอยางใด 

 
 

5 
 

3 
 

1 
 

0 

2.11 ขอมูลผูบริหาร
ทองถ่ิน และสมาชิก
สภาทองถ่ิน 
 
 
 

2.11 ขอมูลของ
ผูบริหารทองถ่ิน และ
สมาชิกสภาทองถ่ินท่ี
ถูกตอง สมบูรณ และ
เปนปจจุบัน 
* ขอมูลผูบริหารทองถ่ิน 
และสมาชิกสภาทองถ่ิน
ครบถวนและเปนปจจุบนั 
ประกอบดวย ชื่อ-สกุล
รูปภาพ, ประวัติท่ัวไป 
ท่ีอยูปจจุบัน สถานท่ี
ติดตอ,ประวัติครอบครวั, 
ขอมูลการศึกษา และ
อาชีพกอนไดรับการเลือกตั้ง 
* ขอมูลผูบริหารทองถ่ิน 
และสมาชิกสภาทองถ่ิน
ครบถวนแตไมเปน
ปจจุบัน (ไมมีการ
ปรับปรุงหรือ
เปลี่ยนแปลง เชน 
สมาชิกสภาลาออก  
แตยังมีชื่ออยูในฐาน 
และไมไดบันทึกขอมูล
ของคนท่ีไดรับเลือกตั้ง

 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มีการเก็บขอมูล 
ประวัติครบถวน  
และเปนปจจุบัน    
โดยตรวจสอบ
หลักฐานจาก 
- ระบบศูนยขอมูล
เลือกตั้งทองถ่ิน
โดยตรงท่ีเว็บไซต 
(http://ele.dla.go.th) 
ขอมูล ณ วันท่ี
ตรวจสอบ 
- จนท.ผูรับผิดชอบฯ 
เปดขอมูลจากรหัส
ผูใชงานและรหัสผาน
ของ อปท.นั้น  ๆ
 

- ตรวจสอบขอมูล
ประวัติวาครบถวน 
และเปนปจจุบันหรือไม 
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เกณฑการประเมิน 
คะแนน รายละเอียด/

คําอธิบาย 
ดูหลักฐานจาก.. 
คําสั่ง/รายงาน/
เอกสาร/นส.ฯลฯ 

อางอิงจาก…กม.
พ.ร.บ./ระเบียบ/

นส.สั่งการท่ี
เกี่ยวของ) ประเด็น ตัวช้ีวัด 

เขามาใหม หรือบันทึก
ขอมูลในทะเบียน
ประวัติท่ัวไปไม
ครบถวน 
* ขอมูลผูบริหารทองถ่ิน 
และสมาชิกสภาทองถ่ิน 
(อยางใดอยางหนึ่ง/ไม
ครบถวนทุกตําแหนง) 
* ไมมีขอมูล
ผูบริหารทองถ่ิน และ
สมาชิกสภาทองถ่ิน 

 
 
 
 

1 
 
 
 

0 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 48

รวมกฎหมาย ระเบียบ มติ และหนังสือสั่งการการประเมินประสิทธิภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
(Local Performance Assessment : LPA) : (สถ - อปท) ประจําป 2559   

************************** 

ดาน 2  การบริหารงานบุคคลและกิจการสภา 
 
v พระราชบัญญัติ 

- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 มาตรา 35 
 - พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
 - พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
 - พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
 
v มติคณะรัฐมนตรี 

- มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 3 เมษายน 2544 
 
v ระเบียบ 

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.2547 แกไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2541  
และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

 
v หนังสือสั่งการ 

- หนังสือสํานักงาน ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว 55 ลว 27 มิ.ย. 2557 
- ประกาศหลักเกณฑการบริหารงานบุคคล  (ก.จังหวัด) 
 

-------------------------------------- 
 
 
 

CC สามารถดาวนโหลดจากเว็บไซตกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น/หนวยงานภายใน/สน.มถ./e-book/ 
คูมือ/เอกสารประกอบการการประเมินประสิทธิภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (Local Performance 
Assessment : LPA) : (สถ - อปท) ประจําป 2559 ดาน 2 การบริหารงานบุคคลและกิจการสภา 
 
 
 



 1 

คูมือ/เอกสารประกอบ 
การประเมินประสิทธิภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) : (สถ - อปท) 

ประจําป 2559   
สําหรับทีมประเมินประสิทธิภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (สถ - อปท)  

************************************ 
 

ดาน 3 การบริหารงานการเงินและการคลัง 
 

การประเมิน เกณฑการประเมิน คะแนน รายละเอียด/
คําอธิบาย 

ดูหลักฐานจาก.. 
คําส่ัง/รายงาน/เอกสาร/

นส.ฯลฯ 

อางอิงจาก…กม.
พ.ร.บ./ระเบียบ/นส.
ส่ังการท่ีเก่ียวของ) 

1. การจัดทํางบประมาณและการพัสดุ 
1.1 ติดตามเร่ืองการจดัทํา
งบประมาณของ อปท. 
- ระเบียบ มท. วาดวยวิธีการ
งบประมาณของ อปท. พ.ศ.
2541 และแกไขเพิ่มเติม  
ตรวจสอบหลักฐานจากขอ
ทักทวงของ สตง./จังหวัด/
บุคลากร สถ. หรือหนวยงาน
ที่เก่ียวของ 

หมายเหตุ ถาไมมีหนวยงาน
เขาตรวจสอบไมตองนาํมา
เปนฐานในการคํานวณ
คะแนน 

1.1 มีการทักทวงดานการตัง้
งบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ 2558 และ
งบประมาณรายจายเพิ่มเติม 
จากหนวยงานที่มีหนาที่
ตรวจสอบ 
 * ไมมี 
 * มี  1  เร่ือง 
 * มี  2  เร่ือง 
 * มี  3  เร่ือง ข้ึนไป 

 
 
 
 
 
 

5 
3 
1 
0 
 

การทักทวง 
ดานการตั้ง
งบประมาณ : 
รายงานการ
ตรวจสอบที่แจง
เปนลายลักษณ
อักษรของ
หนวยงานที่มี
หนาที่ตรวจสอบ 
(สตง./จังหวัด/
บุคลากร สถ.
หรือหนวยงาน
ที่เก่ียวของ)  
- ถาเขาตรวจสอบ
แลวไมมีการแจง
ผลการตรวจสอบ 
ถือวาไมมีการ
ทักทวง 
- การทักทวงตอง
เปนการทักทวง
ผลการปฏิบัติงาน
ของ ปงบประมาณ 
2558   
- กรณีหลาย
หนวยตรวจสอบ
ทักทวงเร่ือง
เดียวกัน ใหถือ
วาเปน 1 เร่ือง 

- ถาไมมี
หนวยงานเขา
ตรวจสอบไม
ตองนํามาเปน

- นส./รายงานขอ
ทักทวงของ สตง./
จังหวัด/บุคลากร 
สถ.หรือหนวยงาน
ที่เก่ียวของ 
- รายงานการทักทวง
ในหนังสือตางๆ 
หรือในสมุดตรวจ
ราชการฯ 

- พ.ร.บ.จัดตั้งฯ  
- ระเบียบ มท. 
วาดวยวิธีการ
งบประมาณ
ของ อปท. พ.ศ.
2541 และ
แกไขเพิ่มเติม  
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การประเมิน เกณฑการประเมิน คะแนน รายละเอียด/
คําอธิบาย 

ดูหลักฐานจาก.. 
คําส่ัง/รายงาน/เอกสาร/

นส.ฯลฯ 

อางอิงจาก…กม.
พ.ร.บ./ระเบียบ/นส.
ส่ังการท่ีเก่ียวของ) 

ฐานในการ
คํานวณ
คะแนน   

1.2 การตดิตามการ
ดําเนินการเกี่ยวกับระเบียบ 
มท. วาดวยการพัสดุ 
- ตรวจจากประกาศจัดซื้อจัด
จาง, ขอบัญญัติ/เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายฯ 

หมายเหตุ กรณีที่ไมมีการ
จัดซื้อจัดจางวิธสีอบราคาและ
ประกวดราคา ไมตองนาํมา
เปนฐานในการคํานวณ
คะแนน 

1.2 มีการใชสถานที่กลาง
สําหรับปดประกาศ รับซอง เปด
ซองสอบราคา และประกวดราคา 
 * มีการใชสถานที่กลาง
สําหรับปดประกาศ รับซองและ
เปดซอง ทั้งวิธีสอบราคาและ
ประกวดราคา  
 * มีการใชสถานที่กลางทัง้วิธี
สอบราคาและประกวดราคา แต
ไดดําเนนิการเฉพาะการปด
ประกาศ รับซอง หรือเปดซอง  
 * มีการใชสถานที่กลางเฉพาะ
วิธีสอบราคาหรือประกวดราคา 
และไดดาํเนินการเฉพาะการปด
ประกาศ รับซอง หรือเปดซอง  
 * ไมมีการใชสถานที่กลาง 

 
 
 

5 
 
 
 

3 
 
 
 

1 
 
 
 

0 

การใชสถานที่
กลางสาํหรับ 
ปดประกาศ  
รับซอง เปด
ซองสอบราคา 
และประกวด
ราคา : สถานที่
ที่จัดไวเปนศูนย
รวมขอมูล
ขาวสารการซื้อ 
หรือการจางปด
ประกาศ รับ
ซอง เปดซองฯ 
ตามกฎหมาย/
ระเบียบที่
กําหนด  
- กรณีที่ อปท. 
ไมมีการจัดซื้อ
จัดจางวิธสีอบ
ราคาและ
ประกวดราคา 
ไมตองนํามา
เปนฐานในการ
คํานวณคะแนน 

- ประกาศจัดซื้อจดั
จาง, ขอบญัญัติ/เทศ
บัญญัติงบประมาณ
รายจายฯ 
- นส.ขอใช
สถานที่กลาง 
 

- ระเบียบ มท.    
วาดวยการพสัดุฯ 
- ประกาศ สถ. 
เร่ือง สถานที่
กลางสาํหรับ
เปนศูนยรวม
ขาวการจัดซื้อ
จัดจางของ
หนวยการ
บริหารราชการ
สวนทองถ่ิน        
( 30 ก.ย.
2553) 

- พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ.
2542 มาตรา 103/7 วรรค
หนึ่ง ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย
พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญวา
ดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 
2) พ.ศ.2554 
- ใหตรวจสอบหลักฐานจาก
คําสั่งแตงตัง้คณะกรรมการ
กําหนดราคากลาง, บนัทึกขอ
อนุมัติ/เห็นชอบราคากลาง  
และการเปดเผยราคากลาง

1.3 การดําเนินการเก่ียวกับ
ราคากลาง 
  1) มีการแตงตั้งคณะกรรมการ
กําหนดราคากลาง 
  2) มีการขออนุมัติเห็นชอบ
ราคากลาง 
  3) มีการเปดเผยราคากลาง
ตามทางการเปดเผยราคากลาง
ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
เกณฑการใหคะแนน : 
  * ดําเนินการรวม 3 ขอ 
  * ดําเนินการรวม 2 ขอ 
  * ดําเนินการรวม 1 ขอ 
  * ไมดําเนินการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 
3 
1 
0 

ราคากลาง : 
ตามคูมือคูมือ
แนวทางการ
เปดเผย
รายละเอียด
คาใชจาย
เก่ียวกับการ
จัดซื้อจัดจาง 
ราคากลาง และ
การกําหนด
ราคากลาง  
 

-  คําสั่งแตงตัง้
คณะกรรมการ
กําหนดราคากลาง 
- บันทึกขอความ
เสนอผูบริหาร
ทองถ่ินเห็นชอบ
ราคากลางของ
คณะกรรมการ
กําหนดราคากลาง 
- รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
กําหนดราคากลางฯ 
-  มีการเปดเผย
ราคากลางตาม

- คูมือแนวทาง
การเปดเผย
รายละเอียด
คาใชจาย
เก่ียวกับการ
จัดซื้อจัดจาง 
ราคากลาง และ
การกําหนด
ราคากลาง  
- นส. ที่ มท 
0808.2/ว 
2389 ลว.7 
ก.ค. 2554 
เร่ือง การ
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การประเมิน เกณฑการประเมิน คะแนน รายละเอียด/
คําอธิบาย 

ดูหลักฐานจาก.. 
คําส่ัง/รายงาน/เอกสาร/

นส.ฯลฯ 

อางอิงจาก…กม.
พ.ร.บ./ระเบียบ/นส.
ส่ังการท่ีเก่ียวของ) 

ตามสถานที่ที่กําหนด  
 
 
 
 

ทางการเปดเผย
ราคากลางของ 
คกก. ปปช. 
เกณฑการให
คะแนน 

ดําเนินการ 
ตามมติ ครม.         
ในสวนการ
ดําเนินการ
จัดซื้อจัดจาง
ราคากลาง 
- นส. ที่ มท
0808.2/ว 
2120 ลว.  
2 ต.ค.2556 

- ตรวจสอบหลักฐานขอ
ทักทวงที่เปนลายลักษณ
อักษรของ สตง. /จังหวัด/สถ. 
หรือหนวยงานที่เก่ียวของ 

หมายเหตุ ถาไมมีหนวยงาน
เขาตรวจสอบไมตองนาํมา
เปนฐานในการคํานวณ
คะแนน 

1.4 มีการทักทวงดานการพสัดุ
ประจําปงบประมาณ 2558 
จากหนวยงานที่มีหนาที่
ตรวจสอบ 
  * ไมมี 
  * มี  1  เร่ือง 
  * มี  2  เร่ือง 
  * มี  3  เร่ือง ข้ึนไป 

 
 
 
 

5 
3 
1 
0 

การทักทวงดาน
การพัสดุ : 
รายงานการ
ตรวจสอบที่แจง
เปนลายลักษณ
อักษรของ
หนวยงานที่มี
หนาที่ตรวจสอบ 
(สตง./จังหวัด/
บุคลากร สถ.
หรือหนวยงาน
ที่เก่ียวของ)  
- ถาเขา
ตรวจสอบแลว
ไมมีการแจงผล
การตรวจสอบ 
ถือวาไมมีการ
ทักทวง 
- การทักทวง
ตองเปนการ
ทักทวงผลการ
ปฏิบัติงานของ 
ปงบประมาณ 
2558   
- กรณีหลาย
หนวยตรวจสอบ
ทักทวงเร่ือง
เดี่ยวกัน ใหถือ
วาเปน 1 เร่ือง 
 
   

- นส./รายงานขอ
ทักทวงของ สตง./
จังหวัด/บุคลากร 
สถ.หรือหนวยงาน
ที่เก่ียวของ 
- รายงานการทักทวง
ในหนังสือตางๆ 
หรือในสมุดตรวจ
ราชการฯ 

- พ.ร.บ.จัดตั้งฯ  
- ระเบียบ มท.  
วาดวยการพัสดุฯ 
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การประเมิน เกณฑการประเมิน คะแนน รายละเอียด/
คําอธิบาย 

ดูหลักฐานจาก.. 
คําส่ัง/รายงาน/เอกสาร/

นส.ฯลฯ 

อางอิงจาก…กม.
พ.ร.บ./ระเบียบ/นส.
ส่ังการท่ีเก่ียวของ) 

- ประกาศ คตง. เร่ืองการ
จัดทําแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัด
จาง พ.ศ. 2546 ขอ 4 – 5 
(ตรวจแผนการจัดซื้อจัดจาง
ประจําปงบประมาณ) 
หมายเหตุ ถาไมมีงบประมาณ
ตามประกาศ คตง. ไมตอง
นํามาเปนฐานในการคํานวณ
คะแนน 

1.5  มีการจัดทําแผนปฏิบัติ
การจัดซื้อจัดจาง 
 * มีแผนและจัดซื้อจัดจาง
ตามที่ปรากฏในแผน 
 * มีแผนแตไมดําเนินการตามแผน 
 * มีแผนแตจัดทําแผนไม
ถูกตอง 
 * ไมมีแผน  

 
 

5 
 

3 
1 
 

0 

แผนปฏิบัติการ
จัดซื้อจัดจาง : 
- ถา อปท. ไมมี
งบประมาณ
ตามประกาศ 
คตง. ไมตอง
นํามาเปนฐาน
ในการคํานวณ
คะแนน 
 
 

- ตรวจตาม
ตัวอยาง
แผนปฏิบัติการ
จัดซื้อจางที่แนบ
ทายประกาศ 
คตง. (ไมใช ผ.ด. 
1 - 6)  

- ประกาศ 
คตง. เร่ืองการ
จัดทําแผนปฏิบัติ
การจัดซื้อจัดจาง 
พ.ศ. 2546 ขอ 
4 - 5 

 

2. การจัดเก็บรายได 
2.1  กรณีประเมิน อบจ. 
(1) การบริหารการจดัเก็บ
รายได 
- ใหตรวจสอบจากขอบัญญัติ 
อบจ. เพื่อจัดเก็บรายไดทัง้ 3 
ประเภท, สาํเนาใบเสร็จรับเงนิ
ที่แสดงวาไดมีการจดัเก็บ 
- มีแตไมไดจัดเก็บ หมายถึง มี
การออกขอบัญญัติภาษี
ประเภทใดประเภทหนึ่งโดย
กําหนดอัตราภาษีเปนรอยละ 
0 หรือมีการชะลอการจัดเก็บ 

2.1.1 มีการออกขอบัญญัติ 
อบจ. จัดเก็บภาษีและ
คาธรรมเนียมบํารุง อบจ. จาก
การคาน้ํามนั, ยาสูบ และผูเขา
พักในโรงแรม 
  * มีและไดจัดเก็บครบทัง้ 3 
ประเภท 
  * มีและไดจัดเก็บ 2 ประเภท 
  * มีและไดจัดเก็บ 1 ประเภท 
  * มีแตไมไดจัดเก็บ 
 

 
 
 
 
 

5 
 

3 
1 
0 
 

ออกขอบัญญัติ 
อบจ. จัดเก็บ
ภาษีและ
คาธรรมเนียม
บํารุง อบจ. 
จากการคา
น้ํามัน, ยาสบู 
และผูเขาพักใน
โรงแรมตาม
กฎหมาย
กําหนด 

- ตรวจสอบ
ขอบัญญัติวาที่
ออกแลวมีก่ี
ประเภท 
- ตรวจสอบจาก
ใบเสร็จที่จัดเก็บมี
ก่ีประเภท 

- พ.ร.บ.จัดตั้งฯ 
- พ.ร.บ.กําหนด
แผนและข้ันตอน
การกระจาย
อํานาจใหแก 
อปท. พ.ศ.
2542 

- ตรวจสอบจาก วัน/เดือน/ปที่ 
อปท. ไดรายงานขอมูลสถิติ
การคลังปงบประมาณ พ.ศ.
2558 ผานระบบฐานขอมูล
กลาง อปท. (INFO) ซึ่ง
จะตองรายงานใหแลวเสร็จ
ภายในวันที่ 31 ต.ค.2558 
และระบบฐานขอมูลกลางจะ
ปดระบบการรายงานขอมูล
ภายในวันที่ 20 พ.ย.2558 
 

2.1.2 การรายงานสถิติการคลงั
ทองถ่ินประจาํปงบประมาณ 
2558 ภายในระยะเวลาที่
กําหนดสิ้นปงบประมาณ 
  * ภายในวันที่ 31 ต.ค. 2558 
  * ภายในวันที่ 1 - 10 พ.ย. 2558 
  * ภายในวันที่ 11 - 20 พ.ย. 2558 
  * สงหลังจากวันที่ 20 พ.ย. 2558 

 
 
 
 

5 
3 
1 
0 
 

รายงานสถิติ
การคลังทองถ่ิน
ประจําป
งบประมาณ 
2558 อปท.
ตองดําเนินการ
ใหแลวเสร็จ
ภายใน 31 
ต.ค.2558 

- ขอมูลสถิติการ
คลังปงบประมาณ 
พ.ศ.2558 ผาน
ระบบฐานขอมูล
กลาง อปท. 
(INFO) 

- หนังสือ ดวน
ที่สุด ที่ มท 
0808.3/ว 
213 ลว. 30 
ก.ย.2558 
เร่ือง การ
จัดเก็บขอมูล
สถิติการคลัง
ทองถ่ิน
ประจําป
งบประมาณ 
พ.ศ.2558 
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การประเมิน เกณฑการประเมิน คะแนน รายละเอียด/
คําอธิบาย 

ดูหลักฐานจาก.. 
คําส่ัง/รายงาน/เอกสาร/

นส.ฯลฯ 

อางอิงจาก…กม.
พ.ร.บ./ระเบียบ/นส.
ส่ังการท่ีเก่ียวของ) 

- ใหตรวจสอบจากการ
ประชาสัมพนัธการจัดเก็บ
ภาษีในรูปแบบตาง  ๆเชน 
เว็บไซต จดหมายขาว ปาย
ประชาสัมพนัธ สื่อสิ่งพิมพ       
หอกระจายขาว/เสียงตามสาย  
หนวยประชาสัมพนัธเคลื่อนที่ 
และจดหมายแจงผูเสียภาษี
โดยตรง เปนตน 
 

2.1.3 การประชาสมัพันธ
หลักเกณฑและวิธีการจดัเก็บภาษ ี
  * โดยสื่อประชาสัมพนัธ 7 
รูปแบบ ข้ึนไป  
  * โดยสื่อประชาสัมพนัธ 4 - 
6 รูปแบบ 
  * โดยสื่อประชาสัมพนัธ 2 - 
3 รูปแบบ 
  * โดยสื่อประชาสัมพนัธนอย
กวา 2 รูปแบบ 

 
 

5 
 

3 
 

1 
 

0 
 

การประชาสัมพนัธ
หลักเกณฑและ
วิธีการจดัเก็บ
ภาษี โดย อปท.
มีวิธีการเชิญ
ชวนประชาชน
มาชําระภาษีใน
แตละวิธีการ
ตางๆ อยางไร 

การประชาสัมพนัธ
การจัดเก็บภาษีใน
รูปแบบตาง  ๆ 
ไดแก 
-  เว็บไซต  
- จดหมายขาว  
- ปายประชาสัมพันธ 
- สื่อสิ่งพิมพ       
- หอกระจายขาว/
เสียงตามสาย  
- หนวยประชาสัมพนัธ
เคลื่อนที่  
- จดหมายแจง        
ผูเสียภาษโีดยตรง 

- 

(2) ผลการจัดเก็บรายได 
(2558) 
- ใหตรวจสอบจํานวนเงินที่
จัดเก็บไดจากรายรับจริง
ประกอบงบทดรอง 
ปงบประมาณ 2557 และ 
2558 ของภาษี 3 เร่ือง 
(ภาษีน้าํมัน ภาษียาสูบ และ
คาธรรมเนียมจากผูพักใน
โรงแรมแลวนํามาคํานวณเพื่อ
เปรียบเทียบ 

2.1.4 การเพิ่มข้ึนของจํานวน
เงินภาษีและคาธรรมเนียมบาํรุง 
อบจ. จากน้ํามนั, ยาสูบ และผู
เขาพักในโรงแรมโดยรวม ในป 
2558 
  * เพิ่มข้ึนจากป 2557 รอยละ 
2.01 ข้ึนไป  
  * เพิ่มข้ึนจากป 2557 รอยละ 
1.01 – 2.00 
  * เพิ่มข้ึนจากป 2557 รอยละ 
0.01 – 1.00 
  * ไมเพิ่มข้ึน  

 
 
 
 
 

5 
 

3 
 

1 
 

0 
 

การเพิ่มข้ึนของ
จํานวนเงินภาษี
และคาธรรมเนียม
บํารุง อบจ. จาก
น้ํามัน, ยาสูบ 
และผูเขาพักใน
โรงแรม
เปรียบเทียบ
ระหวางป 2557 
กับป 2558 

จํานวนเงินที่จัดเก็บ
ไดจากรายรับจริง
ประกอบงบทดรอง 
ปงบประมาณ 
2557 และ 2558 
ของภาษี 3 เร่ือง 
(ภาษีน้ํามัน ภาษี
ยาสูบ และ
คาธรรมเนียมจาก     
ผูพักในโรงแรมแลว
นํามาคํานวณเพื่อ
เปรียบเทียบ 

- 

- ตรวจสอบจากทะเบียนคุมผู
ชําระภาษีทั้งหมด โดยนบั
จํานวนผูที่อยูในขายตองชาํระ
ภาษีและคาธรรมเนียม
ทั้งหมด กับจํานวนผูที่ไดชําระ
ภาษีและคาธรรมเนียมในป 
2558 

2.1.5 จํานวนผูชําระภาษีและ
คาธรรมเนียมบํารุง อบจ. จาก
น้ํามัน, ยาสบู และผูเขาพักใน
โรงแรมตอจํานวนผูที่อยูในขาย
ตองชําระโดยรวมในป 2558 
  * รอยละ 80 ข้ึนไป 
  * รอยละ 70 - 79.9 
  * รอยละ 60 - 69.9 
  * นอยกวารอยละ 60 

 
 
 
 
 

5 
3 
1 
0 

ผูชําระภาษีและ
คาธรรมเนียม
บํารุง อบจ. 
จากน้ํามนั, 
ยาสูบ และ       
ผูเขาพักใน
โรงแรมตอ
จํานวนผูที่อยู
ในขายตอง
ชําระในป 
2558 

- ทะเบียนคุมผู
ชําระภาษีทั้งหมด 
โดยนบัจํานวนผูที่
อยูในขายตอง
ชําระภาษีและ
คาธรรมเนียม
ทั้งหมด กับ
จํานวนผูทีไ่ดชาํระ
ภาษีและ
คาธรรมเนียม 

- 
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การประเมิน เกณฑการประเมิน คะแนน รายละเอียด/
คําอธิบาย 

ดูหลักฐานจาก.. 
คําส่ัง/รายงาน/เอกสาร/

นส.ฯลฯ 

อางอิงจาก…กม.
พ.ร.บ./ระเบียบ/นส.
ส่ังการท่ีเก่ียวของ) 

- ใหตรวจสอบจํานวนเงินที่
จัดเก็บไดจากรายรับจริง
ประกอบงบทดรอง 
ปงบประมาณ 2557 และ 
2558 แลวนํามาคํานวณเพื่อ
เปรียบเทียบ 
 
 

2.1.6 การเพิ่มข้ึนของจํานวน
เงินที่จดัเก็บไดจากคาธรรมเนียม
ในการใหบริการคาธรรมเนียม
อ่ืนๆ รายไดจากการจัดหา
ประโยชนในทรัพยสิน และจาก
การดําเนินกิจการอ่ืนโดยรวม 
ยกเวนภาษีและคาธรรมเนียม
บํารุง อบจ. จากน้ํามนั, ยาสูบ 
และผูเขาพักในโรงแรม 
  * เพิ่มข้ึนจากป 2557 รอยละ 
5.01 ข้ึนไป  
  * เพิ่มข้ึนจากป 2557 รอยละ 
3.01 - 5.00 
  * เพิ่มข้ึนจากป 2557  รอยละ 
1.01 - 3.00 
  * ไมเพิ่มข้ึน หรือเพิ่มข้ึนไมเกิน
รอยละ 1.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 
 

3 
 

1 
 

0 

การเพิ่มข้ึนของ
จํานวนเงินที่
จัดเก็บไดจาก
คาธรรมเนียมใน
การใหบริการ
คาธรรมเนียม
อ่ืน  ๆรายไดจาก
การจัดหา
ประโยชนใน
ทรัพยสิน และ
จากการดําเนิน
กิจการอ่ืนโดยรวม 
ยกเวนภาษีและ
คาธรรมเนียม
บํารุง อบจ. จาก
น้ํามัน, ยาสูบ 
และผูเขาพักใน
โรงแรมเปรียบเทียบ 
ป 2557 กับป 
2558 

- จํานวนเงินที่
จัดเก็บไดจาก
รายรับจริงประกอบ
งบทดรอง 
ปงบประมาณ 
2557 และ 
2558 

- 
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การประเมิน เกณฑการประเมิน คะแนน รายละเอียด/
คําอธิบาย 

ดูหลักฐานจาก.. 
คําส่ัง/รายงาน/เอกสาร/

นส.ฯลฯ 

อางอิงจาก…กม.
พ.ร.บ./ระเบียบ/นส.
ส่ังการท่ีเก่ียวของ) 

ตรวจสอบหลักฐานขอทักทวง
ที่เปนลายลักษณอักษรของ 
สตง. /จังหวัด/สถ. หรือ
หนวยงานที่เก่ียวของ 
หมายเหตุ ถาไมมีหนวยงาน
เขาตรวจสอบไมตองนาํมา
เปนฐานในการคํานวณ
คะแนน 

2.1.7 มีการทักทวงดานการ
จัดเก็บรายได ประจําป 2558 
จากหนวยงานที่มีหนาที่
ตรวจสอบ 
  * ไมมี 
  * มี  1  เร่ือง 
  * มี  2  เร่ือง 
  * มี  3  เร่ือง ข้ึนไป 

 
 
 
 

5 
3 
1 
0 

การทักทวง 
ดานการจัดเก็บ
รายได : 
รายงานการ
ตรวจสอบที่แจง
เปนลายลักษณ
อักษรของ
หนวยงานที่มี
หนาที่ตรวจสอบ 
(สตง./จังหวัด/
บุคลากร สถ.
หรือหนวยงาน
ที่เก่ียวของ)  
- ถาเขา
ตรวจสอบแลว
ไมมีการแจงผล
การตรวจสอบ 
ถือวาไมมีการ
ทักทวง 
- การทักทวง
ตองเปนการ
ทักทวงผลการ
ปฏิบัติงานของ 
ปงบประมาณ 
2558   
- กรณีหลาย
หนวยตรวจสอบ
ทักทวงเร่ือง
เดียวกัน ใหถือ
วาเปน 1 เร่ือง  
- ถาไมมี
หนวยงานเขา
ตรวจสอบไม
ตองนํามาเปน
ฐานในการ
คํานวณ
คะแนน 
 
 
 

- นส./รายงานขอ
ทักทวงของ สตง./
จังหวัด/บุคลากร 
สถ.หรือหนวยงาน
ที่เก่ียวของ 
- รายงานการทักทวง
ในหนังสือตางๆ 
หรือในสมุดตรวจ
ราชการฯ 

- พ.ร.บ.จัดตั้งฯ  
- ระเบียบ มท. 
วาดวยวิธีการ
งบประมาณ
ของ อปท. พ.ศ.
2541 และ
แกไขเพิ่มเติม  
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การประเมิน เกณฑการประเมิน คะแนน รายละเอียด/
คําอธิบาย 

ดูหลักฐานจาก.. 
คําส่ัง/รายงาน/เอกสาร/

นส.ฯลฯ 

อางอิงจาก…กม.
พ.ร.บ./ระเบียบ/นส.
ส่ังการท่ีเก่ียวของ) 

2. การจัดเก็บรายได 
2.2  กรณีประเมินเทศบาล/อบต. 
 (1) การบริหารการจัดเก็บ
รายได     
- ใหตรวจสอบจากขอบัญญัติ/เทศ
บัญญัติ อปท. เพื่อจัดเก็บ
คาธรรมเนียม และใบอนุญาต
ตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข 
พ.ศ.2535 เชน  
1. การควบคุมกิจการที่เปน
อันตรายตอสุขภาพ 
2. การกําจัดขยะมลูฝอยและสิ่งปฏิกูล  
3. การควบคุมการเลีย้งหรือปลอยสัตว  
4. ตลาด  
5. สถานที่จาํหนายหรือ
สถานทีส่ะสมอาหาร 
6. การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ  
7. การจําหนายสนิคาในที่
หรือทางสาธารณะ 

2.2.1 มีการออกขอบัญญัติ
ทองถ่ินและไดจัดเก็บ ตาม พ.ร.บ. 
การสาธารณสุข พ.ศ.2535 
  * มีและไดจัดเก็บ 5 
ประเภทข้ึนไป 
  * มีและไดจัดเก็บ 3 - 4 
ประเภท 
  * มีและไดจัดเก็บ 1 - 2 
ประเภท 
  * ไมมี หรือมีแตไมไดจัดเก็บ 

 
 
 

5 
 

3 
 

1 
 

0 
 

ออกขอบัญญัติ
ทองถ่ินและได
จัดเก็บตาม 
พ.ร.บ. การ
สาธารณสุข 
พ.ศ.2535 
ตามกฎหมาย
กําหนดมีก่ี
ประเภท 

- ขอบัญญัติ/เทศ
บัญญัติวามีก่ี
ประเภท 
- ใบเสร็จที่แสดง
วาไดมีการจัดเก็บ
ก่ีประเภท 
- สําเนา
ใบเสร็จรับเงินที่
แสดงวาไดมีการ
จัดเก็บ 

- พ.ร.บ.จัดตั้งฯ 
- พ.ร.บ.กําหนด
แผนและ
ข้ันตอนการ
กระจายอํานาจ
ใหแก อปท. 
พ.ศ.2542 
- พ.ร.บ.การ
สาธารณสุข 
พ.ศ.2535 

- ตรวจสอบจากวนั/เดือน/ปที่ 
อปท.ไดรายงานขอมูลสถิติ
การคลังปงบประมาณ 2558 
ผานระบบฐานขอมูลกลาง 
อปท.(INFO) ซึ่งจะตอง
รายงานใหแลวเสร็จภายใน
วันที่ 31 ต.ค.2558  
 

2.2.2 การรายงานสถิติการคลงั
ทองถ่ินประจาํปงบประมาณ 
2558 ภายในระยะเวลาที่
กําหนดสิ้นปงบประมาณ 
  * ภายในวนัที่ 31 ต.ค. 2558  
  * ภายในวนัที่ 1 - 10 พ.ย. 2558  
* ภายในวันที่ 11 - 20 พ.ย. 2558 
  * สงหลงัจากวันที่ 20 พ.ย. 2558 

 
 
 
 

5 
3 
1 
0 
 

รายงานสถิติ
การคลังทองถ่ิน
ประจําป
งบประมาณ 
2558 อปท.
ตองดําเนินการ
ใหแลวเสร็จ
ภายใน 31 
ต.ค.2558 

- รายงานขอมูล
สถิติการคลัง
ปงบประมาณ 
พ.ศ.2558  ผาน
ระบบฐานขอมูล
กลาง อปท.
(INFO) ซึ่ง และ
ระบบฐานขอมูล
กลาง (ผูตรวจ 
ปร้ินซจากระบบฯ 
ถือไปในวันตรวจ
ประเมินฯ) 

- หนังสือ ดวน
ที่สุด ที่ มท 
0808.3/ว 
213 ลว. 30 
ก.ย.2558 
เร่ือง การ
จัดเก็บขอมูล
สถิติการคลัง
ทองถ่ิน
ประจําป
งบประมาณ 
พ.ศ.2558 
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การประเมิน เกณฑการประเมิน คะแนน รายละเอียด/
คําอธิบาย 

ดูหลักฐานจาก.. 
คําส่ัง/รายงาน/เอกสาร/

นส.ฯลฯ 

อางอิงจาก…กม.
พ.ร.บ./ระเบียบ/นส.
ส่ังการท่ีเก่ียวของ) 

- ใหตรวจสอบจากการ
ประชาสัมพันธการจัดเก็บภาษี
ในรูปแบบตางๆ เชน  
1. เว็บไซต  
2. จดหมายขาว  
3. ปายประชาสัมพันธ  
4.  สื่อสิ่งพิมพ (แผนพับ 
โปสเตอร ฯลฯ) 
5. หอกระจายขาว/เสียงตาม
สาย/วทิยุชุมชน 
6. หนวยประชาสัมพนัธ
เคลื่อนที่  
7. จดหมายแจงผูเสียภาษี
โดยตรง 

2.2.3 การประชาสัมพันธ
หลักเกณฑและวิธีการจัดเก็บภาษ ี
  * โดยสื่อประชาสมัพนัธ 7 
รูปแบบ ข้ึนไป  
  * โดยสื่อประชาสัมพนัธ 6 
รูปแบบ 
  * โดยสื่อประชาสัมพนัธ 5 
รูปแบบ 
  * โดยสื่อประชาสัมพนัธนอย
กวา 5 รูปแบบ 

 
 

5 
 

3 
 

1 
 

0 
 
 

การประชาสัมพนัธ
หลักเกณฑและ
วิธีการจดัเก็บ
ภาษี โดย อปท.
มีวิธีการเชิญ
ชวนประชาชน
มาชําระภาษีใน
แตละวิธีการ
ตางๆ อยางไร 

การประชาสัมพนัธ
การจัดเก็บภาษีใน
รูปแบบตาง  ๆ 
ไดแก 
-  เว็บไซต  
- จดหมายขาว  
- ปายประชาสัมพันธ 
- สื่อสิ่งพิมพ       
- หอกระจายขาว/
เสียงตามสาย  
- หนวยประชาสัมพนัธ
เคลื่อนที่  
- จดหมายแจง        
ผูเสียภาษโีดยตรง 

- พ.ร.บ.จัดตั้งฯ 
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การประเมิน เกณฑการประเมิน คะแนน รายละเอียด/
คําอธิบาย 

ดูหลักฐานจาก.. 
คําส่ัง/รายงาน/เอกสาร/

นส.ฯลฯ 

อางอิงจาก…กม.
พ.ร.บ./ระเบียบ/นส.
ส่ังการท่ีเก่ียวของ) 

การจัดทําแผนที่แมบท มีขั้นตอนดังนี้ 
(1) ถายระวางที่ดิน (พมิพขาว) 
(2) สแกนระวางที่ดิน (เปนไฟลภาพ) 
(3) จัดทําแนวเขตการปกครองใน
ระวางที่ดิน 
(4) แบงเขต (Zone) ในระวางที่ดิน 
(5) แบงเขตยอย (Block) 
(6) จัดทํารูปแปลงที่ดิน 
การตรวจสอบการจัดทําแผนที่แมบท 
มีดังนี้ 
1. การจัดทําแผนที่แมบทให
ตรวจสอบจากโครงการจัดทาํแผนท่ี
ภาษีฯ ของ อปท. โดย อปท. อาจจะ
จัดทําแผนที่แมบทครอบคลุมท้ังพื้นที่
หรือเพียงบางสวนของพื้นที่ก็ได 
2. กรณี อปท. ไดจัดทําดวยระบบมือ 
และระบบโปรแกรมคอมพวิเตอรหรือ
อยางใดอยางหนึ่ง ใหถือวาไดคะแนน
ในขอนี้ 
3. กรณี อปท. จัดทําดวยโปรแกรม
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (LTAX 
GIS) ของ สถ. หรือดวยโปรแกรมของ
หนวยงานอื่น ใหตรวจสอบการจัดทํา
แผนที่แมบทในแตละขั้นตอนจาก
โปรแกรมฯ นั้นฯ ซ่ึงจะตองปรากฏ
ขอมูลแผนที่แมบทตามขั้นตอนที่ (1) 
– (6)  
4. กรณี อปท. ไดจัดทําแผนที่แมบทใน
ขั้นตอนที่ (2) แลว ใหถือวาได
ดําเนินการในขั้นตอนที่ (1) เสร็จแลว 
5. กรณีพื้นที่ อปท. ใดมีเอกสารที่ดิน
เปน สปก.4 - 01 หาก อปท. ไดรับ
ขอมูลจากสาํนักงานปฏิรูปที่ดิน
จังหวัด ซ่ึงเปนไฟล Auto cat ใหถือ
วาไดดําเนินการในขั้นตอนที ่(1) และ 
(2) แลว 
หมายเหตุ ในกรณีพื้นที่ของ อปท.ใด
ไมมีเอกสารที่ดินทั้งพื้นที่ (ไมมีระวาง
ที่ดิน) ไมตองนําขอ 2.2.4 นี้มา
ประเมิน 
 

2.2.4 การจัดทําแผนที่แมบท 
  (1) ถายระวางที่ดิน (พิมพขาว) 
  (2) สแกนระวางที่ดิน (เปนไฟลภาพ) 
  (3) จัดทําแนวเขตการปกครองใน
ระวางที่ดิน 
  (4) แบงเขต (Zone) ในระวางที่ดิน 
  (5) แบงเขตยอย (Block) 
  (6) จัดทํารูปแปลงที่ดิน 
เกณฑการใหคะแนน : 
  * ดําเนินการแลวตัง้แต
ข้ันตอนที่ (4) ข้ึนไป  
  * ดําเนินการแลวในข้ันตอน
ที่ (3) 
  * ดําเนินการในข้ันตอนที่ (1) 
หรือ (2) 
  * ไมไดดําเนนิการในข้ันตอน
ใดๆ 
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1 
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แผนที่แมบท     
มีข้ันตอน
ดําเนินการดงันี ้
1. ถายระวาง
ที่ดิน (พิมพขาว) 
2. สแกนระวาง
ที่ดิน (เปนไฟล
ภาพ) 
 3. จัดทําแนวเขต
การปกครองใน
ระวางที่ดิน 
 4. แบงเขต 
(Zone) ในระวาง
ที่ดิน 
5. แบงเขตยอย 
(Block) 
  6. จัดทํารูป
แปลงที่ดนิ 

 
- ในกรณีพ้ืนที่
ของ อปท. ใด 
ไมมีเอกสาร
ที่ดินทั้งพ้ืนที่ 
(ไมมีระวาง
ที่ดิน) ไมตอง
นําขอ 2.2.4  
นี้มาประเมิน 

 

1. การจัดทําแผนท่ี
แมบทใหตรวจสอบ
จากโครงการจัดทํา
แผนท่ีภาษีฯ ของ 
อปท. โดย อปท. 
อาจจะจัดทําแผนท่ี
แมบทครอบคลุมท้ัง
พ้ืนท่ีหรือเพียง
บางสวนของพ้ืนท่ีก็
ได 
2. กรณี อปท. ได
จัดทําดวยระบบมือ 
และระบบโปรแกรม
คอมพิวเตอรหรือ
อยางใดอยางหน่ึง 
ใหถือวาไดคะแนนใน
ขอน้ี 
3. กรณี อปท. 
จัดทําดวยโปรแกรม
ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร (LTAX 
GIS) ของ สถ. หรือ
ดวยโปรแกรมของ
หนวยงานอื่น ให
ตรวจสอบการจัดทํา
แผนท่ีแมบทในแต
ละขั้นตอนจาก
โปรแกรมฯ น้ันฯ ซ่ึง
จะตองปรากฏขอมูล
แผนท่ีแมบทตาม
ขั้นตอนท่ี (1) – (6)  
4. กรณี อปท. ได
จัดทําแผนท่ีแมบทใน
ขั้นตอนท่ี (2) แลว ให
ถือวาไดดําเนินการใน
ขั้นตอนท่ี (1) เสร็จ
แลว 
5. กรณีพ้ืนท่ี อปท. 
ใดมีเอกสารท่ีดินเปน 
สปก.4 - 01 หาก 
อปท. ไดรับขอมูล
จากสํานักงานปฏิรูป
ท่ีดินจังหวัด ซ่ึงเปน
ไฟล Auto cat ให
ถือวาไดดําเนินการ
ในขั้นตอนท่ี (1) 
และ (2) แลว 

 

- ระเบียบ มท. 
วาดวยแผนที่
ภาษีและ
ทะเบยีน
ทรัพยสนิของ 
อปท. ประจาํป 
2550 
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การประเมิน เกณฑการประเมิน คะแนน รายละเอียด/
คําอธิบาย 

ดูหลักฐานจาก.. 
คําส่ัง/รายงาน/เอกสาร/

นส.ฯลฯ 

อางอิงจาก…กม.
พ.ร.บ./ระเบียบ/นส.
ส่ังการท่ีเก่ียวของ) 

การตรวจสอบการคัดลอก
ขอมูลที่ดิน มีดังนี ้
1. ในการคัดลอกขอมูลที่ดิน 
อปท. จะตองขอถายเอกสาร
สารบบทีดิน (ทด.1 ทด.9 
นส.5) หรือพิมพจากระบบ
โปรแกรมคอมพิวเตอร (LIS) 
ของ สนง.ที่ดิน แลวคัดลอก
ขอมูลที่ดินลงในแบบสํารวจ
ขอมูลที่ดิน (ผ.ท.1) ทุกแปลง
และกําหนดรหัสแปลงที่ดนิ
ตามแผนที่แมบททีไ่ดจัดทํา
เสร็จแลว 
2. การตรวจสอบวา อปท. มี
จํานวนแปลงที่ดนิจํานวนก่ี
แปลง โดยตรวจสอบจากแผน
ที่แมบทตามโครงการจัดทาํ
แผนที่ภาษีฯ ของแตละ อปท. 
3. สูตรการคํานวณ 

จํานวนแปลงท่ีดินท่ีคัดลอกลง ผ.ท. 1 X 100 
จํานวนแปลงที่ดินตามแผนที่แมบทฯ 

4. กรณี อปท. ใดไมไดจัดทํา
แผนที่แมบทตามโครงการ
จัดทําแผนที่ภาษีฯ จะไมได
คะแนนในขอนี ้

หมายเหตุ  ในกรณีพื้นที่ของ 
อปท. ใดไมมีเอกสารที่ดินทั้ง
พื้นที่ (ไมมีระวางที่ดิน) ไมตอง
นําขอ 2.2.5 นี้มาประเมิน 

2.2.5 ผลการคัดลอกขอมูล
ที่ดิน 
  * คัดลอกขอมูลลงในแบบ
สํารวจขอมูลที่ดิน (ผ.ท.1) ได
ตั้งแตรอยละ 70.01 ข้ึนไป 
ของแปลงที่ดินจากแผนที่แมบท
ตามโครงการจัดทาํแผนที่ภาษฯี 
ของแตละ อปท. 
  * คัดลอกขอมูลลงในแบบ
สํารวจขอมูลที่ดิน (ผ.ท.1) ได
ตั้งแตรอยละ 35.01 - 70.00 
ของแปลงที่ดินจากแผนที่แมบท
ตามโครงการจัดทาํแผนที่ภาษฯี 
ของแตละ อปท. 
  * คัดลอกขอมูลลงในแบบ
สํารวจขอมูลที่ดิน (ผ.ท.1) ไดไม
เกินรอยละ 35.00 ของแปลง
ที่ดินจากแผนที่แมบทตาม
โครงการจัดทําแผนที่ภาษีฯ ของ
แตละ อปท. 
  * ยังไมไดดาํเนินการ 
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0 

การคัดลอก
ขอมูลที่ดิน 
อปท. จะตองขอ
ถายเอกสาร
สารบบทีดิน (ทด.
1 ทด.9 นส.5) 
หรือพิมพจาก
ระบบโปรแกรม
คอมพิวเตอร (LIS) 
ของ สนง.ที่ดิน 
แลวคัดลอก
ขอมูลที่ดินลงใน
แบบสาํรวจ
ขอมูลที่ดิน (ผ.ท.
1) ทุกแปลงและ
กําหนดรหัส
แปลงที่ดนิตาม
แผนที่แมบทที่ได
จัดทําเสร็จแลว 
 
- ในกรณีพ้ืนที่
ของ อปท. ใด
ไมมีเอกสาร
ที่ดินทั้งพ้ืนที่ 
(ไมมีระวาง
ที่ดิน) ไมตอง
นําขอ 2.2.5 
นี้มาประเมิน 

ตรวจสอบวา อปท. 
มีจํานวนแปลงที่ดนิ
จํานวนก่ีแปลง โดย
ตรวจสอบจากแผน
ที่แมบทตาม
โครงการจัดทําแผน
ที่ภาษีฯ  ของแตละ 
อปท. 

 

- ระเบียบ มท. 
วาดวยแผนที่
ภาษีและ
ทะเบยีน
ทรัพยสนิของ 
อปท. ประจาํป 
2550 
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การประเมิน เกณฑการประเมิน คะแนน รายละเอียด/
คําอธิบาย 

ดูหลักฐานจาก.. 
คําส่ัง/รายงาน/เอกสาร/

นส.ฯลฯ 

อางอิงจาก…กม.
พ.ร.บ./ระเบียบ/นส.
ส่ังการท่ีเก่ียวของ) 

การตรวจสอบการสํารวจ
ขอมูลภาคสนาม มีดงันี ้
1. การสํารวจขอมูลสนาม 
หมายถึง อปท. จะตองออก
สํารวจรายละเอียดขอมูล
เก่ียวกับทรัพยสินตางๆ ของ
ประชาชนในพื้นที่ โดยขอมูล
เก่ียวกับที่ดินจะบันทึกลงใน
แบบ ผ.ท.1 ขอมูลเก่ียวกับ
โรงเรือนและสิ่งปลูกสรางจะ
บันทึกลงในแบบ ผ.ท.2 
ขอมูลเก่ียวกับปายและการ
ประกอบการคาจะบันทึกลง
ในแบบ ผ.ท.3  
2. การตรวจสอบวา อปท.   
มีจํานวนแปลงที่ดนิก่ีแปลง
จากขอมูลแผนที่แมบท แตละ
แผนตามโครงการจัดทาํแผนที่
ภาษีฯ ของแตละ อปท. 
3. สูตรการคํานวณ 
จํานวนแปลงท่ีดินสํารวจขอมูลภาคสนาม X 100 

จํานวนแปลงท่ีดินตามแผนท่ีแมบทฯ 

4. ใหตรวจสอบวา อปท. ไดมี
การสํารวจขอมูลภาคสนามได
เปนรอยละเทาไรของจํานวน
แปลงที่ดนิทั้งหมดตามขอ 2 

หมายเหต ุ ในกรณีพื้นที่ของ 
อปท. ใด ไมมีเอกสารที่ดินทั้ง
พื้นที่ (ไมมีระวางที่ดิน) ไม
ตองนําขอ 2.2.6 นี้มา
ประเมิน 

2.2.6 ผลการสํารวจขอมูล
ภาคสนาม 
  * สํารวจขอมูลภาคสนามได
ตั้งแตรอยละ 70.01 ข้ึนไปของ
แปลงที่ดนิจากแผนที่แมบทตาม
โครงการจัดทําแผนที่ภาษีฯ ของ
แตละ อปท. 
  * สํารวจขอมูลภาคสนามได
ตั้งแตรอยละ 35.01 - 70.00 
ของแปลงที่ดินจากแผนที่แมบท
ตามโครงการจัดทาํแผนที่ภาษฯี 
ของแตละ อปท. 
  * สํารวจขอมูลภาคสนามได
ไมเกินรอยละ 35.00  ของ
แปลงที่ดนิจากแผนที่แมบทตาม
โครงการจัดทํา แผนที่ภาษีฯ 
ของแตละ อปท. 
  * ยังไมไดดาํเนินการ 
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การสํารวจขอมูล
สนาม หมายถึง 
อปท. จะตองออก
สํารวจรายละเอียด
ขอมูลเก่ียวกับ
ทรัพยสินตางๆ  
ของประชาชนใน
พื้นที่ โดยขอมูล
เก่ียวกับที่ดินจะ
บันทึกลงในแบบ 
ผ.ท.1 ขอมูล
เก่ียวกับโรงเรือน
และสิ่งปลูกสราง
จะบันทึกลงใน
แบบ ผ.ท.2 
ขอมูลเก่ียวกับ
ปายและการ
ประกอบการคา
จะบันทึกลงใน
แบบ ผ.ท.3 

- ในกรณีพ้ืนที่
ของ อปท. ใด 
ไมมีเอกสาร
ที่ดินทั้งพ้ืนที่ 
(ไมมีระวาง
ที่ดิน) ไมตอง
นําขอ 2.2.6 
นี้มาประเมิน 

ตรวจสอบวา อปท. 
มีจํานวนแปลงที่ดิน
ก่ีแปลงจากขอมูล
แผนที่แมบท แตละ
แผนตามโครงการ
จัดทําแผนที่ภาษีฯ 
ของแตละ อปท. 

 

- ระเบียบ มท. 
วาดวยแผนที่
ภาษีและ
ทะเบยีน
ทรัพยสนิของ 
อปท. ประจาํป 
2550 
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การประเมิน เกณฑการประเมิน คะแนน รายละเอียด/
คําอธิบาย 

ดูหลักฐานจาก.. 
คําส่ัง/รายงาน/เอกสาร/

นส.ฯลฯ 

อางอิงจาก…กม.
พ.ร.บ./ระเบียบ/นส.
ส่ังการท่ีเก่ียวของ) 

(2) การพัฒนาระบบขอมูล
แผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิน 
     ทะเบียนทรัพยสิน (ผ.ท.
4) หมายถึง ทะเบียนที่แสดง
รายการทรัพยสิน ไดแก ที่ดนิ 
โรงเรือน ปาย และการ
ประกอบกิจการคาของ
เจาของทรัพยสินแตละราย 
    ทะเบียนคุมผูชําระภาษี 
(ผ.ท.5) หมายถึง ทะเบียนคุมผู
ที่อยูในขายที่จะตองชําระภาษี
ในปหนึ่งๆ (ผ.ท.5 จะแสดง
จํานวนเงินที่ไดรับชําระภาษีใน
ปปจจุบันและปที่ผานมา) 
การตรวจสอบการนาํทะเบียน
ทรัพยสิน (ผ.ท.4) และ
ทะเบียนคุม ผูชาํระภาษี 
(ผ.ท.5) ไปใชเปนขอมูลใน
การประเมินภาษี มีดงันี ้
 - การตรวจสอบขอมลูวา 
อปท. ไดนาํทะเบยีนทรัพยสิน 
(ผ.ท.4) และทะเบียนคุมผู
ชําระภาษี (ผ.ท.5) ไปใชใน
การประเมินภาษีหรือไมให
ตรวจสอบ ดังนี ้
  1. ใหตรวจสอบวา ภ.ร.ด.2, 
ภ.บ.ท.5 และ ภป.1 มีการ
ประทับตราขอความวาได
ตรวจสอบกับ ผ.ท.4 และ 
ผ.ท.5 หรือไม 
  2.  ใหตรวจสอบวา ผ.ท. 5 
ของผูอยูในขายตองชําระภาษี
วาไดมีการบันทึกขอมูลการ
ชําระภาษี (รับยืน่แบบ
ประเมิน และชําระภาษี) และ
ไดมีการติดสลิปสีเขียวหรือไม 

หมายเหตุ  ในกรณีพื้นที่ของ 
อปท. ใดไมมีเอกสารที่ดินทั้ง
พื้นที่ (ไมมีระวางที่ดิน) ไมตอง
นําขอ 2.2.7 นี้มาประเมิน 

2.2.7 การนําทะเบียนทรัพยสนิ 
(ผ.ท.4) และทะเบียนคุมผูชาํระ
ภาษี (ผ.ท.5) ไปใชเปนขอมูลใน
การประเมินภาษ ี
  * ใชในการประเมินทุกราย
ที่มายื่นแบบแสดงรายการเสีย
ภาษี และจาํนวนเงินภาษี ที่
ประเมินตรงตาม ผ.ท.4 และ 
ผ.ท.5 
  * ใชในการประเมินทุกราย
ที่มายื่นแบบแสดงรายการเสีย
ภาษี แตจํานวนเงนิภาษทีี่
ประเมินไมตรงตาม ผ.ท.4 และ 
ผ.ท.5 
  * ใชในการประเมินไมครบ
ทุกรายที่มายืน่แบบแสดง
รายการเสียภาษี  
  * ไมไดนาํไปใชในการ
ประเมินภาษ ี

 
 
 
 

5 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 

1 
 
 

0 

 ทะเบียนทรัพยสิน 
(ผ.ท.4) หมายถึง 
ทะเบียนที่แสดง
รายการทรัพยสิน 
ไดแก ที่ดิน 
โรงเรือน ปาย และ
การประกอบกิจการ
คาของเจาของ
ทรัพยสินแตละราย 
  ทะเบียนคุมผู
ชําระภาษี (ผ.ท.
5) หมายถึง 
ทะเบียนคุมผูที่
อยูในขายที่
จะตองชําระ
ภาษีในปหนึ่งๆ 
(ผ.ท.5 จะแสดง
จํานวนเงินที่
ไดรับชําระภาษี
ในปปจจุบันและ
ปที่ผานมา) 

- ในกรณีพ้ืนที่
ของ อปท. ใด
ไมมีเอกสาร
ที่ดินทั้งพ้ืนที่ 
(ไมมีระวาง
ที่ดิน) ไมตอง
นําขอ 2.2.7 
นี้มาประเมิน 
 

1. ใหตรวจสอบ
วา ภ.ร.ด.2, 
ภ.บ.ท.5 และ 
ภป.1 มีการ
ประทับตรา
ขอความวาได
ตรวจสอบกับ  
ผ.ท.4 และ ผ.ท.5 
หรือไม 
 2. ใหตรวจสอบ
วา ผ.ท. 5 ของ     
ผูอยูในขายตอง
ชําระภาษีวาไดมี
การบันทึกขอมูล
การชําระภาษี 
(รับยื่นแบบ
ประเมิน และ
ชําระภาษี) และ
ไดมีการติดสลิป     
สีเขียวหรือไม 

 

- ระเบียบ มท. 
วาดวยแผนที่
ภาษีและ
ทะเบยีน
ทรัพยสนิของ 
อปท. ประจาํป 
2550 
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การประเมิน เกณฑการประเมิน คะแนน รายละเอียด/
คําอธิบาย 

ดูหลักฐานจาก.. 
คําส่ัง/รายงาน/เอกสาร/

นส.ฯลฯ 

อางอิงจาก…กม.
พ.ร.บ./ระเบียบ/นส.
ส่ังการท่ีเก่ียวของ) 

การตรวจสอบการปรับปรุง
ขอมูลทะเบียนทรัพยสิน (ผ.ท.
4) เปนปจจบุัน มดีังนี ้
1. ใหตรวจสอบจากแบบ
บัญชีแสดงรายการปรับขอมูล 
(ผ.ท.13) จาก  ผูที่รับผิดชอบ
จากหนวยงานคลัง และ
ผูบังคับบัญชาลงลายมือชื่อ
รับทราบ 
2. ใหตรวจสอบจากทะเบียน
ทรัพยสิน (ผ.ท.4) วามีการ
ปรับปรุงขอมูลตามแบบ ผ.ท.
13 ตามขอ 1 หรือไม 
(ขอสังเกต) หากมีการปรับ
ขอมูลในทะเบียนทรัพยสิน 
(ผ.ท.4) จะมีขอมูลการ
ปรับปรุง ดงันี ้
  2.1 มีรหัสแปลงที่ดนิรหัสใหม
ข้ึนมา เชน รหัสที่ดนิเดิมเปน 
01A001 หากมีการปรับปรุง
ขอมูลจะมีรหัสแปลงเพิ่มข้ึนมา
เปน 01A001/001 เปนตน 
 2.2 จะมีการขีดฆาขอความ
เดิมดวยปากกาสีแดงและเขียน
ขอความใหม 

หมายเหตุ ในกรณีพื้นที่ของ 
อปท. ใดไมมีเอกสารที่ดินทั้ง
พื้นที่ (ไมมีระวางที่ดิน) ไม
ตองนําขอ 2.2.8 นี้มา
ประเมิน 

2.2.8 การปรับขอมูลทะเบียน
ทรัพยสิน (ผ.ท.4) เปนปจจุบนั 
  * ดําเนินการปรับปรุงขอมูล
ทะเบียนทรัพยสิน (ผ.ท.4) เปน
ปจจุบนั 
  * ดําเนินการปรับปรุงขอมูล
ทะเบียนทรัพยสิน (ผ.ท.4) ไม
เปนปจจบุัน 
  * ไมไดดําเนินปรับปรุงขอมูล
ทะเบียนทรัพยสิน (ผ.ท.4) 
  * ไมมีทะเบียนทรัพยสนิ 
(ผ.ท.4) 

 
 

5 
 
 

3 
 
 

1 
 

0 
 

การปรับขอมูล
ทะเบียน
ทรัพยสิน (ผ.ท.
4) ตองใหเปน
ปจจุบนั  

- ในกรณีพ้ืนที่
ของ อปท. ใด
ไมมีเอกสาร
ที่ดินทั้งพ้ืนที่ 
(ไมมีระวาง
ที่ดิน) ไมตอง
นําขอ 2.2.8 
นี้มาประเมิน 

ใหตรวจสอบจาก
แบบบัญชีแสดง
รายการปรับ
ขอมูล (ผ.ท.13) 
จากผูที่รับผิดชอบ
จากหนวยงาน
คลัง และ
ผูบังคับบัญชา   
ลงลายมือชื่อ
รับทราบ 
2. ใหตรวจสอบ
จากทะเบียน
ทรัพยสิน (ผ.ท.4) 
วามีการปรับปรุง
ขอมูลตามแบบ 
ผ.ท.13 ตามขอ 
1 หรือไม 
(ขอสังเกต) หากมี
การปรับขอมูลใน
ทะเบียนทรัพยสิน 
(ผ.ท.4) จะมี
ขอมูลการ
ปรับปรุง ดงันี ้
   2.1 มีรหัสแปลง
ที่ดินรหัสใหม
ข้ึนมา เชน รหัส
ที่ดินเดิมเปน 
01A001 หากมี
การปรับปรุงขอมูล
จะมีรหัสแปลงเพิ่ม
ข้ึนมาเปน 
01A001/001 
เปนตน 
  2.2 จะมีการขีด
ฆาขอความเดิม
ดวยปากกาสีแดง
และเขียนขอความ
ใหม 
 

- ระเบียบ มท. 
วาดวยแผนที่
ภาษีและ
ทะเบยีน
ทรัพยสนิของ 
อปท. ประจาํป 
2550 
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การประเมิน เกณฑการประเมิน คะแนน รายละเอียด/
คําอธิบาย 

ดูหลักฐานจาก.. 
คําส่ัง/รายงาน/เอกสาร/

นส.ฯลฯ 

อางอิงจาก…กม.
พ.ร.บ./ระเบียบ/นส.
ส่ังการท่ีเก่ียวของ) 

แผนที่ภาษี (ผ.ท.7) หมายถึง 
แผนที่ที่แสดงขอมูลระวาง
ที่ดิน หลักเขตปกครอง แนว
เขตปกครอง การแบงเขต 
(Zone) การแบงเขตยอย 
(Block) การจัดทาํรูปแปลง
ที่ดิน การจัดทาํตําแหนง
โรงเรียน 
การตรวจสอบการปรับปรุง
ขอมูลแผนที่ภาษี (ผ.ท.7) 
เปนปจจุบัน  มีดังน้ี 
1. ใหตรวจสอบจากแบบ
บัญชีแสดงรายการปรับขอมูล 
(ผ.ท.13) จาก  ผูที่รับผิดชอบ
จากฝายชาง และ
ผูบังคับบัญชาลงลายมือชื่อ
รับทราบ 
2. ใหตรวจสอบจากแผนที่
ภาษี (ผ.ท.7) วามีการ
ปรับปรุงขอมูลตามแบบ
รายงาน ผ.ท.13 ตามขอ 1 
หรือไม 

ขอสังเกต : หากมีการปรับ
ขอมูลในแผนที่ภาษี (ผ.ท.7) 
จะมีรหัสแปลงทีด่ินที่มีรหัส
ใหมข้ึนมา เชน รหัสที่ดินเดิม 
เปน 01A001 หากมีการ
ปรับปรุงขอมูลจะมีรหัสแปลง
เพิ่มข้ึนมาเปน 
01A001/001 เปนตน 

หมายเหตุ ในกรณีพื้นที่ของ 
อปท. ใดไมมีเอกสารที่ดินทั้ง
พื้นที่ (ไมมีระวางที่ดิน) ไม
ตองนําขอ 2.2.9 นี้มา
ประเมิน 

2.2.9 การปรับปรุงขอมูลแผน
ที่ภาษี (ผ.ท.7) เปนปจจุบนั 
  * ดําเนินการปรับปรุงขอมูล
แผนที่ภาษี (ผ.ท.7) เปนปจจบุนั 
  * ดําเนินการปรับปรุงขอมูล
แผนที่ภาษี (ผ.ท.7) ไมเปน
ปจจุบนั 
  * ไมไดดําเนนิการปรับปรุง
ขอมูลแผนที่ภาษี (ผ.ท.7) 
  * ไมมีขอมูลแผนที่ภาษ ี(ผ.ท.7) 

 
 

5 
 

3 
 
 

1 
 

0 
 

แผนที่ภาษี 
(ผ.ท.7) 
หมายถึง แผนที่
ที่แสดงขอมูล
ระวางที่ดนิ 
หลักเขต
ปกครอง         
แนวเขต
ปกครอง        
การแบงเขต 
(Zone) การ
แบงเขตยอย 
(Block) การ
จัดทํารูปแปลง
ที่ดิน การจัดทาํ
ตําแหนง
โรงเรียน 

- ในกรณีพ้ืนที่
ของ อปท. ใด
ไมมีเอกสาร
ที่ดินทั้งพ้ืนที่ 
(ไมมีระวาง
ที่ดิน) ไมตอง
นําขอ 2.2.9 
นี้มาประเมิน 

 

1. ใหตรวจสอบ
จากแบบบัญชี
แสดงรายการปรับ
ขอมูล (ผ.ท.13) 
จากผูที่รับผิดชอบ
จากฝายชาง และ
ผูบังคับบัญชาลง
ลายมือชื่อรับทราบ 
2. ใหตรวจสอบ
จากแผนที่ภาษี 
(ผ.ท.7) วามีการ
ปรับปรุงขอมูล
ตามแบบรายงาน 
ผ.ท.13 ตามขอ 
1 หรือไม 

 

- ระเบียบ มท. 
วาดวยแผนที่
ภาษีและ
ทะเบยีน
ทรัพยสนิของ 
อปท. ประจาํป 
2550 
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การประเมิน เกณฑการประเมิน คะแนน รายละเอียด/
คําอธิบาย 

ดูหลักฐานจาก.. 
คําส่ัง/รายงาน/เอกสาร/

นส.ฯลฯ 

อางอิงจาก…กม.
พ.ร.บ./ระเบียบ/นส.
ส่ังการท่ีเก่ียวของ) 

(3) ผลการจดัเก็บรายได 
- ตรวจสอบจากรายรับจริง
ประกอบ งบทดลอง ประจําป
งบประมาณ 2557 และ 
2558 ของภาษี 3 เร่ือง 
(ภาษีโรงเรือนและที่ดิน    
ภาษีบาํรุงทองที่ และภาษี
ปาย) แลวนาํมาคาํนวณเพื่อ
เปรียบเทียบ 

หมายเหตุ  
1. กรณีที่มีการยกเวนหรือ
ลดหยอนการจัดเก็บภาษีกรณี
ประสบสาธารณภัย ใหคิดรอย
ละจากยอดที่เหลือจากการ
ยกเวนหรือลดหยอนแลวกอน
นําไปเปรียบเทียบกับปที่ผาน
มาวามียอดเพิ่มข้ึนเปน
สัดสวนเทาใด (ใหสงประกาศ
ของจังหวัดที่ยกเวนหรือ
ลดหยอนการจัดเก็บภาษีแนบ
ประกอบการรายงานผล
คะแนนให สถ. ดวย) 
2. กรณี อปท. ยกฐานะหรือ
เปลีย่นแปลงฯ ใหใชขอมูล  ณ       
วันสิ้นปงบประมาณ 2558 

2.2.10 การเพิ่มข้ึนของจํานวน
เงินภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษี
ปาย ภาษีบาํรุงทองที่ของ
เทศบาล หรือ อบต. โดยรวม 

  เพ่ิมขึ้นจากป 2557 
เทศบาล อบต. 

* รอยละ 4.01  
ข้ึนไป 

* รอยละ 7.01  
ข้ึนไป 

* รอยละ 2.50 – 
4.00 

* รอยละ 3.60 
- 7.00 

* รอยละ 1.01 - 
4.49 

* รอยละ 1.01 
- 3.59 

* ไมเพ่ิมข้ึน หรือ
เพ่ิมข้ึนไมเกินรอยละ 
1.00 

* ไมเพ่ิมข้ึน หรือ
เพ่ิมข้ึนไมเกินรอย
ละ 1.00 

 
 

 
 
 
 
 
 

5 
 

3 
 

1 
 

0 
 

จํานวนเงินภาษี
โรงเรือนและ
ที่ดิน ภาษปีาย 
ภาษีบาํรุงทองที่
ของเทศบาล 
หรือ อบต. 
โดยรวม ป 
2557 
เปรียบเทียบกับ
ป 2558 

- รายรับจริง
ประกอบ งบ
ทดลอง ประจาํป
งบประมาณ 
2557 และ 
2558 ของภาษี 
3 เร่ือง (ภาษี
โรงเรือนและที่ดิน    
ภาษีบาํรุงทองที่ 
และภาษปีาย)    
แลวนํามาคํานวณ
เพื่อเปรียบเทียบ 

 

- พ.ร.บ.จัดตั้งฯ  

- ตรวจสอบจากรายรับจริง
ประกอบงบทดลอง ประจําป
งบประมาณ 2557 และ 
2558 ของคาธรรมเนียมและ
ใบอนุญาตตาม พ.ร.บ.การ
สาธารณสุข พ.ศ.2535 แลว
นํามาคํานวณเพื่อ
เปรียบเทียบ 

2.2.11 การเพิ่มข้ึนของจํานวนเงนิ 
คาธรรมเนียมและใบอนุญาตตาม 
พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ.2535 
โดยรวม 
 * เพิ่มข้ึนจากป 2557 รอยละ 
10.01 ข้ึนไป  
 * เพิ่มข้ึนจากป 2557 รอยละ 
5.01 - 10.00 
 * เพิ่มข้ึนจากป 2557 รอยละ 
1.01 - 5.00 
 * ไมเพิ่มขึ้น หรือเพิ่มข้ึนไม
เกินรอยละ 1.00 
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3 
 

1 
 

0 

การเพิ่มข้ึนของ
จํานวนเงิน 
คาธรรมเนียม
และใบอนุญาต
ตาม พ.ร.บ. การ
สาธารณสุข พ.ศ.
2535 โดยรวม
ของป 2558 
เพิ่มข้ึนจากป 
2557 เทาใด 

- รายรับจริง
ประกอบงบ
ทดลอง ประจาํป
งบประมาณ 
2557 และ 
2558 ของ
คาธรรมเนียมและ
ใบอนุญาตตาม 
พ.ร.บ.การ
สาธารณสุข พ.ศ.
2535 แลวนํามา
คํานวณเพื่อ
เปรียบเทียบ 

- พ.ร.บ.จัดตั้งฯ 
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การประเมิน เกณฑการประเมิน คะแนน รายละเอียด/
คําอธิบาย 

ดูหลักฐานจาก.. 
คําส่ัง/รายงาน/เอกสาร/

นส.ฯลฯ 

อางอิงจาก…กม.
พ.ร.บ./ระเบียบ/นส.
ส่ังการท่ีเก่ียวของ) 

- ตรวจสอบจากทะเบียนคุมผู
ที่ไดชาํระภาษี 3 เร่ือง (ภาษี
โรงเรือนและที่ดิน ภาษีบาํรุง
ทองที่ และภาษีปาย)ใน
ปงบประมาณ 2557 และ 
2558 แลวนํามาคํานวณ
เปรียบเทียบกัน  

2.2.12 อัตราการเพิ่มข้ึนของ
จํานวนผูเสียภาษีโรงเรือนและที่ดนิ 
ภาษีปาย และภาษีบาํรุงทองที่  
  * เพิ่มข้ึนจากป 2557 รอยละ 
10.01 ข้ึนไป  
  * เพิ่มข้ึนจากป 2557 รอยละ 
5.01 - 10.00 
  * เพิ่มข้ึนจากป 2557 รอยละ 
1.01 - 5.00 
  * ไมเพิ่มข้ึน หรือเพิ่มข้ึนไมเกิน
รอยละ 1.00   

 
 
 
 

5 
 

3 
 

1 
 

0 

การเพิ่มข้ึนของ
จํานวนผูเสีย
ภาษีโรงเรือน
และที่ดิน ภาษี
ปาย และภาษี
บํารุงทองทีป่ 
2558 เทียบ
กับป 2557 
เทาใด 

- ทะเบียนคุมผูที่ได
ชําระภาษี 3 เร่ือง 
(ภาษีโรงเรือนและ
ที่ดิน ภาษีบาํรุง
ทองที่ และภาษี
ปาย) ใน
ปงบประมาณ 
2557 และ 2558 
แลวนํามาคํานวณ
เปรียบเทียบกัน 

- พ.ร.บ.จัดตั้งฯ 

- ตรวจสอบจากทะเบียนคุมผู
ชําระภาษีโดยนับจาํนวนผูที่
ไดชาํระคาธรรมเนียมและ
ใบอนุญาตตาม พ.ร.บ.การ
สาธารณสุข พ.ศ.2535   ใน
ป 2557 และ 2558 แลว
นํามาคํานวณเพื่อ
เปรียบเทียบ 

2.2.13 อัตราการเพิม่ข้ึนของ
จํานวนผูเสียคาธรรมเนยีมและ
ใบอนญุาตตาม พ.ร.บ. การ
สาธารณสุข พ.ศ.2535  
  * เพิ่มข้ึนจากป 2557 รอยละ 
10.01 ข้ึนไป  
  * เพิ่มข้ึนจากป 2557 รอยละ 
5.01 - 10.00 
  * เพิ่มข้ึนจากป 2557 รอยละ 
1.01 - 5.00 
  * ไมเพิ่มข้ึน หรือเพิ่มข้ึนไมเกิน
รอยละ 1.00 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

5 
 

3 
 

1 
 

0 

การเพิ่มข้ึนของ
จํานวนผูเสีย
คาธรรมเนยีม
และใบอนุญาต
ตาม พ.ร.บ. การ
สาธารณสุข พ.ศ.
2535 ในป 
2558 เพิม่ข้ึน
จากป 2557 
เทาใด 

- ทะเบยีนคุมผูชาํระ
ภาษโีดยนบัจาํนวนผู
ที่ไดชาํระ
คาธรรมเนยีมและ
ใบอนญุาตตาม พ.ร.บ.
การสาธารณสุข พ.ศ.
2535 ในป 2557 
และ 2558 แลว
นํามาคํานวณเพื่อ
เปรียบเทียบ 

- พ.ร.บ.จัดตั้งฯ 
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การประเมิน เกณฑการประเมิน คะแนน รายละเอียด/
คําอธิบาย 

ดูหลักฐานจาก.. 
คําส่ัง/รายงาน/เอกสาร/

นส.ฯลฯ 

อางอิงจาก…กม.
พ.ร.บ./ระเบียบ/นส.
ส่ังการท่ีเก่ียวของ) 

ตรวจสอบหลักฐานขอทักทวง
ที่เปนลายลักษณอักษรของ 
สตง. /จังหวัด/สถ. หรือ
หนวยงานที่เก่ียวของ 
หมายเหตุ ถาไมมีหนวยงาน
เขาตรวจสอบไมตองนาํมา
เปนฐานในการคํานวณ
คะแนน 

2.2.14 มีการทักทวงดานการ
จัดเก็บรายได ประจําป
งบประมาณ 2558 จาก
หนวยงานที่มีหนาที่ตรวจสอบ 
  * ไมมี 
  * มี 1 เร่ือง 
  * มี 2 เร่ือง 
  * มี 3 เร่ือง ข้ึนไป 

 
 
 
 

5 
3 
1 
0 

การทักทวง 
ดานการจัดเก็บ
รายได : 
รายงานการ
ตรวจสอบที่แจง
เปนลายลักษณ
อักษรของ
หนวยงานที่มี
หนาที่ตรวจสอบ 
(สตง./จังหวัด/
บุคลากร สถ.
หรือหนวยงาน
ที่เก่ียวของ)  
- ถาเขา
ตรวจสอบแลว
ไมมีการแจงผล
การตรวจสอบ 
ถือวาไมมีการ
ทักทวง 
- การทักทวง
ตองเปนการ
ทักทวงผลการ
ปฏิบัติงานของ 
ปงบประมาณ 
2558   
- กรณีหลาย
หนวยตรวจสอบ
ทักทวงเร่ือง
เดียวกัน ใหถือ
วาเปน 1 เร่ือง 

- ถาไมมี
หนวยงานเขา
ตรวจสอบไม
ตองนํามาเปน
ฐานในการ
คํานวณ
คะแนน   

- นส./รายงานขอ
ทักทวงของ สตง./
จังหวัด/บุคลากร 
สถ.หรือหนวยงาน
ที่เก่ียวของ 
- รายงานการทักทวง
ในหนังสือตางๆ 
หรือในสมุดตรวจ
ราชการฯ 

- พ.ร.บ.จัดตั้งฯ  
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การประเมิน เกณฑการประเมิน คะแนน รายละเอียด/
คําอธิบาย 

ดูหลักฐานจาก.. 
คําส่ัง/รายงาน/เอกสาร/

นส.ฯลฯ 

อางอิงจาก…กม.
พ.ร.บ./ระเบียบ/นส.
ส่ังการท่ีเก่ียวของ) 

- ตรวจสอบจํานวนเงนิที่
จัดเก็บไดจากรายรับจริง
ประกอบงบทดลอง 
ปงบประมาณ 2558 กับ
จํานวนเงินผูที่อยูในขายตอง
ชําระภาษีและคาธรรมเนียม
จากทะเบียนคุมผูชาํระภาษี 
(กค.1)หรือทะเบียนคุมผูชําระ
ภาษี (ผท.5) โดยนาํมา
คํานวณเพื่อเปรียบเทียบ 

2.2.15 สัดสวนจํานวนเงินภาษี
โรงเรือนและที่ดิน ภาษีปาย ภาษี
บํารุงทองที่ คาธรรมเนียมและ
ใบอนุญาตตาม พ.ร.บ. การ
สาธารณสุข พ.ศ.2535 ที่
จัดเก็บไดโดยรวมตอจํานวนเงิน
ผูที่อยูในขายตองชําระภาษี
ทั้งหมด ในป 2558 
  * รอยละ 80.00 ข้ึนไป 
  * รอยละ 70.00 - 79.9 
  * รอยละ 60.00 - 69.9 
  * นอยกวารอยละ 60.00 

 
 
 
 
 
 
 
 

5 
3 
1 
0 

สัดสวนจํานวน
เงินภาษี
โรงเรือนและ
ที่ดิน ภาษีปาย 
ภาษีบาํรุงทองที ่
คาธรรมเนียม
และใบอนุญาต
ตาม พ.ร.บ. 
การสาธารณสุข 
พ.ศ.2535 ที่
จัดเก็บได
โดยรวมตอ
จํานวนเงินผูที่
อยูในขายตอง
ชําระภาษี
ทั้งหมด ในป 
2558  

- จํานวนเงินที่
จัดเก็บไดจากรายรับ
จริงประกอบงบ
ทดลอง 
ปงบประมาณ 
2558 กับจํานวน
เงินผูที่อยูในขาย
ตองชําระภาษีและ
คาธรรมเนียมจาก
ทะเบียนคุมผูชําระ
ภาษี (กค.1)หรือ
ทะเบียนคุมผูชําระ
ภาษี (ผท.5) โดย
นํามาคํานวณเพื่อ
เปรียบเทียบ 

- พ.ร.บ.จัดตั้งฯ 

- ตรวจสอบจากทะเบียนคุมผู
ชําระภาษี (ผ.ท.5)  โดยนบั
จํานวนผูที่อยูในขายตองชาํระ
ภาษีและคาธรรมเนียม
ทั้งหมดกับจํานวนผูที่ไดชําระ
ภาษีและคาธรรมเนียม ในป 
2558 

2.2.16 สัดสวนจํานวนรายผู
ชําระภาษีโรงเรือนและทีด่ิน 
ภาษีปาย ภาษบีํารุงทองที่
คาธรรมเนียมและใบอนุญาต
ตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข 
พ.ศ.2535 ที่จัดเก็บไดโดยรวม
ตอจํานวนผูที่อยูในขายตอง
ชําระภาษีทั้งหมดในป 2558 
  * รอยละ 85.00 ข้ึนไป 
  * รอยละ 80.00 - 84.90 
  * รอยละ 75.00 - 79.90 
  * นอยกวารอยละ 75.00 

 
 
 
 
 
 
 
 

5 
3 
1 
0 

สัดสวนจํานวน
รายผูชาํระภาษี
โรงเรือนและ
ที่ดิน ภาษปีาย 
ภาษีบาํรุงทองที่
คาธรรมเนียม
และใบอนุญาต
ตาม พ.ร.บ.การ
สาธารณสุข 
พ.ศ.2535 ที่
จัดเก็บได
โดยรวมตอ
จํานวนผูที่อยู
ในขายตอง
ชําระภาษี
ทั้งหมดในป 
2558 

 

ทะเบียนคุมผูชําระ
ภาษี (ผ.ท.5)  โดย
นับจํานวนผูที่อยูใน
ขายตองชําระภาษี
และคาธรรมเนียม
ทั้งหมดกับจํานวนผู
ที่ไดชาํระภาษีและ
คาธรรมเนียม ในป 
2558 

- พ.ร.บ.จัดตั้งฯ 
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การประเมิน เกณฑการประเมิน คะแนน รายละเอียด/
คําอธิบาย 

ดูหลักฐานจาก.. 
คําส่ัง/รายงาน/เอกสาร/

นส.ฯลฯ 

อางอิงจาก…กม.
พ.ร.บ./ระเบียบ/นส.
ส่ังการท่ีเก่ียวของ) 

- ตรวจสอบจากรายละเอียด
ลูกหนี้  ผูคางชําระเกิน 3 ป 
เทียบกับรายละเอียดผูชาํระ
ภาษี (กค.1) หรือทะเบียน
ลูกหนี้ผูชาํระภาษ ี

วัตถุประสงค เพื่อเปนการ
เรงรัดการจัดเก็บภาษี (นับ
ยอนหลังตั้งแตป 2555    
ลงไป) 

2.2.17 อปท. มีลูกหนี้ผูคาง
ชําระภาษีเกินกวา 3 ป เปน
อัตรารอยละของผูชําระภาษีป
ปจจุบนั 
 * ไมมี 
 * มี แตไมเกิน 2 % 
 * มี มากกวา 2 % แตไมเกิน 5 % 
 * มี มากกวา 5 % 

 
 
 
 

5 
3 
1 
0 

ลูกหนี้ผูคาง
ชําระภาษีเกิน
กวา 3 ป เปน
อัตรารอยละของ
ผูชาํระภาษีป
ปจจุบนัมีคิดเปน
จํานวนเทาใด 
ยอนหลัง 3 ป  

- รายละเอียด
ลูกหนี้  ผูคาง
ชําระเกิน 3 ป 
เทียบกับ
รายละเอียดผู
ชําระภาษี (กค.1) 
หรือทะเบียน
ลูกหนี้ผูชาํระภาษ ี

 

- พ.ร.บ.จัดตั้งฯ 

3. การบริหารการเงินและบญัชี (ในปงบประมาณ 2558) 
3.1 การบริหารรายจาย 
 การเบิกจายเงินงบประมาณ
ในขอบัญญตัิ/เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2558   
- ระเบยีบ มท. วาดวยวิธีการ
งบประมาณของ อปท. พ.ศ.
2541 และแกไขเพิ่มเติม 

การคํานวณ : รอยละของ
จํานวนงบประมาณ รายจายที่
เบิกจายไดจริง ณ วนัที่ 30 
ก.ย.2558 เปรียบเทียบกับ
รายได/รายรับจริง ประกอบดวย  
1. รายได อปท. จัดเก็บเอง 
2. รายไดรัฐจัดเก็บและ
จัดสรรให/รายไดรัฐจัดเก็บ
และแบงเพิ่มให และ  
3. เงินอุดหนนุทั่วไป ที่กําหนด
ในขอบัญญัต/ิเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําป 
พ.ศ.2558   
ตรวจสอบขอมูลจาก  
- รายงานรับ - จายเงินสด
ประจําเดือนกันยายน 2558  
- ทะเบียนรายรับ - รายจาย 
- ฎีกาเบิกจายเงิน 

3.1 อปท. เบิกจายเงนิ
งบประมาณในขอบัญญัต/ิเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําป พ.ศ.2558   
 * รอยละ 90.00 ข้ึนไป 
 * รอยละ 85.00 – 89.99 
 * รอยละ 75.00 – 84.99 
 * นอยกวารอยละ 75.00   

 
 
 
 

5 
3 
1 
0 

การเบิกจายเงิน
งบประมาณ 
คํานวณ โดย
จํานวน
งบประมาณ 
รายจายที ่อปท.
เบิกจายไดจริง 
ณ วันที่ 30 ก.ย.
2558 
เปรียบเทียบกับ
รายได/รายรับจริง 
ประกอบดวย   
1. รายได อปท. 
จัดเก็บเอง  
2. รายไดรัฐ
จัดเก็บและ
จัดสรรให/รายได
รัฐจัดเก็บและ
แบงเพิ่มให    
และ 3. เงิน
อุดหนุนทั่วไป ที่
กําหนดใน
ขอบัญญัติ/เทศ
บัญญัติ
งบประมาณ
รายจายประจําป 
พ.ศ.2558   
 
 
 

- รายงานรับ – จาย 
เงินสดประจาํเดือน
กันยายน 2558  
- ทะเบียนรายรับ 
- รายจาย 
- ฎีกาเบิกจายเงิน 

- ระเบียบ มท. วา
ดวยวิธีการ
งบประมาณของ 
อปท. พ.ศ.
2541 และ
แกไขเพิ่มเติม 
 
 



 21

การประเมิน เกณฑการประเมิน คะแนน รายละเอียด/
คําอธิบาย 

ดูหลักฐานจาก.. 
คําส่ัง/รายงาน/เอกสาร/

นส.ฯลฯ 

อางอิงจาก…กม.
พ.ร.บ./ระเบียบ/นส.
ส่ังการท่ีเก่ียวของ) 

- ระเบียบ มท.วาดวย การรับ
เงิน การเบิกจายเงิน การฝาก
เงิน  การเก็บรักษาเงินและ
การตรวจเงินของ อปท. พ.ศ.
2547 และที่แกไขเพิ่มเติม 
ระเบียบฯ ขอ 38   
ตรวจสอบจากรายจายตามรายงาน
รับ-จายเงินสดประจําเดือนเมื่อสิ้น
ปงบประมาณเปรียบเทียบกับ
แผนการใชจาย 

วัตถุประสงค เพื่อใหการเบิก
จายเงินเปนไปตามแผนการใช
จายเงินของ อปท. 

หมายเหตุ กรณี อปท. ใช
จายเงินเกินแผนฯ ถือวา
เบิกจายไมเปนไปตามแผน 

3.2 อปท. มีการบริหารจัดการ
ในเร่ืองการเบิกจายเงิน    4 
ประเภทตอไปนี้ เปนไปตาม
แผนการใชจายเงิน 
  1) คาตอบแทน 
  2) คาใชสอย    
  3) คาวัสด ุ
  4) คาครุภัณฑ ที่ดิน และ
สิ่งกอสราง 
เกณฑการใหคะแนน : 
  * เปนไปตามแผน 4 ขอ 
รอยละ 80.00 
  * เปนไปตามแผน 3 ขอ 
รอยละ 80.00 
  * เปนไปตามแผน 1 - 2 ขอ 
รอยละ 80.00 
  * ไมเปนไปตามแผน 
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แผนการใช
จายเงิน : แผน
แสดงรายละเอียด
การใชจายเงิน
ของหนวยงานผู
เบิกยื่นตอ
หนวยงานคลัง
ทุกระยะ 3 เดือน  

- แผนการใช
จายเงินเปนราย
ไตรมาสของ
หนวยงานผูเบิกที่
ยื่นตอหนวยงาน
คลัง 
- รายงานรับ – จาย 
เงินสด ประจําเดือน
เมื่อสิ้นปงบประมาณ  

- ระเบียบ มท.
วาดวย การรับ
เงิน การเบิก
จายเงิน การ
ฝากเงิน การ
เก็บรักษาเงิน
และการตรวจ
เงินของ อปท. 
พ.ศ.2547  
ขอ 38  

 

ระเบียบฯ ขอ 59   

วัตถุประสงค เพื่อให อปท.
ดําเนินการกอหนี้ผูกพันและ
เบิกจายเงินใหทันภายใน
ปงบประมาณ 

3.3 การกันเงินงบประมาณ
รายจายประจําปและ
งบประมาณรายจายเพิ่มเติม 
กรณียังไมกอหนี้ผูกพันในหมวด
คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง 
เปนอัตรารอยละของ
งบประมาณรายจายประจําป
และงบประมาณรายจาย
เพิ่มเติม 
  * ไมมีการกันเงิน  
  * กันเงินไมเกินรอยละ 5 
  * กันเงินไมเกินรอยละ 10 
  * กันเงินเกินรอยละ 10 
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 - รายงานการ
ประชุมสภาทองถ่ินฯ 
- บันทึกอนุมัติให
กันเงิน กรณีไมกอ
หนี้ผูกพัน ใน
หมวดคาครุภัณฑ 
ที่ดินและ
สิ่งกอสราง 
เปรียบเทียบกับ
งบประมาณ
รายจายประจําป 
และงบประมาณ
รายจายเพิ่มเติม 

- ระเบียบ มท.
วาดวย การรับ
เงิน การเบิก
จายเงิน การ
ฝากเงิน การ
เก็บรักษาเงิน
และการตรวจ
เงินของ อปท. 
พ.ศ.2547  
ขอ 59   
 

ระเบียบ ขอ 89, 90  

วัตถุประสงค เพื่อใหบริหาร
เงินภายใตงบประมาณ
รายจายประจําปและเพื่อใหมี
เงินสะสมไวใชในการ
บริหารงานกรณีฉุกเฉินหรือ
จําเปน 

 

 

 

3.4 อปท. มีการเบิกจายเงิน
โดยจายเงนิจากเงินสะสมใน
ปงบประมาณ 2558  ไมรวม
กรณีเกิดสาธารณภัยเปนอัตรา
รอยละของเงินสะสม ณ วันสิน้
ปงบประมาณ 2557 
 * ไมเกิน 20 %                                     
 * เกินกวา 20 % แตไมเกิน 40 %                   
 * เกินกวา 40 % แตไมเกิน 60 %                   
 * เกินกวา 60%                            
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 - รายงานรายจาย
ที่จายจากเงิน
สะสมประจําป 
2558 หักรายจาย
จากเงินสะสมกรณี
สาธารณภัย
เปรียบเทียบกับ
เงินสะสมตามงบ
แสดงฐานะ
การเงินประจาํป 
2557 

- ระเบียบ มท.
วาดวย การรับ
เงิน การเบิก
จายเงิน การ
ฝากเงิน การ
เก็บรักษาเงิน
และการตรวจ
เงินของ อปท. 
พ.ศ.2547 ขอ 
89, 90  
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การประเมิน เกณฑการประเมิน คะแนน รายละเอียด/
คําอธิบาย 

ดูหลักฐานจาก.. 
คําส่ัง/รายงาน/เอกสาร/

นส.ฯลฯ 

อางอิงจาก…กม.
พ.ร.บ./ระเบียบ/นส.
ส่ังการท่ีเก่ียวของ) 

การคํานวณ  
- เงินสะสมที่
เบิกจายจริงในป 
2558 หักดวย
เงินสะสมที่เบิกจาย
เปนคาสาธารณภัย 
คูณ 100 หาร
ดวยเงินสะสมตาม
งบแสดงฐานะ
การเงินประจาํป 
2557 

ระเบียบฯ ขอ 87 (วรรคสอง) 
ตรวจสอบจาก รายงาน
รายจายที่จายจากเงินทนุ
สํารองเงินสะสมประจําป 
2558 หักรายจายจากเงินทุน
สํารองเงินสะสม กรณีสาธารณ
ภัยเปรียบเทียบกับเงินทุน
สํารองเงินสะสมตามงบแสดง
ฐานะการเงินประจําป 2557 

วัตถุประสงค เพื่อดํารงไวซึง่
สถานะความมั่นคงทางการ
คลังของ อปท. 

วัตถุประสงค เพื่อใหบริหาร
เงินภายใตงบประมาณ
รายจายประจําปและเพื่อใหมี
เงินสะสมไวใชในการ
บริหารงานกรณีฉุกเฉินหรือ
จําเปน 

3.5 อปท. มีการใชจายเงินทนุ
สํารองเงินสะสมตามระเบียบฯ 
ขอ 87 (วรรคสอง) ในอัตรา
รอยละของทุนสํารองเงินสะสม 
ณ วันสิน้ปงบประมาณ 2557 
 * ไมมี                                                                    
 * มี แตไมเกิน 5 %                                                    
 * เกินกวา 5 % แตไมเกิน 10 %         
 * เกินกวา 10%      
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เงินทุนสาํรอง
เงินสะสม : 

- รายงานรายจาย
ที่จายจากเงินทุน
สํารองเงินสะสม
ประจําป 2558 
หัก รายจายจาก
เงินทุนสาํรองเงิน
สะสม กรณสีาธารณ
ภัยเปรียบเทียบกับ
เงินทุนสํารองเงิน
สะสมตามงบแสดง
ฐานะการเงิน
ประจําป 2557 
การคํานวณ  
- เงนิทนุสาํรองเงนิ
สะสมที่เบิกจาย
จริงในป 2558 
หักดวยเงนิทนุ
สํารองเงนิสะสมที่
เบิกจายเปนคาสา
ธารณภัย  คูณ 
100 หารดวย
เงินทนุสาํรองเงนิ
สะสมตามงบแสดง
ฐานะการเงนิ
ประจาํป 2557 

- ระเบียบ มท.
วาดวย การรับ
เงิน การเบิก
จายเงิน การ
ฝากเงิน การ
เก็บรักษาเงิน
และการตรวจ
เงินของ อปท. 
พ.ศ.2547  
ขอ 87 (วรรค
สอง) 

ตรวจสอบหลักฐานจาก ขอ
ทักทวงของ สตง./จังหวัด/
บุคลากร สถ. หรือหนวยงาน
ที่เก่ียวของ 

หมายเหตุ ถาไมมีหนวยงาน

3.6 มีการทักทวงดานการเบิก
จายเงิน ประจําปงบประมาณ 
2558 จากหนวยงานที่มีหนาที่
ตรวจสอบ 
  * ไมมี                                                                     

 
 
 
 

5 

การทักทวงดาน
การเบิกจายเงิน 
: รายงานการ
ตรวจสอบที่แจง
เปนลายลักษณ

- นส./รายงานขอ
ทักทวงของ สตง./
จังหวัด/บุคลากร 
สถ.หรือหนวยงาน
ที่เก่ียวของ 

- พ.ร.บ.จัดตั้งฯ  
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การประเมิน เกณฑการประเมิน คะแนน รายละเอียด/
คําอธิบาย 

ดูหลักฐานจาก.. 
คําส่ัง/รายงาน/เอกสาร/

นส.ฯลฯ 

อางอิงจาก…กม.
พ.ร.บ./ระเบียบ/นส.
ส่ังการท่ีเก่ียวของ) 

เขาตรวจสอบไมตองนาํมา
เปนฐานในการคํานวณ
คะแนน 

  * มี  1 - 2  เร่ือง                                                            
  * มี  3 - 4  เร่ือง                                                            
  * มี  5  เร่ือง ข้ึนไป                          

3 
1 
0 

อักษรของ
หนวยงานที่มี
หนาที่
ตรวจสอบ 
(สตง./จังหวดั/
บุคลากร สถ.
หรือหนวยงาน
ที่เก่ียวของ)  
- ถาเขา
ตรวจสอบแลว
ไมมีการแจงผล
การตรวจสอบ 
ถือวาไมมีการ
ทักทวง 
- การทักทวง
ตองเปนการ
ทักทวงผลการ
ปฏิบัติงานของ 
ปงบประมาณ 
2558   
- กรณีหลาย
หนวย
ตรวจสอบ
ทักทวงเร่ือง
เดี่ยวกัน ใหถือ
วาเปน 1 เร่ือง   

- รายงานการทักทวง
ในหนังสือตางๆ 
หรือในสมุดตรวจ
ราชการฯ 

ตรวจสอบหลักฐานจาก     
ขอทักทวงและการดําเนนิการ
ตามขอทักทวงของ สตง./
จังหวัด/บุคลากร สถ. หรือ
หนวยงานที่เก่ียวของ 

หมายเหตุ ถาไมมีหนวยงาน
เขาตรวจสอบหรือไมมีขอ
ทักทวงไมตองนํามาเปนฐาน
ในการคํานวณคะแนน 

3.7 มีการดําเนนิการตามขอ
ทักทวงของหนวยที่ตรวจสอบ
และดําเนนิการแจงใหทราบแลว  
  * ภายใน 60 วัน                                                                     
  * ภายใน 90 วัน                                                            
  * ภายใน 120 วัน                                                            
  * ไมมีการดําเนินการ                          
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การดําเนินการ
ตามขอทักทวง
ของหนวยที่
ตรวจสอบ      
( สตง./จังหวัด/
บุคลากร สถ.
หรือหนวยงาน
ที่เก่ียวของ) วา
มีก่ีเร่ือง และได
ดําเนินการตาม
ขอทักทวง
ระยะเวลาก่ีวนั
นับจากมีขอ
ทักทวง หากมี
หลายเร่ืองใหใช

- นส./รายงาน      
ชี้แจงหรือแจงผล
การดําเนินการ
ตามขอทักทวง   
ที่สงถึงหนวยงาน
ที่ตรวจสอบ       
( สตง./จังหวัด/
บุคลากร สถ.หรือ
หนวยงานที่
เก่ียวของ) 
 

- พ.ร.บ.จัดตั้งฯ  
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การประเมิน เกณฑการประเมิน คะแนน รายละเอียด/
คําอธิบาย 

ดูหลักฐานจาก.. 
คําส่ัง/รายงาน/เอกสาร/

นส.ฯลฯ 

อางอิงจาก…กม.
พ.ร.บ./ระเบียบ/นส.
ส่ังการท่ีเก่ียวของ) 

เวลาเฉลี่ย หาก
เกิน 120 วัน 
ถือวาได 0 
คะแนน เชน 
อบต. ก. มีขอ
ทักทวง 2 เร่ือง 
ดําเนินการตาม
ขอทักทวงและ
แจงหนวยงานที่
ตรวจสอบเร่ือง
ที่ 1 ภายใน 
30 วัน เร่ืองที่ 
2 ภายใน 90 
วัน  
สรุป อบต. ก.
ดําเนินภายใน 
60 วัน เปนตน  

3.2 การจัดทําบญัชีและรายงานการเงิน  (ระเบียบฯ ขอ 99) 
ตรวจสอบหลักฐานจาก 
บันทึกเสนอรายงานการเงิน
ประจําเดือน  
วัตถุประสงค เปนการเรงรัด
การจัดทํารายงานการเงิน
ประจําเดือน เพื่อใหผูบริหาร
มีขอมูลใชในการบริหารงาน
ตอไป 

3.8 มีการบันทึกบัญชีเปน
ปจจุบนัและจดัทํารายงาน
การเงินประจาํเดือนเสนอ
ผูบริหารทองถ่ินไดในเดือนถัดไป 
โดยเฉลี่ย 
 * ภายใน  5  วันทาํการ                                        
 * ภายใน  6 - 10  วนัทาํการ                                
 * ภายใน  11 - 15  วนัทาํการ           
 * เกินกวา  15  วันทําการ            
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การบันทึกบัญชี 
:  

- สมุดบัญชีและ
ทะเบียนตาง ๆ 
- รายงานการเงิน
ประจําเดือน 
- บันทึกเสนอ
รายงานการเงิน
ประจําเดือนตอ
ผูบริหารทองถ่ิน 
การหาคาเฉลี่ย  
- ตรวจสอบ
หลักฐานจากวนัที่
ที่ระบุในบนัทึก
ขอความที่เสนอ
ผูบริหารทองถ่ินใน
แตละเดือน โดย
นับเฉพาะวันทาํ
การรวมกันทั้งป 
(12 เดือน) แลว
หารดวย 12  
 
 
 
 

- ระเบียบ มท.
วาดวย การรับ
เงิน การเบิก
จายเงิน การ
ฝากเงิน การ
เก็บรักษาเงิน
และการตรวจ
เงินของ อปท. 
พ.ศ.2547 
ระเบียบฯ  
ขอ 99 
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การประเมิน เกณฑการประเมิน คะแนน รายละเอียด/
คําอธิบาย 

ดูหลักฐานจาก.. 
คําส่ัง/รายงาน/เอกสาร/

นส.ฯลฯ 

อางอิงจาก…กม.
พ.ร.บ./ระเบียบ/นส.
ส่ังการท่ีเก่ียวของ) 

- นส. ที่ มท 0808.4/ว 
1515  ลว. 14 ก.ค.2551 
เร่ือง การจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปการบนัทึก
บัญชีและการจัดทาํรายงาน
การเงินดวยระบบบัญชี
คอมพิวเตอรของ อปท. 
ตรวจสอบขอมูลจาก  
- รายงานประมาณการรายรับ 
- รายจายจากระบบ e-LAAS 
เปรียบเทียบกับเทศบญัญัติ/
ขอบัญญัติป 2558 ที่ไดรับ
อนุมัติ 
ที่เมน ูระบบงบประมาณ >
รายงาน > การโอน
เปลี่ยนแปลง/การแกไข
เปลี่ยนแปลงคําชี้แจง
งบประมาณ  
- รายงานการโอนงบประมาณ
จากเอกสารการขออนุมัติโอน
งบประมาณเปรียบเทียบกับ
รายงานการโอนงบประมาณ
ในระบบ e-LAAS ที่เมน ู
ระบบงบประมาณ > รายงาน 
> ประมาณการรายรับ- 
ประมาณการรายจาย  

3.9 การจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ 
2558 ดังนี้ 
  * อนุมัติงบประมาณรายจาย
ประจําป และมีการบันทึกการ
โอนและหรือการเปลี่ยนแปลง
คําชี้แจงงบประมาณในระบบฯ 
  * บันทึกและอนุมัติ
งบประมาณรายจายประจําป 
  * บันทึกงบประมาณรายจาย
ประจําปไมครบถวน 
  * ยังไมมีการบันทึก
งบประมาณรายจายประจําป 

 
 

5 
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- ตรวจสอบ
รายงานประมาณ
การรายรับ-
รายจายจาก
ระบบ  e-LAAS  
เปรียบเทียบกับ
เทศบัญญัติ/
ขอบัญญัติ  ป 
2558 ที่ไดรับ
อนุมัติ  ที่เมน ู
ระบบงบประมาณ 
>รายงาน>
ประการการ
รายรับ-ประมาณ
การรายจาย 
-  ตรวจสอบ
รายงานการโอน
งบประมาณจาก
เอกสารการขอ
อนุมัติโอน
งบประมาณ 
เปรียบเทียบกับ 
รายงานการโอน
งบประมาณใน
ระบบ     e-LAAS 
ที่เมนู ระบบ
งบประมาณ >
รายงาน > การ
โอนเปลี่ยนแปลง   
-  ตรวจสอบ
รายงานการ
เปลี่ยนแปลงคํา
ชี้แจงงบประมาณ
จากเอกสารการ
ขออนุมัติ
เปรียบเทียบกับ 
รายงานการ
เปลี่ยนแปลงคํา
ชี้แจงงบประมาณ
ในระบบ  e-LAAS 
ที่เมนู ระบบ

- เทศบัญญัติ/
ขอบัญญัติที่พิมพ
จากระบบ 
- เทศบัญญัติ/
ขอบัญญัติที่ไดรับ
อนุมัติ 
- รายงานการ 
โอนที่ไดรบัอนุมัต ิ
- รายงาน
เปลี่ยนแปลงคํา
ชี้แจงที่ไดรับ
อนุมัติ 
- รายงานการโอน
เปลี่ยนแปลงใน
ระบบ 
- รายงานการ
เปลี่ยนแปลงคํา
ชี้แจงในระบบ 

- ระเบียบ มท.
วาดวยวิธี
งบประมาณ
ของ อปท. พ.ศ.
2541  
- นส. ที่ มท 
0808.4/ว 
1515 ลว.14 
ก.ค.2551 
เร่ือง การจัดทํา
งบประมาณ
รายจาย
ประจําปการ
บันทึกบญัชี
และการจัดทาํ
รายงานการเงิน
ดวยระบบบัญชี
คอมพิวเตอร
ของ อปท. และ 
 งบประมาณ
รายจาย
ประจําป พ.ศ.
2558 
- นส. ที่ มท 
0808.2/ว 
1672 ลว.27 
ม.ิย.2557 
เร่ือง ซักซอม
แนวทางการ
จัดทํา
งบประมาณ
รายจาย
ประจําป 
2558 
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การประเมิน เกณฑการประเมิน คะแนน รายละเอียด/
คําอธิบาย 

ดูหลักฐานจาก.. 
คําส่ัง/รายงาน/เอกสาร/

นส.ฯลฯ 

อางอิงจาก…กม.
พ.ร.บ./ระเบียบ/นส.
ส่ังการท่ีเก่ียวของ) 

งบประมาณ >
รายงาน> รายงาน
การแกไข
เปลี่ยนแปลงคํา
ชี้แจงงบประมาณ  

ตรวจสอบขอมูลจาก  
- รายละเอียดผูชาํระภาษี 
(กค.1) ในระบบมือ
เปรียบเทียบจาํนวนผูอยูใน
ขายที่ตองเสียภาษีกับ
รายละเอียดผูชาํระภาษี (กค.
1) ในระบบ e-LAAS ที่เมน ู
ระบบขอมูลรายรับ > 
ฐานขอมูลผูชําระภาษี > 
รายละเอียดผูชาํระภาษี (ก.ค.
1) หรือรายงานรายชื่อผูเสีย
ภาษีทั้งหมด 
หมายเหตุ อบจ. ไมตอง
ประเมินในหัวขอนี ้

3.10 การบันทึกขอมูลผูเสีย
ภาษีโรงเรือน ภาษบีํารุงทองที่
และภาษปีาย (กรณีเทศบาล และ 
อบต.เทานั้น ไมใชกับ อบจ.)  
  * บันทึกขอมูลไดรอยละ 
90.01 ข้ึนไป ของผูที่อยูในขาย
ตองชําระภาษ ี
  * บันทึกขอมูลไดรอยละ 
80.01 - 90.00 ของผูที่อยูใน
ขายตองชําระภาษ ี
  * บันทึกขอมูลไดรอยละ 
70.00 - 80.00 ของผูที่อยูใน
ขายตองชําระภาษ ี
  * บันทึกขอมูลไดไมเกินรอย
ละ 70.00 ของผูที่อยูในขาย
ตองชําระภาษ ี

 
 
 
 

5 
 
 

3 
 
 

1 
 
 

0 
 

- ตรวจสอบ
จาก
รายละเอียดผู
ชําระภาษี (กค.
1) ในระบบมือ
เปรียบเทียบ
จํานวนผูอยูใน
ขายที่ตองเสีย
ภาษีกับ
รายละเอียดผู
ชําระภาษี(กค.
1) ในระบบ         
e-LAAS  ที่เมนู 
ระบบขอมูล
รายรับ>
ฐานขอมูลผู
ชําระภาษี >
รายละเอียดผู
ชําระภาษี (กค.
1)  หรือ
รายงานรายชื่อ
ผูเสียภาษี
ทั้งหมด 

- อบจ. ไมตอง
ประเมินใน
หัวขอนี ้

- รายละเอียดผู
ชําระภาษี กค.1
หรือทะเบียน
ลูกหนี้ 
- รายละเอียด       
ผูชําระภาษีใน 
ระบบฯ  

-ระเบียบกรมการ
ปกครองวาดวย
การบนัทึกบญัชี
การจัดทาํ
ทะเบยีน และ
รายงานการเงนิ
ของ อปท. พ.ศ.
2543 
- นส. ที่ มท 
0808.4/ว 
1515 ลว.14 
ก.ค.2551 เร่ือง 
การจัดทาํ
งบประมาณ
รายจายประจาํป
การบนัทึกบญัชี
และการจัดทาํ
รายงานการเงนิ
ดวยระบบบัญชี
คอมพิวเตอรของ 
อปท.  
 
 
 
 
 

ตรวจสอบขอมูลบุคลากร
ทั้งหมดที่สังกัด อปท. (รวม
ขาราชการครูสังกัด ศพด.) 
กับฐานขอมูลผูรับเงินเดือนที่
บันทึกไวในระบบ e-LAAS  
ที่เมน ูระบบขอมูลรายจาย > 
ฐานขอมูลผูรับเงนิเดือน/
บํานาญ > รายละเอียดผูชาํ
รับเงินเดือน/คาตอบแทน 
แยกตามกลุมงาน 

3.11 การบันทึกขอมูลบุคลากร
ของ อปท. ทั้งฝายการเมืองและ
ฝายประจําใหครบถวน ถูกตอง 
เปนปจจบุันทั้งขอมูลพื้นฐาน 
ขอมูลบุคลากรและขอมูลการับ
เงิน ดังนี ้
 * บันทึกขอมูลไดรอยละ 
86.00 - 100 ของบุคลากร
ฝายประจําและฝายการเมือง 
 * บันทึกขอมูลไดรอยละ 

 
 
 
 
 
 

5 
 
 

3 

ตรวจสอบขอมูล
บุคลากรทั้งหมด
ที่สังกัด อปท. 
กับฐานขอมูล
ผูรับเงินเดือนที่
บันทึกไวในระบบ 
e - LAAS ที่เมนู 
ระบบขอมูล
รายจาย>
ฐานขอมูลผูรับ

- ขอมูลบุคลากร
ทั้งหมดของ 
อปท./
รายละเอียดการ
จายเงินเดือน 
- รายละเอียดผูรับ
เงินเดือน/
คาตอบแทนฯ ใน
ระบบฯ 

- นส. ที่ มท 
0808.4/ว 
1515 ลว.14 
ก.ค.2551 
เร่ือง การจัดทํา
งบประมาณ
รายจาย
ประจําปการ
บันทึกบญัชี
และการจัดทาํ
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การประเมิน เกณฑการประเมิน คะแนน รายละเอียด/
คําอธิบาย 

ดูหลักฐานจาก.. 
คําส่ัง/รายงาน/เอกสาร/

นส.ฯลฯ 

อางอิงจาก…กม.
พ.ร.บ./ระเบียบ/นส.
ส่ังการท่ีเก่ียวของ) 

หมายเหตุ ไมรวมขาราชการ
ครูโรงเรียนในสังกัด อปท. 
 

71.00 - 85.00 ของบุคลากร
ฝายประจําและฝายการเมือง 
 * บันทึกขอมูลไดรอยละ 
56.00 - 70.00 ของบุคลากร
ฝายประจําและฝายการเมือง 
 * บันทึกขอมูลไดรอยละ 0 - 
55.00 ของบุคลากร ฝาย
ประจําและฝายการเมือง 

 
 

1 
 
 

0 

เงินเดือน/
บํานาญ >
รายละเอียดผูรับ
เงินเดือน/
คาตอบแทน แยก
ตามกลุมงาน 

รายงานการเงิน
ดวยระบบบัญชี
คอมพิวเตอร
ของ อปท.  

ตรวจสอบดานรายรับจากสมุด
เงินสดรับ/ทะเบียนรายรับที่
บันทึกบญัชีมือเปรียบเทียบ
กับสมุดเงินสด/ทะเบียน
รายรับ ที่บนัทึกในระบบ  
e-LAAS   
ที่เมนู ระบบขอมูลรายรับ > 
คนหารายการที่รับเงนิแลว > 
ทะเบียนรายรับ/สมุดเงินสด
รับ 
- กรณีมีการดําเนินการ 
หมายถึง ใชงานในระบบตาม
วัน เวลาจริง 
- กรณีบันทึก หมายถึง การ
นําขอมูลการรับเงินมา
ดําเนินการในระบบยอนหลัง 

หมายเหตุ  ทีมประเมินฯ 
ตรวจสอบเอกสาร/ขอมูล         
ณ วันที่เขาตรวจ อปท. 

3.12 การดําเนินการรับ หรือ
บันทึกขอมูลในระบบฯ ดงันี้  
 * ดําเนินการรับในระบบ 
ครบถวน ตั้งแตป 2558 จนถึง
ปจจุบนั โดยไมมีการลบขอมูลป 
2558 
 * ดําเนินการหรือบันทึกการ
รับเงินในระบบฯ  ในป 2558 
ไมครบถวน (ลบขอมูลป 2558 
เพื่อเร่ิมป 2559) แต
ดําเนินการในปงบประมาณ 
2559 เปนปจจุบนั 
 * ดําเนินการหรือบันทึกการ
รับเงินในระบบฯ ในป 2558 
จนถึงปจจบุันไมครบถวน 
 * ไมมีการดําเนินการหรือ
บันทึกการรับเงนิในป 2558 
และปจจบุัน 
 

 

 
 

5 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 

1 
 
 

0 

- ตรวจสอบ
ดานรายรบั 
จากสมุดเงินสด
รับ/ทะเบียน
รายรับที่บนัทึก
บัญชีมือ
เปรียบเทียบกับ
สมุดเงินสดรบั/
ทะเบียนรายรับ 
ที่บันทึกใน
ระบบในระบบ 
e-LAAS ที่เมนู 
ระบบขอมูล
รายรับ >คนหา
รายการที่รับ
เงินแลว>
ทะเบียน
รายรับ/สมุด
เงินสดรับ 
- กรณีมีการ
ดําเนินการ
หมายถึงใชงาน
ในระบบตามวนั
เวลาจริง 
- กรณีบันทึก 
หมายถึงการนํา
ขอมูลการรับ
เงินมา
ดําเนินการใน
ระบบยอนหลงั  
- กรณีมีการลบ
ขอมูล ให
ตรวจสอบไดที่

- สมุดบัญชีและ
ทะเบียนตาง ๆ 
จัดทําดวยมือ 
- สมุดเงินสดรับ
ในระบบฯ 

- นส. ที่ มท 
0808.4/ว 
1515 ลว.14 
ก.ค.2551 เร่ือง 
การจัดทาํ
งบประมาณ
รายจายประจาํป
การบนัทึกบญัชี
และการจัดทาํ
รายงานการเงนิ
ดวยระบบบัญชี
คอมพิวเตอรของ 
อปท.  
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การประเมิน เกณฑการประเมิน คะแนน รายละเอียด/
คําอธิบาย 

ดูหลักฐานจาก.. 
คําส่ัง/รายงาน/เอกสาร/

นส.ฯลฯ 

อางอิงจาก…กม.
พ.ร.บ./ระเบียบ/นส.
ส่ังการท่ีเก่ียวของ) 

หนาจอดานบน
ตัวอักษรสีแดง 
ขอความ 
“อปท. นี้ลาง
ขอมูล เพื่อเร่ิม
ใหมป 2559” 
โดยระบบจะ
ยังคงแสดง
ขอมูลที่ทํางาน
ในระบบแต
ขอมูลดังกลาว 
อปท. จัดทําไว
ไมถูกตองจึงมี
การปรับปรุง
ยอดทางบัญชี
ใหเหลือศูนย
เพื่อนํางบแสดง
ฐานะการเงินที่
ถูกตองเปนคา
ตั้งตนในระบบ
ตอไป 

ตรวจสอบดานรายจายจากสมุด
เงินสดที่บันทึกบัญชีมือ
เปรียบเทียบกับสมุดเงินสด
จายที่บนัทึกในระบบ e-LAAS  
ที่เมนู ระบบขอมูลรายจาย > 
สมุดเงินสดจาย/ทะเบียน
ตางๆ เลือกสมุดเงินสดจาย 
- กรณีมีการดําเนินการ 
หมายถึง ใชงานในระบบตาม
วัน เวลาจริง 
- กรณีบันทึก หมายถึง การ
นําขอมูลการจายเงนิมา
ดําเนินการในระบบยอนหลัง 

หมายเหตุ  ทีมประเมินฯ 
ตรวจสอบเอกสาร/ขอมูล         
ณ วันที่เขาตรวจ อปท. 

3.13 การดําเนินการจาย หรือ
บันทึกขอมูลในระบบฯ ดงันี้  
 * ดําเนินการจายในระบบ 
ครบถวน ตั้งแตป 2558 จนถึง
ปจจุบนั โดยไมมีการลบขอมูลป 
2558 
 * ดําเนินการหรือบันทึกการ 
จายเงินในระบบฯ  ในป 2558 
ไมครบถวน (ลบขอมูลป 2558 
เพื่อเร่ิมป 2559) แต
ดําเนินการในปงบประมาณ 
2559 เปนปจจุบนั 
 * ดําเนินการหรือบันทึกการ
จายเงินในระบบฯ ในป 2558 
จนถึงปจจบุันไมครบถวน 
 * ไมมีการดําเนินการหรือ
บันทึกการจายเงินในป 2558 
และปจจบุัน 
 

 

 
 

5 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 

1 
 
 

0 

- ตรวจสอบ
ดานรายจาย
จากสมุดเงินสด
จายที่บนัทึก
บัญชีมือ
เปรียบเทียบกับ 
สมุดเงินสดจาย
ที่บันทึกใน
ระบบบัญชี     
e-LAAS    
ที่เมน ูระบบ
ขอมูลรายจาย 
> สมุดเงินสด
จาย/ทะเบียน
ตาง ๆ เลือก
สมุดเงินสดจาย 
- กรณีมีการ
ดําเนินการ
หมายถึงใชงาน
ในระบบตามวนั

- สมุดบัญชีและ
ทะเบียนตาง ๆ 
จัดทําดวยมือ 
- สมุดเงินสดจาย/
ทะเบียนรายจาย
ในระบบฯ 

- นส. ที่ มท 
0808.4/ว 
1515 ลว.14 
ก.ค.2551 เร่ือง 
การจัดทาํ
งบประมาณ
รายจายประจาํป
การบนัทึกบญัชี
และการจัดทาํ
รายงานการเงนิ
ดวยระบบบัญชี
คอมพิวเตอรของ 
อปท.  
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การประเมิน เกณฑการประเมิน คะแนน รายละเอียด/
คําอธิบาย 

ดูหลักฐานจาก.. 
คําส่ัง/รายงาน/เอกสาร/

นส.ฯลฯ 

อางอิงจาก…กม.
พ.ร.บ./ระเบียบ/นส.
ส่ังการท่ีเก่ียวของ) 

เวลาจริง 
- กรณีบันทึก 
หมายถึงการนํา
ขอมูลการ
จายเงินมา
ดําเนินการใน
ระบบยอนหลงั  
- กรณีมีการลบ
ขอมูล ให
ตรวจสอบไดที่
หนาจอดานบน
ตัวอักษรสีแดง 
ขอความ 
“อปท. นี้ลาง
ขอมูล เพื่อเร่ิม
ใหมป 2559” 
โดยระบบจะ
ยังคงแสดง
ขอมูลที่ทํางาน
ในระบบแต
ขอมูลดังกลาว 
อปท. จัดทําไว
ไมถูกตองจึงมี
การปรับปรุง
ยอดทางบัญชี
ใหเหลือศูนย
เพื่อนํางบแสดง
ฐานะการเงินที่
ถูกตองเปนคา
ตั้งตนในระบบ
ตอไป 

ตรวจสอบหลักฐานขอทักทวง
ที่เปนลายลักษณอักษรของ 
สตง./จังหวัด/สถ. หรือ
หนวยงานที่เก่ียวของ 
หมายเหตุ ถาไมมีหนวยงาน
เขาตรวจสอบไมตองนาํมา
เปนฐานในการคํานวณ
คะแนน 

3.14 มีการทักทวงดานบัญชี 
ประจําปงบประมาณ 2558 
จากหนวยงานที่มีหนาที่
ตรวจสอบ 
  * ไมมี 
  * มี  1  เร่ือง 
  * มี  2  เร่ือง 
  * มี  3  เร่ือง ข้ึนไป 

 
 
 
 

5 
3 
1 
0 

การทักทวงดาน
บัญชี : รายงาน
การตรวจสอบที่
แจงเปนลาย
ลักษณอักษรของ
หนวยงานที่มี
หนาที่ตรวจสอบ 
(สตง./จงัหวัด/
บุคลากร สถ.
หรือหนวยงานที่

- นส./รายงานขอ
ทักทวงของ สตง./
จังหวัด/บุคลากร 
สถ.หรือหนวยงาน
ที่เก่ียวของ 
- รายงานการทักทวง
ในหนังสือตางๆ 
หรือในสมุดตรวจ
ราชการฯ 

- พ.ร.บ.จัดตั้งฯ  
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การประเมิน เกณฑการประเมิน คะแนน รายละเอียด/
คําอธิบาย 

ดูหลักฐานจาก.. 
คําส่ัง/รายงาน/เอกสาร/

นส.ฯลฯ 

อางอิงจาก…กม.
พ.ร.บ./ระเบียบ/นส.
ส่ังการท่ีเก่ียวของ) 

เก่ียวของ)  
- ถาเขา
ตรวจสอบแลวไม
มีการแจงผลการ
ตรวจสอบ ถือวา
ไมมีการทักทวง 
- การทักทวงตอง
เปนการทักทวง
ผลการ
ปฏิบัตงิานของ 
ปงบประมาณ 
2558   
- กรณีหลาย
หนวยตรวจสอบ
ทักทวงเร่ือง
เดี่ยวกัน ใหถือ
วาเปน 1 เร่ือง  

- ถาไมมี
หนวยงานเขา
ตรวจสอบไม
ตองนํามาเปน
ฐานในการ
คํานวณ
คะแนน 
  

4. บําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น 
การสงเงินสมทบ กบท. 
- พ.ร.บ.บําเหน็จบํานาญ
ขาราชการสวนทองถ่ิน พ.ศ. 
2500 (และที่แกไขเพิ่มเติม) 
มาตรา 6 
 
 
 

4.1 การจัดสงเงินสมทบกองทนุ
บําเหน็จบาํนาญฯ ประจําป
งบประมาณ 2558 ครบถวน
ถูกตอง ตามอัตราและ
ระยะเวลาที่กฎหมายกาํหนด  
  * จัดสงครบถวนถูกตอง
ภายในระยะเวลาที่กําหนด/
หรือไมตองจัดสงเนื่องจาก 
อปท. มีภาระที่จะตองจาย
บําเหน็จบาํนาญสงูกวายอดเงิน
สมทบที่ตองจดัสงและรายงาน
จังหวัดเพื่อขอโอนเงินเพิ่ม
ประจําปงบประมาณ 
  * จัดสงครบถวน แตเกิน
ระยะเวลาที่กฎหมายกาํหนด 

 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 

การจัดสงเงิน
สมทบกองทุน
บําเหน็จ
บํานาญ  
 
- ตรวจสอบ
เฉพาะการสง
เงินสมทบ
ประจําป
งบประมาณ 

- นส.นาํสงเงนิ
สมทบ กบท.       
(ดูวันที่ที่ระบุใน     
นส.นาํสง) 
- ใบเสร็จรับเงิน
จาก กบท.   
- นส.ตอบรับของ 
กบท. (กรณีสง
ขาดหรือสงเกิน) 
 
 

- พ.ร.บ.บําเหน็จ
บํานาญ
ขาราชการสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 
2500 (และที่
แกไขเพิ่มเติม) 
มาตรา 6 
- กฎกระทรวง 
ฉบับที่ 4        
(พ.ศ.2542) 
- ระเบียบ มท. วา
ดวยเงินบําเหน็จ
บํานาญ
ขาราชการสวน
ทองถ่ิน พ.ศ.
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การประเมิน เกณฑการประเมิน คะแนน รายละเอียด/
คําอธิบาย 

ดูหลักฐานจาก.. 
คําส่ัง/รายงาน/เอกสาร/

นส.ฯลฯ 

อางอิงจาก…กม.
พ.ร.บ./ระเบียบ/นส.
ส่ังการท่ีเก่ียวของ) 

  * จัดสงแลว แตไมครบถวน 
โดยสงเกินหรือสงขาดไมเกิน 
100 บาท   
  * ยังไมไดจัดสง หรือสงแลว
โดยสงเกินหรือสงขาดเกินกวา 
100 บาท ข้ึนไป 

1 
 
 

0 
 

2546 ขอ 8 
- นส.ซักซอมแนว
ทางการสงเงิน
สมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญ
ขาราชการสวน
ทองถ่ิน (กบท.) 
เปนประจําทุก
ปงบประมาณ 
 
 
 
 

4.2 การจัดสงเงนิสมทบกองทนุ
บําเหน็จบาํนาญฯ ยอนหลงั 5 
ป (ประจาํปงบประมาณ 2553 
– 2557) 
  * จัดสงครบถวนถูกตองเปน
ประจําทุกป ไมมีคางสง 
  * จัดสงเปนประจําทุกป แตมี
ยอดคางสวนที่ขาด และนาํสง
สวนที่ขาดภายในปงบประมาณ
นั้นๆ 
  * คางสงสวนที่ขาด 1 
ปงบประมาณ 
  * คางสงสวนที่ขาดเกิน 1 
ปงบประมาณ 

 
 
 
 

5 
 

3 
 
 
 

1 
 

0 

การจัดสงเงิน
สมทบกองทุน
บําเหน็จ
บํานาญฯ ที่
คางสง :  
หมายถึง ไมได
จัดสงเงินสมทบ
ประจําป 
ภายใน
ปงบประมาณ
นั้น  

- ใบเสร็จรับเงิน
จาก กบท. (ดูวันที่     
ที่ระบุใน
ใบเสร็จรับเงินฯ)  
- นส.ตอบรับของ 
กบท. พรอมแจง
ใหสงสวนที่ขาด 
(กรณีสงขาด) 
- นส.ตอบรับกรณี
ที่สงสวนที่ขาด  

- พ.ร.บ.บําเหน็จ
บํานาญ
ขาราชการสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 
2500 (และที่
แกไขเพิ่มเติม) 
มาตรา 6 
- กฎกระทรวง 
ฉบับที่ 4        
(พ.ศ.2542) 
- ระเบียบ มท. 
วาดวยเงิน
บําเหน็จบาํนาญ
ขาราชการสวน
ทองถ่ิน พ.ศ.
2546 ขอ 8 
- นส.ซักซอมแนว
ทางการสงเงิน
สมทบกองทุน
บําเหน็จบาํนาญ
ขาราชการสวน
ทองถ่ิน (กบท.) 
เปนประจาํทุก
ปงบประมาณ 
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การประเมิน เกณฑการประเมิน คะแนน รายละเอียด/
คําอธิบาย 

ดูหลักฐานจาก.. 
คําส่ัง/รายงาน/เอกสาร/

นส.ฯลฯ 

อางอิงจาก…กม.
พ.ร.บ./ระเบียบ/นส.
ส่ังการท่ีเก่ียวของ) 

ทะเบียนขาราชการบํานาญ
สวนทองถิ่น 

หมายเหตุ กรณี อปท. ไมมี
ขาราชการบาํนาญฯ ไมตอง
นําขอนี้มาเปนฐานในการ
คํานวณคะแนน 

4.3 การจัดทําทะเบียน
ขาราชการบาํนาญสวนทองถ่ิน
ของ อปท. 
  * จั ดทํ าครบถ วนทุ กราย 
และเปนปจจุบัน 
  * จัดทําครบถวนทุกรายแต
ไมเปนปจจุบัน เชน กรณีมีการ
เปลี่ยนแปลงสถานที่รับบํานาญ 
หรือถึงแกกรรมแตมิไดแกไขใน
ทะเบียนฯ 
  * จัดทํา ไมครบถวน และ
หรือไมเปนปจจุบัน 
  * ไมไดจัดทาํ 

 
 
 

5 
 

3 
 
 
 
 

1 
 

0 

ทะเบียน
ขาราชการ
บํานาญสวน
ทองถ่ิน : 
ทะเบียนรายชื่อ
ขาราชการ
บํานาญสวน
ทองถ่ินที่รับ
บํานาญ ณ 
ราชการสวน
ทองถ่ิน 

- กรณี อปท. 
ไมมีขาราชการ
บํานาญฯ ไม
ตองนําขอนี้มา
เปนฐานในการ
คํานวณ
คะแนน 

- ทะเบียน
ขาราชการ
บํานาญสวน
ทองถ่ิน 
- ตรวจสอบคูกับ
เอกสาร
ประกอบการ
เบิกจายบาํเหน็จ
บํานาญ
ประจําเดือน กอน
เดือนที่จะเขา
ตรวจสอบ 
 

- นส. สถ. ที่ มท 
0808.5/ว 
2131 ลว. 15 
ส.ค.2555 
 

บัญชีรายชื่อขาราชการ       
สวนทองถิ่นที่จะเกษียณ 

หมายเหตุ  กรณี อปท. ไมมี
ขาราชการฯ ผูมสีิทธิจะไดรบั
บําเหน็จบาํนาญ ซึ่งมีอายจุะ
ครบ 60 ปบริบูรณใน
ปงบประมาณไมตองนาํขอนี้
มาเปนฐานในการคํานวณ
คะแนน  

4.4 การจัดทาํและรายงานบัญชี
รายชื่อขาราชการสวนทองถ่ินผูมี
สิทธิที่จะไดรับบําเหนจ็บาํนาญ  
ซึ่งจะมีอายุครบ 60 ปบริบูรณ       
ในปงบประมาณถัดไป 
  * จัดทาํบัญชีรายชื่อขาราชการ
สวนทองถ่ินผูมีสิทธจิะไดรับ
บําเหนจ็บาํนาญครบถวนทุกราย 
และสงใหจังหวัด ภายในระยะเวลา
ที่กําหนด 
  * จัดทาํบัญชีรายชื่อขาราชการ
สวนทองถ่ินผูมีสิทธจิะไดรับ
บําเหนจ็บาํนาญ สงใหจังหวดั
ครบถวนทุกราย แตเกินระยะเวลา
ที่กําหนด 
  * จัดทาํบัญชีรายชื่อขาราชการ
สวนทองถ่ินผูมีสิทธจิะไดรับ
บําเหนจ็บาํนาญ แตไมไดจัดสงให
จังหวัด 
  * ไมไดจัดทาํ 

 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 

1 
 
 
 

0 

บัญชีรายชื่อ
ขาราชการสวน
ทองถ่ินที่จะ
เกษียณใน
ปงบประมาณ 
2558 : คือ     
ผูที่จะมีอายุ
ครบ 60 ป
บริบูรณใน
ปงบประมาณ 
2558 และ
เกษียณ ณ 
วันที่ 30 
กันยายน 
2558  
- กรณี อปท. ไม
มีขาราชการฯ ผู
มีสิทธิจะไดรับ
บําเหน็จบํานาญ 
ซึ่งมีอายุจะครบ 
60 ปบริบูรณ
ในปงบประมาณ
ไมตองนําขอนี้

- บัญชีรายชื่อ
ขาราชการสวน
ทองถ่ินที่จะ
เกษียณใน
ปงบประมาณ 
2558 
- นส.นาํสงบัญชี
รายชื่อขาราชการ
สวนทองถ่ินที่จะ
เกษียณใน
ปงบประมาณ 
2558 ใหจังหวัด 
 

- พ.ร.บ.บําเหน็จ
บํานาญ
ขาราชการสวน
ทองถ่ิน พ.ศ.
2500 และที่
แกไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2508 มาตรา 
22 และมาตรา 
23  
- นส. สถ.ที่ มท 
0808.5/ว 
1356 ลว. 13 
ส.ค.2557 
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การประเมิน เกณฑการประเมิน คะแนน รายละเอียด/
คําอธิบาย 

ดูหลักฐานจาก.. 
คําส่ัง/รายงาน/เอกสาร/

นส.ฯลฯ 

อางอิงจาก…กม.
พ.ร.บ./ระเบียบ/นส.
ส่ังการท่ีเก่ียวของ) 

มาเปนฐานใน
การคํานวณ
คะแนน 

5. การตรวจสอบภายใน 
1) การตรวจสอบภายใน
ของ อปท.  
 
 

5.1 อปท. มีผูทําหนาที่
ตรวจสอบภายในเปนอิสระจาก
สวนราชการ 
  * มีเจาหนาทีต่รวจสอบภายใน 
ทําหนาที่ตรวจสอบภายในโดย
อิสระ และมีแผนการตรวจสอบ
และรายงานผลการตรวจสอบ
ครบทุกสวนราชการ  
  * แตงตั้งบุคลากรใน อปท. 
ทําหนาที่ตรวจสอบภายในโดย
อิสระ และมีแผนการตรวจสอบ 
และรายงานผลการตรวจสอบ
ครบทุกสวนราชการ  
  * มีเจาหนาที่ตรวจสอบ
ภายในหรือแตงตั้งบุคลากรใน 
อปท. ทําหนาที่ตรวจสอบ
ภายใน แตจัดทําแผนการ
ตรวจสอบและรายงานผลการ
ตรวจสอบไมครบทุกสวน
ราชการ  
  * ไมมีผูทําหนาที่ตรวจสอบ
ภายในหรือมีเจาหนาที่
ตรวจสอบภายในแตปฏิบัติ
หนาที่อ่ืน  
 

 
 
 

5 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 

1 
 
  
 
 
 
 

0 
 

เจาหนาที่
ตรวจสอบภายใน
ทําแผนการ
ตรวจสอบครบทุก
สํานัก/กอง และ
รายงานผลการ
ตรวจสอบ 

- ตรวจสอบ
ตําแหนงเจาหนาที่
ตรวจสอบภายใน 
หรือคําสั่งแตงตัง้
ผูทําหนาที่
ปฏิบัตงิาน
ตรวจสอบภายใน
ของ อปท. 
- แผนการ
ตรวจสอบภายใน 
- รายงานผลการ
ดําเนนิงานตาม
ขอแนะนาํของ
เจาหนาที่
ตรวจสอบภายใน 

- ระเบียบ มท. 
วาดวยการ
ตรวจสอบ
ภายใน พ.ศ.
2545 
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รวมกฎหมาย ระเบียบ มติ และหนังสือสั่งการการประเมินประสิทธิภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
(Local Performance Assessment : LPA) : (สถ - อปท) ประจําป 2559   

*********************** 
ดาน 3 การบริหารงานการเงินและการคลัง 

 
t พระราชบัญญัติ 
- พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
- พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
- พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 2) 
  พ.ศ. 2549 
- พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 
- พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2500  
- พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 8) พ.ศ. 2556  
 
t กฎกระทรวง  
- กฎกระทรวง ฉบับท่ี 4 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ 
  สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2500 
 
t ระเบียบ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548  
  และแกไขเพ่ิมเติม 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2541 
  และแกไขเพ่ิมเติม 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน  
  และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2547  และแกไขเพ่ิมเติม 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2546 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ประจาํป 2550 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการตรวจสอบภายในขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2545 
- ระเบียบกรมการปกครองวาดวยการบันทึกบัญชีการจัดทําทะเบียน และรายงานการเงินขององคกร 
   ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2543 
 
t หนังสือสั่งการ 
- หนังสือ ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.4/ว 1515 ลงวันท่ี 14 กรกฎาคม 2551 
  เรื่อง การจัดทํางบประมาณรายจายประจําป การบันทึกบัญชีและจัดทํารายงานการเงินดวยระบบบัญชี  
  คอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
- หนังสือ ท่ี มท 0808.5/ว 1356 ลงวันท่ี 13 สิงหาคม 2557 เรื่อง การรายงานขาราชการสวนทองถ่ิน 
  ผูมีสิทธิจะไดรับบําเหน็จบํานาญ ซึ่งมีอายุจะครบ 60 ปบริบูรณในปงบประมาณ พ.ศ.2558 
- หนังสือ ดวนทีสุ่ด ที่ มท 0808.3/ว 213 ลว. 30 ก.ย.2558 เร่ือง การจัดเก็บขอมูลสถิติการคลังทองถ่ินประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2558 
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- หนังสือ ท่ี มท 0808.2/ว 2389 ลงวันท่ี7 กรกฎาคม 2554 เรื่อง การดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี 
  ในสวนการดําเนินการจัดซื้อจัดจางราคากลาง 
- หนังสือ ท่ี มท0808.2/ว 2120 ลงวันท่ี 2 ตลุาคม 2556 เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ แนวทาง  
  และวิธีปฏิบัติในการเปดเผยราคากลางของขาราชการ 
- หนังสือ ท่ี มท 0808.2/ว 1672 ลงวันท่ี27 มิถุนายน 2557 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณ 
  รายจายประจําป 2558 
- หนังสือ ท่ี มท 0808.5/ว 2131 ลงวันท่ี 15 สิงหาคม 2555 
 
t ประกาศ 
- ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน เรื่องการจัดทําแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง พ.ศ. 2546  
- ประกาศกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน เร่ือง สถานที่กลางสําหรับเปนศูนยรวมขาวการจัดซื้อจัดจาง 
   ของหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน  ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 
 
t คูมือ 
- คูมือแนวทางการเปดเผยรายละเอียดคาใชจายเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจาง ราคากลาง และการกําหนดราคากลาง  
 
 

--------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CC สามารถดาวนโหลดจากเว็บไซตกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น/หนวยงานภายใน/สน.มถ./e-book/ 
คูมือ/เอกสารประกอบการการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (Local Performance Assessment : LPA) : 
(สถ - อปท) ประจําป 2559 ดาน 3 การบริหารงานการเงินและการคลัง 

 
 
 

 
 
 



คูมือ/เอกสารประกอบ 
การประเมินประสิทธิภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) : (สถ - อปท) 

ประจําป 2559   
สําหรับทีมประเมินประสทิธิภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (สถ - อปท)  

************************************ 
  

ดาน ดาน 4  4  การบริการการบริการสาธารณะสาธารณะ  

1. ดานถนน ทางเดิน และทางเทา 

เกณฑการประเมิน 
เกณฑ 
การให
คะแนน 

ดูหลักฐานจาก… 
(คําสั่ง/รายงาน/เอกสาร/

นส.ฯลฯ) 

อางอิงจาก... 
(กฎหมาย/พ.ร.บ./ระเบียบ/ 
นส. สั่งการท่ีเกี่ยวของ) 

1.1 การจัดทําแผนการตรวจสอบถนนในความรับผิดชอบของ อปท. 
เกณฑการใหคะแนน :     
* 1. มีการจัดทําบัญชีทะเบียนประวัติถนนของ อปท. 
    2. มีการจัดทําแผนการตรวจสอบถนนประจําป ท่ีถูกตอง 
สอดคลองกับบัญชีทะเบียนประวัตถินนของ อปท. 
    3. มีการดําเนินการตรวจสอบถนนครบถวน เปนไปตามแผนการ
ตรวจสอบถนนประจําปท่ีกําหนด  
    4. รายงานผลการตรวจสอบใหผูบริหารรับทราบผลการ
ตรวจสอบตามแผนตรวจสอบถนนประจําป และสั่งการ 
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- บัญชีทะเบียนประวัติถนน 
(ขอมูลจํานวนถนนทุก
สายที่อยูในความ
รับผิดชอบของ อปท.) 
เพ่ือทราบจํานวนถนน
ท้ังหมดของ อปท. 
- แผนการตรวจสอบ
ถนนประจําป โดย
จัดลําดับการตรวจสอบ
ตามความจําเปน 
- บันทึกขออนุมัติแผน 
- บันทึกรายงานผลการ
ตรวจท่ีปรากฏขอสั่งการ
ของผูบริหารลงนาม
รับทราบผลการ
ตรวจสอบ 
- แผนท่ีถนน ในกรณีท่ี 
อปท. ยังไมมีการ
ลงทะเบียนทางหลวง
ทองถ่ิน 
 

- มาตรฐานถนน 
ทางเดิน และทางเทา 
บทท่ี ๒ การจัดทํา
ทะเบียนถนน หนาท่ี 
๕-๖ และภาคผนวก 
หนาท่ี ๑-๓ 
- แบบฟอรมการเก็บ
ขอมูลถนน ทางเดิน 
ทางเทาท่ีเสียหาย 
หนาท่ี 16-17 * 1. มีการจัดทําบัญชีทะเบียนประวัติถนนของ อปท. 

    2. มีการจัดทําแผนการตรวจสอบถนนประจําป  
ท่ีถูกตอง สอดคลองกับบัญชีทะเบียนประวัตถินนของ อปท. 
    3. มีการดําเนินการตรวจสอบถนนครบถวน แตดําเนินการ
ตรวจสอบไมเปนไปตามท่ีกําหนดในแผนการตรวจสอบถนนประจําป  
    4. รายงานผลการตรวจสอบใหผูบริหารรับทราบผลการตรวจตาม
แผนการตรวจสอบถนนประจําป 

3 

* 1. มีการจัดทําบัญชีทะเบียนประวัติถนนของ อปท. 
    2. มีการจัดทําแผนการตรวจสอบถนนประจําปท่ีถูกตอง 
สอดคลองกับบัญชีทะเบียนประวัติถนนของ อปท. หรือหลักฐานอ่ืน ๆ  
    3. มีการดําเนินการตรวจสอบถนน แตไมครบถวนตามแผนการ
ตรวจสอบถนนประจําป  
    4. รายงานผลการตรวจสอบใหผูบริหารรับทราบผลการตรวจตาม
แผนการตรวจสอบถนนประจําป 

1 

  * ไมมีแผนการตรวจสอบถนนประจําป 0 

คําอธิบาย 
- บัญชีทะเบียนประวัติถนน อปท. จะตองจัดทําบัญชีทะเบียนประวัติถนนและบันทึกขอมูลถนนใหครบทุกสายทุกประเภทของถนน ในความ
รับผิดชอบของ อปท. เพ่ือทราบจํานวนถนนท้ังหมด ของ อปท. ซึ่งอาจประกอบดวยขอมูล เชน รหัสสายทาง ชื่อสายทาง ชั้นของถนน ระยะทาง 
ประเภทผิวจราจร ความกวางของผิวจราจร ปที่กอสราง ขอมูลการลงทะเบียนเปนทางหลวงทองถ่ิน ผูรับผิดชอบ เปนตน  
- แผนการตรวจสอบถนนสามารถปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสม แตจะตองรายงานผูบริหารทราบดวย ควรประกอบดวย ๑) 
รายละเอียดของถนนสามารถใชขอมูลจากบัญชีทะเบียนประวัติถนนได  2) ชวงเวลาในการตรวจสอบ 
õ จะตองประเมินทุก อปท. ไมสามารถตัดฐานการประเมินได 



- ตัวอยาง – 
บัญชีทะเบียนประวัติถนน 

   ชื่อ อปท. ..................................................... 
อําเภอ.............................. จังหวัด................................. 

 

ลําดับที่ 
รหัสสาย

ทาง 
ชื่อสายทาง 

ชั้นทาง 
ในเขตเมือง
หรือในเขต

ชุมชน 
(ชั้น) 

ชั้นทางนอก
เขตเมือง
หรือนอก
เขตชุมชน 

(ชั้น) 

ระยะทาง 
 

(กม.) 

ผิวจราจรกวาง (ม.) 
รัศมีเขต
ทางจาก

ศูนยกลาง
ถนน 
(ม.) 

เขตทาง
กวาง 
(ม.) 

ปที่กอสราง 
 

(พ.ศ.) 

ลงทะเบียน 
เม่ือ 

วัน/เดือน/ป 

เจาหนาที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

คสล. ลาดยาง ลูกรัง ไหลทาง ทางเทา 
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เกณฑการประเมิน 
เกณฑ 
การให
คะแนน 

ดูหลักฐานจาก… 
(คําสั่ง/รายงาน/เอกสาร/นส.ฯลฯ) 

อางอิงจาก... 
(กฎหมาย/พ.ร.บ./ระเบียบ/ 
นส. สั่งการท่ีเกี่ยวของ) 

1.2 รอยละของการซอมแซมถนนในความ
รับผิดชอบของ อปท. ตามรายงานผลการ
ตรวจสอบถนน ประจําป 
เกณฑการใหคะแนน :     
  * รอยละ 80 ข้ึนไป 
  * รอยละ 70 – 79.9 
  * รอยละ 60 – 69.9 
  * นอยกวารอยละ 60 
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- บัญชีทะเบียนประวัติถนน (ขอมูลจํานวนถนน
ทุกสายที่อยูในความรับผิดชอบของ อปท.) เพ่ือ
ทราบจํานวนถนนท้ังหมดของ อปท. 
- แผนการตรวจสอบถนน ประจําป โดยจัด 
ลําดับการตรวจสอบตามความจําเปนท่ีปรากฏ
ขอสั่งการของผูบริหารลงนามรับทราบผลการ 
ตรวจสอบและสั่งการ 
- ผลการซอมแซมถนนในความรับผิดชอบของ 
อปท.  
- ภาพถายกอนและหลังซอมแซม 
- ฎีกาการเบิกจายเงินงบประมาณการ
ซอมแซมถนน ประจําป 2558 

- มาตรฐานถนน 
ทางเดิน และทางเทา  
บทท่ี ๕ การ
ตรวจสอบและบํารุง 
รักษาถนน หนาท่ี 
๑๑๑ และหนาท่ี 
๑๑๕ รวมท้ัง
ภาคผนวก หนาท่ี  
๑๖-๑๗ 

คําอธิบาย 
- การเก็บรวบรวมขอมูลจากการตรวจสอบ หรือไดรับแจงถึงความเสียหายของผิวถนนแลว ใหเจาหนาท่ีรับผิดชอบดําเนินการ
บันทึกขอมูลความเสียหาย ตามแบบฟอรมฯ ของมาตรฐานถนน ทางเดิน และทางเทา ในภาคผนวก หนาท่ี ๑๖-๑๗ แลว
วิเคราะห จัดทําเปนรายงานผลการตรวจสอบถนนประจําป เพ่ือจัดทําแผนงบประมาณซอมบํารุงรักษาถนนตอไป 
- ในกรณีท่ี อปท. ไดรับแจงความเสียหายของผิวถนนและไดลงพ้ืนท่ีตรวจสอบแลวพบวามีความจําเปนเรงดวนท่ีจะตอง
ซอมแซมโดยดวน โดยถนนดังกลาวอาจไมไดอยูในแผนการตรวจสอบถนน ใหสามารถปรับแผนการตรวจสอบถนนไดตาม
ความเหมาะสม โดยตองเสนอใหผูบริหารรับทราบดวย 
- วิธีการคิดรอยละ 
            จํานวนถนนท่ีซอมเสร็จX100 
            จํานวนถนนท่ีตองซอมท้ังหมด 
õ จะตองประเมินทุก อปท. ไมสามารถตัดฐานการประเมินได ยกเวนกรณีท่ีไมมีถนนตองซอมแซมจากการตรวจสอบถนน
ตามขอ 1.1 และตรวจสอบแลวไมมีการซอมแซมถนนจริง (ไมมีการเบิกจายงบประมาณในการซอมแซมถนน) จึงสามารถตัด
ฐานการประเมินได 
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- ตัวอยาง - 

ประวัติการซอมแซมบํารุงรักษาถนน 
รหัสสายทาง ........................................   ชื่อสายทาง ........................................ 
ระยะทาง ........................................ กม.  วันท่ีบันทึกขอมูล ............................... 

 

รายการซอมแซมบํารุงรักษาและรายการเปลีย่นแปลงตาง ๆ 

ปงบประมาณ 
กม. ท่ี ............... 
ถึง กม. ท่ี............ รายการ 

งบประมาณ 
(บาท) หมายเหตุ 
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เกณฑการประเมิน 
เกณฑ 
การให
คะแนน 

ดูหลักฐานจาก… 
(คําสั่ง/รายงาน/เอกสาร/นส.ฯลฯ) 

อางอิงจาก... 
(กฎหมาย/พ.ร.บ./ระเบียบ/ 

นส. สั่งการท่ีเกี่ยวของ) 
1.3 รอยละของถนนในความรับผิดชอบ
ของ อปท. ท่ีสงไปขอลงทะเบียนเปนทาง
หลวงทองถ่ิน ถึงปงบประมาณ พ.ศ. 2558 
(สงเปนหนังสือพรอมเอกสารหลักฐานที่
ครบถวนถูกตองไปยังจังหวัด)  
เกณฑการใหคะแนน :     
  * รอยละ 90 ข้ึนไป 
  * รอยละ 80 – 89.9 
  * รอยละ 70 – 79.9 
  * นอยกวารอยละ 70 

 
 
 
 
 
 

5 
3 
1 
0 

- บัญชีทะเบียนประวัติถนน (ขอมูล
จํานวนถนนทุกสายที่อยูในความ
รับผิดชอบของ อปท.) 
- หลักฐานการสงไปลงทะเบียนเปนทาง
หลวงทองถ่ิน (ทถ.1 , ทถ.3 , ทถ.4 ,
ทถ.5) 
 

- หลักเกณฑและแนวทางการ
ขอลงทะเบียนทางหลวง
ทองถ่ินใหดําเนินการตาม 
นส. สถ. ดวนท่ีสุด ท่ี มท 
0890.3/ว 634 ลว.  
31 มี.ค. 2553 เรื่อง การ
ปรับปรุงการกําหนดรหัส
ทางหลวงทองถ่ิน 

คําอธิบาย 
- ถนน หมายถึง ถนนทุกสายของ อปท. ท้ังท่ี อปท. สรางเองและท่ีไดรับการถายโอน ท่ีอยูในความรับผิดชอบของ อปท. 
จะตองขอลงทะเบียนเปนทางหลวงทองถ่ินท้ังหมด 
- ให อปท. ยื่นขอลงทะเบียนถนนเปนทางหลวงทองถ่ินทุกสาย รวมถึงถนนท่ีไมเปนไปตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง 
มาตรฐานและลักษณะของทางหลวงทองถ่ิน ทางหลวงชนบท จังหวัดจะเปนผูเสนอความเห็นตอผูวาราชการจังหวัดให
ลงทะเบียนเปนทางหลวงทองถ่ินได 
- การลงทะเบียนไมกําหนดระยะเวลาการลงทะเบียน อปท. สามารถดําเนินการไดตลอดเวลา โดยจะตองมีเอกสารหลักฐาน
ถูกตองและครบถวน จํานวน 2 ชุด ไดแก 
    1. แบบขอลงทะเบียนเปนทางหลวงทองถ่ิน  (ทถ.1) 
    2. แผนท่ีแนวเขตทางหลวง 
   3. รายละเอียดเสนทางท่ีลงทะเบียน (ทถ.3) 
   4. บัญชีเอกสารแสดงสิทธิในท่ีดินแนวเขตทางหลวง (ถามี) 
   5. สําเนาหนังสือใหหรือสละการครอบครองสิทธิ์ในท่ีดิน หรือหนังสืออุทิศท่ีดิน (ทถ.4) เพ่ือเปนทางสาธารณประโยชน
ของเจาของท่ีดิน (ถามี) 
   6. หนังสือรับรองแนวเขตทางเพ่ือเปนทางสาธารณประโยชน (ทถ.5) ท่ีนายก อปท. ลงนาม กรณีไมมีเอกสาร 4 หรือ 5 
- การคิดคํานวณรอยละใหคิดจากจํานวนเสนถนนท่ีไดสงไปลงทะเบียนเปนทางหลวงทองถ่ิน  
- วิธีการคิดรอยละ 
                   จํานวนถนนท่ีสงไปลงทะเบียน X 100 
                 จํานวนของถนนท้ังหมดของ อปท. 
õ จะตองประเมินทุก อปท. ไมสามารถตัดฐานการประเมินได 
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เกณฑการประเมิน 
เกณฑ 
การให
คะแนน 

ดูหลักฐานจาก… 
(คําสั่ง/รายงาน/เอกสาร/นส.ฯลฯ) 

อางอิงจาก... 
(กฎหมาย/พ.ร.บ./ระเบียบ/ 

นส. สัง่การท่ีเกี่ยวของ) 
1.4 รอยละของถนนในความรับผิดชอบ
ของ อปท. ท่ีไดลงทะเบียนเปนทางหลวง
ทองถ่ิน ถึงปงบประมาณ พ.ศ. 2558 
เกณฑการใหคะแนน :     
  * รอยละ 30 ข้ึนไป 
  * รอยละ 25 – 29.9 
  * รอยละ 20 – 24.9 
  * นอยกวารอยละ 20 
 

 
 

5 
3 
1 
0 

- บัญชีทะเบียนประวัติถนน (ขอมูล
จํานวนถนนทุกสายที่อยูในความ
รับผิดชอบของ อปท.) 
- หลักฐานการลงทะเบียนทางหลวง
ทองถ่ิน (ทถ.1 , ทถ.3 , ทถ.4 , ทถ.5) 
ตรวจหลักฐานไดท่ี อปท.  
- แบบการลงทะเบียนเปนทางหลวง
ทองถ่ิน (แบบ ทถ.2) และสมุด
ลงทะเบียนคุมสายทางทางหลวงทองถ่ิน 
(แบบ ทถ.6) ตรวจหลักฐานไดท่ี สถจ. 

- หลักเกณฑและแนวทางการ
ขอลงทะเบียนทางหลวง
ทองถ่ินใหดําเนินการตาม 
นส. สถ. ดวนท่ีสุด ท่ี มท 
0890.3/ว 634 ลว.  
31 มี.ค. 2553 
เรื่อง การปรับปรุงการ
กําหนดรหัสทางหลวง
ทองถ่ิน 

คําอธิบาย 
- การคิดคํานวณรอยละใหคิดจากจํานวนเสนถนนท่ีไดลงทะเบียนเปนทางหลวงทองถ่ิน  
- วิธีการคิดรอยละ 
               จํานวนถนนท่ีไดลงทะเบียน X 100 
            จํานวนของถนนท้ังหมดของ อปท. 
õ จะตองประเมินทุก อปท. ไมสามารถตัดฐานการประเมินได 
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ผังข้ันตอนการลงทะเบียนทางหลวงทองถิ่น 

(ตาม นส. สถ. ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0890.3/ว 634 ลว. 31 มี.ค. 2553) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายก อปท. มอบหมายวิศวกรโยธาหรือ
นายชางโยธาของ อปท. ดําเนินการ 

วิศวกรโยธาหรือนายชางโยธาของ อปท. 
ท่ีไดรับมอบหมายจากนายก อปท. ตรวจสอบ 

1. หลักฐาน ไดแก 
(1) แผนท่ีแนวเขตทางหลวง มาตราสวน 
1:4,000 หรือ 1:50,000 กรณี อปท. 
ไมมีสามารถขอไดท่ี สนง.ทชจ. 
(2) รายละเอียดเสนทางท่ีลงทะเบียน (ทถ.3) 
(3) บัญชีเอกสารแสดงสิทธิในท่ีดินแนว
เขตทางหลวง (ถามี) 
(4) สําเนาหนังสือใหหรือสละการครอบ 
ครองสิทธิ์ในท่ีดิน หรือหนังสืออุทิศท่ีดิน 
(ทถ.4) เพ่ือเปนทางสาธารณประโยชน
ของเจาของท่ีดิน (ถามี) 
(5) หนังสือรับรองแนวเขตทางเพ่ือเปน
ทางสาธารณประโยชน (ทถ.5) ท่ีนายก 
อปท. ลงนาม กรณีไมมีเอกสาร (3)หรือ(4) 
2. ตรวจสอบคุณลักษณะของถนนตาม
ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง 
มาตรฐานและลักษณะของทางหลวง 
รวมท้ังกําหนดเขตทางหลวง ท่ีจอดรถ 
ระยะแนวตนไม และเสาพาดสาย เก่ียวกับ
ทางหลวงทองถ่ิน พ.ศ. 2550 
3. จัดทําแบบ ทถ.1 ใหนายก อปท. ลงนาม 

ทถจ. เสนอ ผวจ. 
แตงตั้งทางหลวง
ชนบทจังหวัด 

(ทชจ.)  ตรวจสอบ 

อปท.ยื่นเอกสารให ทถจ. 

ทถจ. สงใหเอกสารให
(ทชจ.) ท่ีไดรับการแตงตั้ง  

ตรวจสอบ 
 

ทชจ. ตรวจสอบ 
 

ถูกตอง 

จัดทําแบบ ทถ.2 
ให ทถจ.นําเสนอ 
ผวจ. พิจารณา 

ผวจ. ลงนาม 
ในแบบ ทถ.2 

ทถจ.ลงทะเบียนเปน 
ทางหลวงทองถ่ิน 

แจงผลให อปท.ทราบ 

ทถจ. จัดทําสมุดทะเบียนคุมทาง
หลวงทองถ่ินแยกเปนราย อปท. 

ไมใหปะปนกัน (ทถ.6) 

ทถจ. นําขอมูลและเอกสารท่ีเก่ียวของ
สแกนเขาเครื่องคอมพิวเตอรจัดเก็บ

เปนไฟลขอมูล 

ไมถูกตอง 

ทชจ. สงกลับไป
ยัง อปท. 

อปท.แกไข 

อปท. สงกลับไป
ยัง ทชจ. โดยตรง 
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เกณฑการประเมิน 
เกณฑ 
การให
คะแนน 

ดูหลักฐานจาก… 
(คําสั่ง/รายงาน/เอกสาร/

นส.ฯลฯ) 

อางอิงจาก... 
(กฎหมาย/พ.ร.บ./ระเบียบ/ 
นส. สั่งการท่ีเกี่ยวของ) 

1.5 รอยละของความยาวถนน ลาดยาง/คอนกรีตตอความ
ยาวของถนนท้ังหมดในความรับผิดชอบของ อปท.  
(ณ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558) 
เกณฑการใหคะแนน :   
 
อบจ./เทศบาล อบต. 
* รอยละ 95 ข้ึนไป   * รอยละ 80 ข้ึนไป 
* รอยละ 90–94.9 * รอยละ 75–79.9 
* รอยละ 85–89.9 * รอยละ 70–74.9 
* นอยกวารอยละ 85      * นอยกวารอยละ 70  

 
 
 
 

 

 
5 
3 
1 
0 

- บัญชีทะเบียนประวัติ
ถนน  
- รายงานประจําป
เก่ียวกับการกอสราง
ถนนลาดยาง/คอนกรีต 
- ภาพถาย 
 
 
 
 
 

- นส. สถ. ดวนท่ีสุด ท่ี มท 
0890.3/ว 634 ลว. 31 
มี.ค. 2553 
เรื่อง การปรับปรุงการ
กําหนดรหัสทางหลวง
ทองถ่ิน 

คําอธิบาย 
- อปท. จัดทําบัญชีทะเบียนคุมสายทางทางหลวงทองถ่ิน ตามหนังสือ สถ. ท่ีอางถึงใหสอดคลองกับรายงานประจําปเก่ียวกับ
การกอสรางถนนลาดยาง/คอนกรีต 
- นับรวมถนนท่ีไดรับการถายโอนดวย 
-  ไมรวมถนนท่ีอยูในพ้ืนท่ีปาสงวนแหงชาต ิอุทยานแหงชาต ิและพ้ืนท่ีเขตทหาร 
-  วิธีการคิดรอยละ 
            ความยาวถนนลาดยาง/คอนกรีต ของ อปท. X 100 
                      ความยาวของถนนท้ังหมดของ อปท. 
õ จะตองประเมินทุก อปท. ไมสามารถตัดฐานการประเมินได 
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เกณฑการประเมิน 
เกณฑ 
การให
คะแนน 

ดูหลักฐานจาก… 
(คําสั่ง/รายงาน/เอกสาร/นส.ฯลฯ) 

อางอิงจาก... 
(กฎหมาย/พ.ร.บ./ระเบียบ/ 

นส. สั่งการท่ีเกี่ยวของ) 
2.1 รอยละของครัวเรือนท่ีมีไฟฟาใช 
เกณฑการใหคะแนน :    
* รอยละ 100 

 
 

5 

- ขอมูล กชช. 2 ค 
 
 

- นโยบายรัฐบาล เรื่อง  
การสรางความเทาเทียม
และลดความเหลื่อมล้ํา 

* รอยละ 95 – 99.9  3 
* รอยละ 90 – 94.9 1 
* นอยกวารอยละ 90 0 
คําอธิบาย  
- รวมถึงระบบไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตย เครื่องกําเนิดไฟฟาประเภทอ่ืน ๆ  
- ไมรวมพ้ืนท่ีปาสงวนแหงชาต ิอุทยานแหงชาต ิพ้ืนท่ีเขตทหาร  
õ จะตองประเมินทุก อบต.และเทศบาลไมสามารถตัดฐานการประเมินได ยกเวน อบจ. ไมตองประเมินขอนี ้

เกณฑการประเมิน 
เกณฑ 
การให
คะแนน 

ดูหลักฐานจาก… 
(คําสั่ง/รายงาน/เอกสาร/นส.ฯลฯ) 

อางอิงจาก... 
(กฎหมาย/พ.ร.บ./ระเบียบ/ 

นส. สั่งการท่ีเกี่ยวของ) 
2.2 รอยละของถนนสายหลักท่ีมีการ
ติดตั้งไฟฟาสาธารณะตามจุดเสี่ยงตางๆ 
และสามารถใชงานได 
เกณฑการใหคะแนน :     
* ติดตั้งครบทุกจุดเสี่ยง 

 
 
 
 

5 

- ขอมูลถนนสายหลักของ อปท. 
- แบบแปลนหรือแผนผังการติดตั้ง
ไฟฟาสาธารณะหรือสุมดูขอมูลตาม
จุดเสี่ยง 
- หนังสือรองเรียนท่ีเก่ียวของ 
- ภาพถาย 

 

 
* ติดตั้งไดรอยละ 90 -99.9 ของจุด
เสี่ยงท้ังหมด 

3 

* ติดตั้งไดรอยละ 80 -89.9 ของจุด
เสี่ยงท้ังหมด 

1 

* ติดตั้งไดนอยกวารอยละ 80 0 
คําอธิบาย   
- จุดเสี่ยง หมายถึง จุดท่ีอาจกอใหเกิดอันตราย เชน ทางโคง ทางแยก วงเวียน ฯลฯ  
- ถนนสายหลัก หมายถึง ถนนสายหลักของทองถ่ิน เชน ถนนท่ีตอเชื่อมกับทางหลวงแผนดิน ถนนในเขตชุมชน
หนาแนน ถนนท่ีใชในการเดินทางเชื่อมตอจุดสําคัญๆ เปนตน 
- ในการกําหนดถนนสายหลักและจุดเสี่ยงควรเนนกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน เชน การทําประชาคม  
การแตงตั้งคณะกรรมการกําหนดถนนสายหลักและจุดเสี่ยง เปนตน 
- รวมถึงการติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ 
õ จะตองประเมินทุก อปท. ไมสามารถตัดฐานการประเมินได 
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เกณฑการประเมิน 
เกณฑ 
การให
คะแนน 

ดูหลักฐานจาก… 
(คําสั่ง/รายงาน/เอกสาร/นส.ฯลฯ) 

อางอิงจาก... 
(กฎหมาย/พ.ร.บ./ระเบียบ/ 

นส. สั่งการท่ีเกี่ยวของ) 
2.3 รอยละของถนนสายหลักท่ีอยูใน
ความรับผิดชอบของ อปท. ท่ีมีการติดตั้ง
ไฟฟาสาธารณะตลอดสาย และสามารถ
ใชงานได 
เกณฑการใหคะแนน :     
* รอยละ 60 ข้ึนไป 
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- ขอมูลถนนสายหลักของ อปท. 
- แผนงาน/โครงการติดตั้งไฟฟา
สาธารณะ 
- แบบแปลน/แผนผังแสดงท่ีตั้ง
ไฟฟาสาธารณะ 
- ภาพถาย 

 

* รอยละ 45 – 59.9 3 
* รอยละ 35 – 44.9 1 
* นอยกวารอยละ 35 0 
คําอธิบาย             
ถนนสายหลัก หมายถึง ถนนสายหลักของทองถ่ิน เชน ถนนท่ีตอเชื่อมกับทางหลวงแผนดิน ถนนในเขตชุมชนหนาแนน 
ถนนท่ีใชในการเดินทางเชื่อมตอจุดสําคัญๆ เปนตน 
- สามารถดูรายละเอียดการติดตั้งไฟฟาสาธารณะบนถนนสายหลักจากมาตรฐานไฟฟาสาธารณะ 
õ จะตองประเมินทุก อปท. ไมสามารถตัดฐานการประเมินได 
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เกณฑการประเมิน 
เกณฑ 
การให
คะแนน 

ดูหลักฐานจาก… 
(คําสั่ง/รายงาน/เอกสาร/ 

นส.ฯลฯ) 

อางอิงจาก... 
(กฎหมาย/พ.ร.บ./

ระเบียบ/นส. สั่งการ 
ท่ีเกี่ยวของ) 

2.4 การดูแลบํารุงรักษา/ซอมแซมไฟฟาสาธารณะ 
และไฟฟาตามจุดเสี่ยงตาง ๆ ท่ีอยูในความรับผิดชอบ
ของ อปท. 
เกณฑการใหคะแนน :     
*  1. มีแผนการตรวจสอบไฟฟาสาธารณะและ
ไฟฟาตามจุดเสี่ยงตาง ๆ ท่ีอยูในความรับผดิชอบของ 
อปท. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 
      2. ไดรับการอนุมัติแผนฯ จากผูบริหารอปท. 
      3. ดําเนินการตรวจสอบตามแผน   
      4. รายงานใหผูบริหารรบัทราบ/สั่งการ 
      5. มีการดําเนินการตามขอสั่งการของผูบริหาร  
อปท. 
*  1. มีแผนการตรวจสอบไฟฟาสาธารณะและ
ไฟฟาตามจุดเสี่ยงตาง ๆ ท่ีอยูในความรับผิดชอบของ 
อปท. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 
      2. ไดรับการอนุมัติแผนฯ จากผูบริหารอปท. 
      3. ดําเนินการตรวจสอบตามแผน 
*  1. มีแผนการตรวจสอบไฟฟาสาธารณะและ
ไฟฟาตามจุดเสี่ยงตาง ๆ ท่ีอยูในความรับผิดชอบของ 
อปท. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558  

        2. ไดรับการอนุมัติแผนฯ จากผูบริหาร อปท. 
* ไมมีแผนการตรวจสอบไฟฟาสาธารณะและไฟฟา 
ตามจุดเสี่ยงตาง ๆ ท่ีอยูในความรับผิดชอบของ อปท.  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 
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3 
 
 
 
 

1 
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- แผนการตรวจสอบไฟฟา
สาธารณะ และไฟฟาตามจดุ
เสี่ยงตาง ๆ ท่ีอยูในความ
รับผิดชอบของ อปท. 
- บันทึกขออนุมัติแผนการ 
ตรวจสอบไฟฟาสาธารณะ และ
ไฟฟาตามจุดเสี่ยงตาง ๆ ท่ีอยู
ในความรับผิดชอบของ อปท. 
- รายงานผลการตรวจสอบ
ไฟฟาสาธารณะ และไฟฟา
ตามจุดเสี่ยงตาง ๆ ท่ีอยูใน
ความรับผิดชอบของ อปท. 
- หลักฐานผลการดําเนนิงานตาม
แผนการตรวจสอบไฟฟา
สาธารณะ และไฟฟาตามจุด
เสี่ยงตาง ๆ ท่ีอยูในความ
รับผิดชอบของ อปท. 
- อปท. จัดซื้อจัดจาง  
จากเอกชนดําเนินการ 
- ฎีกาการเบิกจายเงิน
งบประมาณประจําป 2558  
- แบบแจง/หนังสือรองเรียน 
 

 - มาตรฐานไฟฟา  
 สาธารณะ บทท่ี ๔ 

คําอธิบาย   
- อปท. ควรจัดใหมีศูนยรับแจงเหตุและใหบริการไฟฟาสาธารณะ โดยจัดใหมีผูอยูเวรยามประจําสํานักงานทําหนาท่ีรับแจง
เหตุไฟฟาเสีย/ขัดของนอกเวลาราชการ (ตลอด ๒๔ ชั่วโมง) ไดหลายวิธี เชน แจงเหตุโดยการเขียนหนังสือคํารอง/หนังสือ
รองเรียน ทางโทรศัพท ทางเว็บไซตของ อปท. ทางวิทยุสื่อสารงานปองกัน อปพร. เปนตน 
- อปท. รวบรวมและวิเคราะหขอมูลการดูแลบํารุงรักษา/ซอมแซม ไฟฟาสาธารณะ และดําเนินการ ดังนี้   
  ๑.จัดทําแผนตรวจสอบไฟฟาสาธารณะฯ 
  ๒.ขออนุมัติแผนการตรวจสอบจากผูบริหาร    
  ๓. รายงานผลการตรวจสอบและดําเนินการตามแผนตอผูบริหาร 
  4. ดําเนินการบํารุงรักษา/ซอมแซมไฟฟาสาธารณะ 
õ จะตองประเมินทุก อปท. ไมสามารถตัดฐานการประเมินได 
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เกณฑการประเมิน 
เกณฑ 
การให
คะแนน 

ดูหลักฐานจาก… 
(คําสั่ง/รายงาน/เอกสาร/ 

นส.ฯลฯ) 

อางอิงจาก... 
(กฎหมาย/พ.ร.บ./

ระเบียบ/นส. สั่งการ 
ท่ีเกี่ยวของ) 

3.1 รอยละของถนนท่ีอยูในความรับผิดชอบของ อปท. 
ท่ีมีทางระบายน้ํา ท่ีสามารถระบายน้ําไมใหทวมขังถนนได 
เกณฑการใหคะแนน :      
 

อบจ./เทศบาล อบต. 
* รอยละ 90 ข้ึนไป   * รอยละ 70 ข้ึนไป 
* รอยละ 80–89.9 * รอยละ 60–69.9 
* รอยละ 70–79.9 * รอยละ 50–59.9 
* นอยกวารอยละ 70     * นอยกวารอยละ 50  

  

 
5 
3 
1 
0 

- แผนงาน/โครงการกอสราง
ถนน และทางระบายน้ํา 
- สอบถามจากผูนําหมูบาน/
ชุมชน  
- ภาพถาย 
 
 
 
 
 

 

 

คําอธิบาย   
ดัชนีช้ีวัดของการมีทางระบายน้ํา(เหตุบงช้ี)  
 - เม่ือฝนตกเกิดน้ําทวมขังท่ีชุมชนเกินกวา ๓๐ นาที 
 - ความหนาแนนชุมชน มีจํานวนเกินกวา ๑๐๐ หลังคาเรือน 
 - น้ําทวมขังซํ้าซากทําใหประชาชนเดือดรอนหรือ ไมไดรับความสะดวก 
- ลักษณะภูมิประเทศ เปนท่ีลุมต่ําหรือเปนแองกระทะ 
- สถิติน้ําฝนยอนหลังของพ้ืนท่ีชุมชนมีปริมาณสูง มีการรองขอหรือการแจงเหตุจากประชาชน ฯลฯ 
- ทางระบายน้ํา รวมถึงรางรูปตัววีหรือรองน้ํา/ทางน้ําธรรมชาติ ทอลอด 
- อปท. อาจมีการดําเนินการจัดทํารายการโครงสรางระบายน้ํา เพ่ือเปนฐานขอมูลในการปฏิบัติงาน 
- วิธีการคิดรอยละ 
         จํานวนถนนของ อปท.ท่ีมีทางระบายน้ํา X 100 
                   จํานวนถนนของ อปท. ท้ังหมด 
õ จะตองประเมินทุก อปท. ไมสามารถตัดฐานการประเมินได 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



13 
 

- ตัวอยาง- 
รายการโครงสรางระบายน้ํา 

รหัสสายทาง ........................................   ชื่อสายทาง ........................................ 
ระยะทาง ........................................ กม.  วันท่ีบันทึกขอมูล ............................... 

 

ลําดับ
ท่ี กม. ท่ี 

สะพาน 
กวาง x ยาว 

(ม.) 

ทอหลอดเหลี่ยม 
(ม.) 

ทอ คสล. ชนิด
กลม (ม.) 

รางระบายน้ํา / 
ทอระบายน้ํา
ขางทาง (ม.) 

หมายเหตุ 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 
 

หมายเหต ุความกวางสะพานเปนความกวางผิวจราจรไมรวมทางเทา 
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เกณฑการประเมิน 
เกณฑ 
การให
คะแนน 

ดูหลักฐานจาก… 
(คําสั่ง/รายงาน/เอกสาร/ 

นส.ฯลฯ) 

อางอิงจาก... 
(กฎหมาย/พ.ร.บ./

ระเบียบ/นส. สั่งการ 
ท่ีเกี่ยวของ) 

4.1 การตรวจสอบคุณภาพน้ําอุปโภคบริโภคของ 
อปท. ใหครบทุกหมูบาน/ชุมชน 
เกณฑการใหคะแนน :     
  * อปท. จัดใหมีการตรวจสอบคุณภาพน้ําอุปโภค
บริโภค ภายใน 1 ป โดยมีผลรายงานการตรวจสอบ
จากหนวยงานท่ีมีอํานาจหนาท่ีในการตรวจสอบ
คุณภาพน้ําและมีผลดําเนินการสืบเนื่องจากการ
ตรวจสอบ 
  * อปท. จัดใหมีการตรวจสอบคุณภาพน้ําอุปโภค
บริโภค ภายใน 3 ป โดยมีผลรายงานการตรวจสอบ
จากหนวยงานท่ีมีอํานาจหนาท่ีในการตรวจสอบ
คุณภาพน้ําและมีผลดําเนินการสืบเนื่องจากการ
ตรวจสอบ 
  * อปท. จัดใหมีการตรวจสอบคุณภาพน้ําอุปโภค
บริโภค ภายใน 3 ป โดยมีผลรายงานการตรวจสอบ
จากหนวยงานท่ีมีอํานาจหนาท่ีในการตรวจสอบ
คุณภาพน้ํา 
  * ไมมีการตรวจสอบคุณภาพน้ําอุปโภคบริโภค 
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1 
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- รายงานผลการตรวจสอบ
คุณภาพน้ําท่ีไดมาตรฐานน้ํา
อุปโภคบริโภค จากหนวยงาน
ท่ีมีอํานาจหนาท่ีในการ
ตรวจสอบคุณภาพน้ํา 
- ผลดําเนินการสืบเนื่องจาก
การตรวจสอบ 
- ภาพถาย 

 

- มาตรฐานระบบน้ํา
สะอาด  
บทท่ี 2 มาตรฐาน
ตัวชี้วัดการจัดบริการ
ระบบน้ําสะอาด 
บทท่ี 3 แนวทางปฏิบัติ
ในการจัดบริการระบบ
น้ําสะอาด 
บทท่ี 4 การพัฒนา
มาตรฐานน้ําสะอาด 
ในอนาคต 
- นส.สถ. ท่ี มท 
0891.2 / ว 1694 
ลว.13 ส.ค. 2558 

 

คําอธิบาย   
- ผลดําเนินการสืบเนื่อง หมายถึง ประชาสัมพันธผลการตรวจสอบคุณภาพน้ําใหประชาชนทราบหรือดําเนินการแกไขน้ําใหมี
คุณภาพ 
- กรณีท่ี อปท. ไมไดดําเนินกิจการประปาเอง แตเปนการดําเนินการของการประปาสวนภูมิภาค อปท. จะตองมีการสุม
เก็บตัวอยางน้ําและสงไปตรวจสอบคุณภาพน้ําอุปโภคบริโภคเองดวย (ไมใชผลการตรวจสอบของการประปาสวนภูมิภาค) 
- การตรวจสอบคุณภาพน้ําใหตรวจครบทุกหมูบานหรือชุมชนอยางนอยหมูบานหรือชุมชนละ 1 แหงเปนอยางต่ํา ณ แหลงผลติ/
แหลงจายน้ําใน อปท. ทุกแหงและหรือสุมตรวจท่ีปลายทาง  
- หนวยงานท่ีตรวจสอบคุณภาพน้ํา ภูมิภาค เชน 
1. สํานักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ภาค 1 - 16                 
2. ศูนยวิทยาศาสตรการแพทย      
3. สถาบันการศึกษาท่ีมีหอง ปฏิบัติการตรวจคุณภาพน้ํา 
สวนกลาง เชน 
1. กรมวิทยาศาสตร การแพทย  
2. กรมอนามัย  
3. กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวง วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
เอกชน (ในกํากับของรัฐ) 
- บริษัทปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จํากัด หนวยงานในกํากับของกระทรวงเกษตรและสหกรณ โทร.0-2940-6881-3  
õõ  จะตองประเมินทุก อบต.และเทศบาล ไมสามารถตัดฐานการประเมินได ยกเวน อบจ. ไมตองประเมินขอนี ้
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เกณฑการประเมิน 
เกณฑ 
การให
คะแนน 

ดูหลักฐานจาก… 
(คําสั่ง/รายงาน/เอกสาร/ 

นส.ฯลฯ) 

อางอิงจาก... 
(กฎหมาย/พ.ร.บ./

ระเบียบ/นส. สั่งการ 
ท่ีเกี่ยวของ) 

4.2 รอยละของครัวเรือนท่ีมีน้ําประปาใชและมี
ปริมาณเพียงพอตอเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง 
เกณฑการใหคะแนน :     
  * รอยละ 90 ข้ึนไป                           
  * รอยละ 80 – 89.9    
  * รอยละ 70 – 79.9   
  * นอยกวารอยละ 70 
 

 
 

 
5 
3 
1 
0 

- ขอมูล กชช. 2 ค 
- สอบถามจากผูนําหมูบาน/
ชุมชน 
- รายงานการยืนยัน/
ตรวจสอบจากผูนําชุมชน/
กํานัน/ผูใหญบาน 

 

- นโยบายรัฐบาล เรื่อง 
การสรางความเทาเทียม
และลดความเหลื่อมล้ํา 

คําอธิบาย 
- น้ําประปา รวมถึง น้ําประปาภูเขา หรือประปาหมูบาน ฯลฯ 
- ให อปท. ประสานกับหนวยงานที่เก่ียวของ เชน การประปาสวนภูมิภาค ประปาของกรมอนามัย เปนตน ในการจัดทาํฐานขอมูล
ผูใชน้ําประปาในเขตพื้นที่ของตน 
õõ  จะตองประเมินทุก อบต.และเทศบาล ไมสามารถตัดฐานการประเมินได ยกเวน อบจ. ไมตองประเมินขอนี ้
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5. ดานการพัฒนาเด็กและเยาวชน 

เกณฑการประเมิน 
เกณฑ 
การให
คะแนน 

ดูหลักฐานจาก… 
(คําสั่ง/รายงาน/เอกสาร/นส.ฯลฯ) 

อางอิงจาก... 
(กฎหมาย/พ.ร.บ./

ระเบียบ/นส. สั่งการ 
ท่ีเกี่ยวของ) 

5.1 จํานวนกิจกรรมท่ี อปท. จัดหรือสนับสนุน
เพ่ือการพัฒนาเด็กและเยาวชน นอกเหนือจาก
กิจกรรมดานกีฬาและการศึกษา (ท้ังท่ีใชและไมใช
งบประมาณของ อปท. หรือใชงบประมาณของ
หนวยงานอ่ืน) 
เกณฑการใหคะแนน :     
  * 11 กิจกรรม ข้ึนไป 
  * 8 – 10 กิจกรรม 
  * 5 - 7 กิจกรรม 
  * นอยกวา 5 กิจกรรม 

 
 
 
 
 
 

5 
3 
1 
0 

- แผนงาน/โครงการกิจกรรม แต
ละประเภท 
- ขอบัญญัต/ิเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจายฯ  
- ภาพถายกิจกรรม 
- ฎีกาการเบิกจายเงินงบประมาณ
ประจําป 2558   
- หนังสือแจงขอความรวมมือกรณี
ไดรับการประสานจากหนวยงานอ่ืน 
กรณีไมใชงบประมาณของ อปท. 

- มาตรฐานการพัฒนา 
เด็กและเยาวชน  
บทท่ี 2 คุณลักษณะและ
ตัวชี้วัด ตอปญหาเด็ก
และเยาวชนไทย  
บทท่ี 3 กรอบมาตรฐาน
และตัวบงชี้สําคัญ 

 

คําอธิบาย 
- อปท. สามารถใชงบประมาณในการดําเนินการเองหรือใชงบประมาณ เพ่ือสนับสนุนเพ่ือพัฒนาเด็กและเยาวชนก็ได 
- ในการนับจํานวนกิจกรรมสามารถนับรวมกิจกรรม ท้ังท่ี อปท. จัดเองหรือขอใหหนวยงานอ่ืนจัดใหหรือรวมกับหนวยงานอ่ืน
ในการจัดกิจกรรม 
- โดยกิจกรรมท่ีจัดอาจใชงบประมาณ หรือไมใชงบประมาณในการจัดก็ได 
- การนับจํานวนกิจกรรมใหนับ 1 โครงการ 1 กิจกรรม ตาม นส.สถ. ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0892.2/ว 930 ลว. 8 พ.ค. 2558 
- สามารถนับรวมกิจกรรมท่ีใชงบประมาณของทองถ่ินหรือใชงบประมาณของหนวยงานอ่ืนก็ได แต อปท. ตองมีสวนรวมใน
การจัดกิจกรรม 
- ตัวอยางกิจกรรม เชน การใหความรูตาง ๆ การรณรงคสงเสริมประชาธิปไตย อบรมยาเสพติด ทัศนศึกษาแหลงเรียนรู  
คายคุณธรรม คายเยาวชนตนกลา หนูนอยรักความสะอาด เปนตน 
õõ  จะตองประเมินทุก อปท. ไมสามารถตัดฐานการประเมินได 
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เกณฑการประเมิน 
เกณฑ 
การให
คะแนน 

ดูหลักฐานจาก… 
(คําสั่ง/รายงาน/เอกสาร/นส.ฯลฯ) 

อางอิงจาก... 
(กฎหมาย/พ.ร.บ./

ระเบียบ/นส. สั่งการ 
ท่ีเกี่ยวของ) 

5.2 จํานวนความหลากหลายของประเภท
กิจกรรมท่ี อปท. จัดหรือสนับสนุนเพ่ือการพัฒนา
เด็กและเยาวชน นอกเหนือจากดานกีฬาและ
การศึกษา (ท้ังท่ีใชงบประมาณ ของ อปท. หรือใช
งบประมาณของหนวยงานอ่ืน) 
เกณฑการใหคะแนน :     
  * 4 ประเภทกิจกรรมข้ึนไป 
  * 3 ประเภทกิจกรรม 
  * 2 ประเภทกิจกรรม 
  * นอยกวา 2 ประเภทกิจกรรม 

 
 
 
 
 
 

5 
3 
1 
0 

- แผนงาน/โครงการกิจกรรม แต
ละประเภท 
- ขอบัญญัต/ิเทศบัญญัติงบประมาณ 
รายจายฯ  
- ภาพถายกิจกรรม 
- ฎีกาการเบิกจายเงินงบประมาณ
ประจําป 2558  
- หนังสือแจงขอความรวมมือกรณี
ไดรับการประสานจากหนวยงานอ่ืน 
กรณีไมใชงบประมาณของ อปท. 

- มาตรฐานการพัฒนา 
เด็กและเยาวชน  
บทท่ี 2 คุณลักษณะและ
ตัวชี้วัด ตอปญหาเด็ก
และเยาวชนไทย  
บทท่ี 3 กรอบมาตรฐาน
และตัวบงชี้สําคัญ 

 

คําอธิบาย 
- จัดใหมีกิจกรรมท่ีมีความหลากหลายรูปแบบ เพ่ือพัฒนาเด็กและเยาวชน ในดานตางๆ ท้ังนี้ไมรวมกิจกรรมดานกีฬาและ
การศึกษา 
- ในการนับจํานวนกิจกรรมสามารถนับรวมกิจกรรม ท้ังท่ี อปท. จัดเองหรือขอใหหนวยงานอ่ืนจัดใหหรือรวมกับหนวยงานอ่ืนใน
การจัดกิจกรรม 
- โดยกิจกรรมท่ีจัดอาจใชงบประมาณ หรือไมใชงบประมาณในการจัดก็ได 
- สามารถนับรวมกิจกรรม ท่ีใชงบประมาณของทองถ่ินหรือใชงบประมาณของหนวยงานอ่ืนก็ได แต อปท. ตองมีสวนรวมใน
การจัดกิจกรรม 
- ตัวอยางประเภทกิจกรรม เชน การสงเสริมการแสดงออก การรณรงค การใหความรู คายกิจกรรม เปนตน 
- อปท. สามารถศึกษาตัวอยางโครงการ/กิจกรรมและประเภทของโครงการ/กิจกรรม ไดจากมาตรฐานการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนของ สถ. 
õõ  จะตองประเมินทุก อปท. ไมสามารถตัดฐานการประเมินได 
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เกณฑการประเมิน 
เกณฑ 
การให
คะแนน 

ดูหลักฐานจาก… 
(คําสั่ง/รายงาน/เอกสาร/นส.ฯลฯ) 

อางอิงจาก... 
(กฎหมาย/พ.ร.บ./

ระเบียบ/นส. สั่งการ 
ท่ีเกี่ยวของ) 

5.3 รอยละของการใชจายงบประมาณ เพ่ือการ
พัฒนาเด็กและเยาวชนของ อปท. นอกเหนือ จาก
ดานกีฬา และการศึกษา   
เกณฑการใหคะแนน :     
  * รอยละ 5  ข้ึนไป                                   
  * รอยละ 4-4.9                                  
  * รอยละ 3-3.9                                  
  * นอยกวารอยละ 3 

 
 

 
 

5 
3 
1 
0 

- ขอบัญญัติ/เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายฯ 
- ฎีกาการเบิกจายเงินงบประมาณ
ประจําป 2558  

  

คําอธิบาย 
- เปนการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ในการสงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน โดยวัดจากรอยละของการใชจาย
งบประมาณ เพ่ือการสงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนของ อปท. ดังกลาว  
- ไมรวมเงินอุดหนุนท่ัวไปกําหนดวัตถุประสงค ท่ี อปท. ไดรับการจัดสรรงบประมาณ 
- ตรวจสอบจากเอกสารหลักฐานขอบัญญัต/ิเทศบัญญัติงบประมาณรายจายฯ เปรียบเทียบกับฎีกาเบิกจายงบประมาณ
ประจําป 2558 เพ่ือใหทราบถึงการใชจายงบประมาณท่ีใชในการพัฒนาเด็กและเยาวชน ท้ังนี้ไมรวมดานกีฬาและ
การศึกษา 
- ดูวิธีการคิดรอยละการใชจายงบประมาณทายเลม* 
õõ  จะตองประเมินทุก อปท. ไมสามารถตัดฐานการประเมินได 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



19 
6. ดานการสงเสริมกีฬา 

เกณฑการประเมิน 
เกณฑ 
การให
คะแนน 

ดูหลักฐานจาก… 
(คําสั่ง/รายงาน/เอกสาร/นส.ฯลฯ) 

อางอิงจาก... 
(กฎหมาย/พ.ร.บ./

ระเบียบ/นส. สั่งการ 
ท่ีเกี่ยวของ) 

6.1 รอยละของการใชจายงบประมาณ เพ่ือการ
สงเสริมกีฬาของ อปท. 
เกณฑการใหคะแนน :   
* รอยละ 5 ข้ึนไป                                     
* รอยละ 4-4.9                                  
* รอยละ 3-3.9                                 
* นอยกวารอยละ 3 

 
 
 

5 
3 
1 
0 

- ขอบัญญัติ/เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายฯ 
- ฎีกาการเบิกจายเงินงบประมาณ
ประจําป 2558  

 
 

คําอธิบาย 
- เปนการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ในการสงเสริมกีฬา โดยวัดจากรอยละของการใชจายงบประมาณเพ่ือการสงเสริม 
กีฬาของ อปท. ซึ่งการใชจายงบประมาณดังกลาว  
- ไมรวมเงินอุดหนุนท่ัวไปกําหนดวัตถุประสงค ท่ี อปท. ไดรับการจัดสรรงบประมาณ 
- ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐานขอบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจายฯ เปรียบเทียบกับฎีกาเบิกจายงบประมาณ
ประจําป 2558  เพ่ือใหทราบถึงการใชจายงบประมาณท่ีใชในการสงเสริมกีฬา 
- ดูวิธีการคิดรอยละการใชจายงบประมาณทายเลม* 
õõ  จะตองประเมินทุก อปท. ไมสามารถตัดฐานการประเมินได 
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เกณฑการประเมิน 
เกณฑ 
การให
คะแนน 

ดูหลักฐานจาก… 
(คําสั่ง/รายงาน/เอกสาร/นส.ฯลฯ) 

อางอิงจาก... 
(กฎหมาย/พ.ร.บ./

ระเบียบ/นส. สั่งการ 
ท่ีเกี่ยวของ) 

6.2 จํานวนลานกีฬา/สนามกีฬา ท่ี อปท. 
ดําเนินการจัดใหมี เพ่ือใหประชาชนไดใชในการ
แขงขันกีฬา หรือออกกําลังกาย (ท้ังท่ีใชและไมใช
งบประมาณของ อปท. หรือใชงบประมาณของ
หนวยงานอ่ืน) 
เกณฑการใหคะแนน :     
* มีสนามกีฬากลางเอนกประสงคของ อปท. 
และมีลานกีฬา/สนามกีฬาครบทุกหมูบาน/ชุมชน 
* มีสนามกีฬากลางเอนกประสงคของ อปท. 
และมีลานกีฬา/สนามกีฬาอยางนอยรอยละ 50 
ของหมูบาน/ชุมชน 
* มีสนามกีฬากลางเอนกประสงคของ อปท. 
หรือมีลานกีฬา/สนามกีฬาครบทุกหมูบาน/ชุมชน 
* ไมมีสนามกีฬากลางเอนกประสงคของ อปท. 
หรือมีลานกีฬา/สนามกีฬาไมครบทุกหมูบาน/ชุมชน 

 
 
 
 
 
 

5 
 

3 
 
 

1 
 

0 

- ขอมูลลานกีฬา/สนามกีฬา 
- ขอบัญญัติ/เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายฯ 

  -  ภาพถายโครงการ 

- มาตรฐานการสงเสริม
กีฬา  
บทที่ 3 แนวทางการจัด
มาตรฐานการสงเสริมกีฬา
ของ อปท.  
บทที่ 4 ตัวชี้วัดการ
สงเสริมกีฬาของ อปท. 
บทที่ 5 แนวทางและ
ข้ันตอนปฏิบัตติาม
มาตรฐานการสงเสริมกีฬา 

 

คําอธิบาย 
- สนามกีฬากลางเอนกประสงค หมายถึง สนามกีฬาหลักของ อปท. ท่ีจัดใหประชาชนใชในการแขงขันกีฬา หรือออก
กําลังกาย เชน ใชเลนฟุตบอล บาสเก็ตบอล วอลเลยบอล เซปกตะกรอ เปนตน ซึ่งอาจเปนสนามหญา สนามดิน คอนกรีต 
หรือแอสฟลต และเปนสนามท่ีกอสรางไดมาตรฐาน 
- ลานกีฬา/สนามกีฬา หมายถึง สนามท่ี อปท. จัดใหเด็ก เยาวชน และประชาชน ไดเลนกีฬาหรือออกกําลังกายประเภท
หนึ่งประเภทใดอยางถาวร (หรือเปนลานโลงกวางตามปริมาณพ้ืนท่ีท่ีจะจัดหาได สามารถใชเพ่ือการเลนกีฬาหรือออกกําลัง
กายได) 
- ใหนับรวมสนามกีฬาของโรงเรียนในสังกัด อปท. ดวย 
- แตถาเปนโรงเรียนท่ีไมไดสังกัด อปท. แต อปท. ไดมีสวนรวมหรือสนับสนุน เชน การพัฒนาปรับปรุงสนามกีฬา สามารถ
นับรวมได  
- ในกรณีท่ีมีการจัดใหมีลานกีฬา/สนามกีฬาในวัด หรือสถานท่ีอ่ืนๆ อปท. จะตองมีสวนรวมหรือสนับสนุน 
- โดยมีหลักฐานที่สามารถยืนยันได 
õõ  จะตองประเมินทุก อบต.และเทศบาล ไมสามารถตัดฐานการประเมินได ยกเวน อบจ. ไมตองประเมินขอนี ้
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เกณฑการประเมิน 
เกณฑ 
การให
คะแนน 

ดูหลักฐานจาก… 
(คําสั่ง/รายงาน/เอกสาร/นส.ฯลฯ) 

อางอิงจาก... 
(กฎหมาย/พ.ร.บ./

ระเบียบ/นส. สั่งการ 
ท่ีเกี่ยวของ) 

6.3 รอยละของลานกีฬา/สนามกีฬาท่ีประชาชน
สามารถใชเลนกีฬาและนันทนาการในเวลา
กลางคืน (สามารถใชงานได) 
เกณฑการใหคะแนน :     
  * รอยละ 20 ข้ึนไป 
  * รอยละ 17 – 19.9 
  * รอยละ 14 – 16.9 
  * นอยกวารอยละ 14 
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- ขอมูลลานกีฬา/สนามกีฬา  
- ภาพถายลานกีฬา/สนามกีฬาใน
เวลากลางคืน/กลางวัน 
- สอบถามผูนําหมูบาน/ชุมชน 
- ขอบัญญัติ/เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายฯ 
- ฎีกาการเบิกจายเงินงบประมาณ
ประจําป 2558  

 - หนังสือยืนยันจากผูนําชุมชน/ 
 ประชาชน/กํานัน/ผูใหญบาน 

- มาตรฐานการสงเสริม
กีฬา  
บทที่ 3 แนวทางการจัด
มาตรฐานการสงเสริมกีฬา
ของ อปท.  
บทที่ 4 ตัวชี้วัดการ
สงเสริมกีฬาของ อปท. 
บทที่ 5 แนวทางและ
ข้ันตอนปฏิบัตติาม
มาตรฐานการสงเสริมกีฬา 

 
คําอธิบาย 
- เพ่ือเปนการสงเสริมใหประชาชนไดเลนกีฬาและนันทนาการไดในเวลากลางคืน โดย อปท. ควรจัดใหมีสิ่งอํานวยความ
สะดวกตามความเหมาะสม และมีความปลอดภัย ในการเขามาใชบริการลานกีฬา/สนามกีฬาของประชาชน และมีการ
บํารุงรักษาใหสามารถใชการไดตลอดเวลา 
õõ  จะตองประเมินทุก อปท. ไมสามารถตัดฐานการประเมินได 
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เกณฑการประเมิน 
เกณฑ 
การให
คะแนน 

ดูหลักฐานจาก… 
(คําสั่ง/รายงาน/เอกสาร/นส.ฯลฯ) 

อางอิงจาก... 
(กฎหมาย/พ.ร.บ./

ระเบียบ/นส. สั่งการ 
ท่ีเกี่ยวของ) 

6.4 จํานวนกิจกรรมหลักเพ่ือการสงเสริมกีฬา
ของ อปท.  
1. มีการบริหารจัดการดานการสงเสริมกีฬา 
ไดแก 
    - มีการจัดตั้งคณะกรรมการดานการสงเสริม
กีฬา 
    - มีการตั้งขอบัญญัต/ิเทศบัญญัตงิบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพ่ือ
การสงเสริมกีฬาของ อปท. และมีการเบิกจาย
งบประมาณไดอยางนอยรอยละ 80 ของ
ขอบัญญัต/ิเทศบัญญัติท่ีตั้งไว 
    - มีการสนับสนุนใหมีการจัดตั้งชมรม/สโมสร
การออกกําลังกายหรือการเลนกีฬา ตามความ
สนใจของประชาชน 
    - มีการจัดใหมีเจาหนาท่ี เพ่ือใหคําแนะนําใน
การเลนกีฬาและออกกําลังกาย   
2. การจัดใหมีสถานท่ีสําหรับการเลนกีฬา การ
ออกกําลังกาย กิจกรรมนันทนาการ ไดแก 
    - การจัดใหมีสนามกีฬากลางอเนกประสงค
ของ อปท. และมีลานกีฬา/สนามกีฬา     
    - การจัดใหมีบริการใหลานกีฬาสนามกีฬาท่ี
ประชาชนสามารถใชเลนกีฬาและนันทนาการได
ท้ังกลางวันและกลางคืน                
    - การจัดใหมีอาคารกีฬาในรม 
    - การจัดใหมีสนามกีฬากลางแจง 
    - การบํารุงรักษาสนามกีฬาประจําจังหวัด 
    - การจัดใหมีสวนสาธารณะ สวนสุขภาพ เพ่ือ

การออกกําลังกาย 
3. การจัดใหมีอุปกรณกีฬาและอุปกรณการ
ออกกําลังกาย ไดแก 
    - จัดใหมีอุปกรณกีฬา/อุปกรณการออกกําลัง
กายที่ไดมาตรฐาน  มีจํานวนเพียงพอตอความ
ตองการ รวมถึงมีการจัดทําบัญชีอุปกรณกีฬา/
อุปกรณการออกกําลังกาย และมีสถานที่เก็บ
อุปกรณดังกลาว 
    - มีการจัดทําบัญชีการยืม-คืน/ขอใชอุปกรณ
กีฬาและอุปกรณการออกกําลังกาย 

 - ขอบัญญัติ/เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายฯ 
- ฎีกาการเบิกจายเงินงบประมาณ
ประจําป 2558  
- คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดาน
การสงเสริมกีฬา 
- บัญชีรายชื่อชมรม/สโมสรการ
ออกกําลังกายหรือการเลนกีฬา 
- ขอมูลลานกีฬา/สนามกีฬา 
- ภาพถายตาง ๆ เชน สนามกีฬา/
ลานกีฬา การเลนกีฬา/การออก
กําลังกายในเวลากลางวันและ
กลางคืน การแขงขันกีฬา เปนตน 
- บัญชีอุปกรณกีฬา/อุปกรณการ
ออกกําลังกาย 

มาตรฐานการสงเสริม
กีฬา 
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เกณฑการประเมิน 
เกณฑ 
การให
คะแนน 

ดูหลักฐานจาก… 
(คําสั่ง/รายงาน/เอกสาร/นส.ฯลฯ) 

อางอิงจาก... 
(กฎหมาย/พ.ร.บ./

ระเบียบ/นส. สั่งการ 
ท่ีเกี่ยวของ) 

4. การจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมการเลนกีฬา/
การออกกําลังกาย ไดแก 
    - การจัดแขงขันกีฬาระดับหมูบาน/ชุมชน/
โรงเรียน 
    - การจัดแขงขันกีฬาระดับอําเภอหรือระดับ
จังหวัด  
    - การจัดกิจกรรมการแขงขันกีฬา/การออก
กําลังกายประจําสัปดาห 
    - การจัดกิจกรรมหรือสนับสนุนใหมีการจัด
กิจกรรมเพ่ือสงเสริมการเลนกีฬา/ออกกําลังกาย
แกเด็ก เยาวชน และประชาชน 
    - การสนับสนุนใหมีกิจกรรมการตรวจสุขภาพ/
สมรรถภาพทางกาย และใหคําแนะนําในการเลน
กีฬา 
เกณฑการใหคะแนน :   
* มีการดําเนินการ 3 – 4 กิจกรรมหลัก 
* มีการดําเนินการ 2 กิจกรรมหลัก 
* มีการดําเนินการ 1 กิจกรรมหลัก 
* ไมมีการดําเนินการ 
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คําอธิบาย 
- การจัดใหมีสถานท่ีสําหรับการเลนกีฬา การออกกําลังกาย หรือกิจกรรม นันทนาการ ควรจัดในลักษณะชนิดและประเภท
กีฬาท่ีหลากหลาย รวมถึงการพักผอนหยอนใจ โดยสถานที่ดังกลาวอาจดําเนินการเอง หรือไดรับการถายโอน หรือรวมกับ
หนวยงานอ่ืนในการดําเนินการ 
- การจัดแขงกีฬา รวมถึง การแขงขันกีฬาของประชาชนท่ัวไป กีฬานักเรียน กีฬาของ อปท. ในระดับตาง ๆ  
- ในการดําเนินกิจกรรมยอยตาง ๆ ในแตละกิจกรรมหลัก อปท. สามารถพิจารณาดําเนินการไดตามความเหมาะสม 
อํานาจหนาท่ี และศักยภาพของแตละ อปท.  
õõ  จะตองประเมินทุก อปท. ไมสามารถตัดฐานการประเมินได 
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7. ดานการสงเสริมผูสูงอายุ 

เกณฑการประเมิน 
เกณฑ 
การให
คะแนน 

ดูหลักฐานจาก… 
(คําสั่ง/รายงาน/เอกสาร/นส.ฯลฯ) 

อางอิงจาก... 
(กฎหมาย/พ.ร.บ./ระเบียบ/ 
นส. สั่งการที่เกี่ยวของ) 

7.1 จํานวนกิจกรรมท่ี อปท. ดําเนินการ
เพ่ือพัฒนาผูสูงอายุ นอกเหนือจากการ
จายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ (ไมใชกิจกรรม
พัฒนาผูสูงอายุเฉพาะบุคคล) 
เกณฑการใหคะแนน :     
  * 7 กิจกรรม ข้ึนไป 
  * 5 - 6 กิจกรรม 
  * 3 - 4 กิจกรรม 
  * นอยกวา 3 กิจกรรม 
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- ฐานขอมูลผูสูงอายุ 
- ภาพถายกิจกรรม/โครงการ 
- กิจกรรมท่ี อปท. จัดหรือสนับสนุนการจัด
อาจใชจายจากเงินอุดหนุนท่ีรัฐจัดสรรให 
- ขอบัญญัต/ิเทศบัญญัติงบประมาณรายจายฯ 
- สําเนาโครงการ 
- ฎีกาการเบิกจายเงินงบประมาณประจําป 
2558 
- หนังสือขอความรวมมือจากหนวยงานท่ีจัด
กิจกรรม 

- มาตรฐานการ
ดําเนินงานดานผูสูงอายุ  
บทท่ี 4 ตัวชี้วัดข้ัน
พ้ืนฐานและตัวชี้วัดข้ัน
พัฒนา 

 

คําอธิบาย 
- เปนการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ ท่ีนอกเหนือจากการจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ และเปนกิจกรรมท่ี
ทําใหกับผูสูงอายุในภาพรวมของพ้ืนท่ี มิใชเปนการพัฒนาผูสูงอายุบุคคลใดบุคคลหนึ่ง 
- ในการนับจํานวนกิจกรรมสามารถนับรวมกิจกรรม ท้ังท่ี อปท. จัดเองหรือขอใหหนวยงานอ่ืนจัดใหหรือรวมกับหนวยงานอ่ืน
ในการจัดกิจกรรม 
- นับรวมท้ังกิจกรรมท่ีใชงบประมาณของ อปท. และไมใชงบประมาณของ อปท. (อปท. เปนผูดําเนิน การหรือมีสวนรวมใน
การดําเนินโครงการ) 
- โดยกิจกรรมท่ีจัดอาจใชงบประมาณ หรือไมใชงบประมาณในการจัดก็ได 
- การนับจํานวนกิจกรรมใหนับ 1 โครงการ 1 กิจกรรม ตาม นส.สถ. ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0892.2/ว 930 ลว. 8 พ.ค. 2558 
- ตัวอยางกิจกรรมเพื่อการพัฒนาผูสูงอายุ 
   - ดานการเตรียมความพรอมของผูสูงอายุ เชน การสงเสริมความสัมพันธระหวางผูสูงอายุกับคนทุกวัย การใหการศึกษา
สําหรับผูสูงอายุ การสงเสริมวินัยการออม การเขารวมเปนสมาชิกกองทุนการออมตาง ๆ การจัดทําฐานขอมูลผูสูงอายุ เปนตน 
   - ดานสุขภาพและการรักษาพยาบาล เชน การออกกําลังกายในผูสูงอายุ การบริการใหคําปรึกษา เก่ียวกับสุขภาพและ
โรคภัยไขเจ็บ การตรวจสุขภาพประจําป การตรวจคัดกรองโรคตาง ๆ การใหความรูเก่ียวกับโภชนาการ การฟนฟูสมรรถภาพ 
ผูสูงอายุ การใชยาในผูสูงอายุ การตรวจ/ใหความรูในการรักษาชองปากและฟน รวมถึงการสงเสริมการออกกําลังกายสําหรับ
ผูสูงอายุ เปนตน 
   - ดานการสงเสริมรายได เชน การสงเสริมอาชีพแกผูสูงอายุที่เหมาะสมกับสภาพรางกาย การสงเสริมการรวมกลุมของ
ผูสูงอายุในรูปของกลุม ชมรมหรือสมาคมผูสูงอายุในการทํากิจกรรมตาง ๆ เปนตน  
   - ดานนันทนาการ การสรางรอยยิ้มใหกับผูสูงอายุ เชน การศึกษาดูงานนอกสถานท่ี การแขงขันกีฬาพ้ืนบาน การจัด
การละเลนตาง ๆ การเลนดนตรีพ้ืนบาน เปนตน 
   - ดานศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น เชน การรดน้ําดําหัวผูสูงอายุในวันสงกรานต การบรรยาย
ธรรมะ การปฏิบัติธรรม การถายทอดภูมิปญญาทองถ่ินจากผูสูงอายุสูลูกหลาน เปนตน 
   - ดานการคุมครองทางสังคม เชน การจัดสิ่งอํานวยความสะดวกแกผูสูงอายุ การสงเสริมการรวมกลุม/ชมรมของผูสูงอายุ 
การจัดตั้งศูนย Hot Line ใหความรู/แนะนํา/ชวยเหลือ แจงเหต ุผูสูงอายุที่ไดรับอันตราย ถูกทารุณกรรม หรือถูกทอดท้ิง  
เปนตน 

- ดานการยกเวนคาธรรมเนียมตาง ๆ เชน คาธรรมเนียมเขาชมสถานท่ีพิพิธภัณฑ หอสมุด โบราณสถาน แหลงทองเท่ียว  
ท่ีอยูในการดูแลของ อปท. เปนตน 
õ จะตองประเมินทุก อปท. ไมสามารถตัดฐานการประเมินได 
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เกณฑการประเมิน 
เกณฑ 
การให
คะแนน 

ดูหลักฐานจาก… 
(คําสั่ง/รายงาน/เอกสาร/

นส.ฯลฯ) 

อางอิงจาก... 
(กฎหมาย/พ.ร.บ./ระเบียบ/นส.สั่งการท่ีเกี่ยวของ) 

7.2 จํานวนครั้งท่ีเทศบาล 
และ อบต. สามารถดําเนิน 
การจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
ไดครบถวนถูกตองตาม
ประกาศเทศบาล/อบต. 
เรื่อง บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิ
รับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
ของเทศบาล/อบต. ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2558 
ภายในวันท่ี 10 ของทุกเดือน  
เกณฑการใหคะแนน : 
* จายไดภายในวนัท่ี 10 
ของทุกเดือน จํานวน 12 ครั้ง  
* จายไดภายในวนัท่ี 10 
ของทุกเดือน จํานวน 11 ครั้ง 
* จายไดภายในวนัท่ี 10 
ของทุกเดือน จํานวน 10 ครั้ง 
* จายไดภายในวันท่ี 10 
ของทุกเดือน ต่ํากวา 10 ครั้ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 
 

3 
 

1 
 

0 

- หลักฐานการจายเงิน
เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ภายใน
วันท่ี 10 ของ 
ทุกเดือน ตามระเบียบ 
มท. วาดวยหลักเกณฑ
การจายเงินเบี้ยยังชีพ
ผูสูงอายุของ อปท. พ.ศ. 
2552 
- ฎีกาการเบิกจายเงินใน
แตละเดือน 
- หลักฐานการโอนเขา
บัญชีธนาคาร (กรณีโอน
เขาบัญชีธนาคาร) 
- หลักฐานการจายเงิน/
รับเงิน (กรณีรับเปนเงิน
สด) 
- การบันทึกขอมูลใน
ระบบสารสนเทศการ
จัดการฐานขอมูลเบี้ยยัง
ชีพของ อปท. 

- พ.ร.บ. ผูสูงอายุ พ.ศ. 2546 
- ระเบียบ มท. วาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยังชีพ
ผูสูงอายุของ อปท. พ.ศ. 2552 
- นส. มท. ท่ี มท 0891.3/ว 2500 ลว. 20 ส.ค. 
2553 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการจายเงินตาม
ระเบียบ มท. วาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยังชีพ
ผูสูงอายุของ อปท. พ.ศ. 2552 และระเบียบ มท.  
วาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยความพิการใหคนพิการ
ของ อปท. พ.ศ. 2553 
- นส. สถ. ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0891.3/ว 2172 ลว. 11 
ต.ค. 2556 เรื่อง แนวทางการรับลงทะเบียนผูมีสิทธิรับ
เงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุและเบี้ยความพิการของ อปท. 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 
- นส. สถ. ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0891.3/ว 1786 ลว. 7 ต.ค. 
2557 เรื่อง แจงบัญชีจดัสรรงบประมาณตามโครงการ
สรางหลักประกันดานรายไดแกผูสูงอายุ และโครงการ
เสริมสรางสวัสดิการทางสังคมใหแกผูพิการหรือทุพพลภาพ 
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558  

  - มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 18 ต.ค. 2554 

คําอธิบาย 
- เปนการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ในการดําเนินการจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุใหเปนไปตามระเบียบ มท. วาดวยหลักเกณฑ
การจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุของ อปท. พ.ศ. 2552 โดยในป งบประมาณ พ.ศ. 2558 สถ. ไดมีการแจงแนวทางการรับ
ลงทะเบียนผูมีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ และแจงการจัดสรรงบประมาณแก อปท. แลว  
- อปท. จะตองมีการดําเนินการจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ซึ่งครอบคลุมตั้งแตการรับลงทะเบียน จนถึงการดําเนินการจายเงินเบี้ย
ยังชีพผูสูงอายุ โดยอยางนอยควรจะมีกระบวนการดังตอไปนี้ 
1. อปท. จัดพิมพหรือประสานการจัดพิมพขอมูลรายชื่อผูสูงอายุที่มีอายุ 60 ปบริบูรณ จากสํานักทะเบียนทองถ่ินหรือสํานัก
ทะเบียนอําเภอ เพ่ือเปนหลักฐานประกอบการตรวจสอบคุณสมบัติผูสูงอายุ กรณีผูสูงอายุที่เสียชีวิตแลว การจําหนายรายชื่อ
ผูเสียชีวิตออกจากทะเบียนราษฎร 
2. มีการประชาสัมพันธการรับลงทะเบียนเพ่ือขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุที่ท่ัวถึง ดวยวิธีการท่ีเหมาะสมและหลากหลาย 
โดยอาจตรวจสอบจากรูปถาย ขอความประชาสัมพันธ สื่อท่ีใชประชาสัมพันธ เปนตน 
3. มีการรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผูสูงอายุรายใหมท่ียังไมเคยลงทะเบียนมากอนรวมท้ังผูสูงอายุที่ยายภูมิลําเนาเขามาอยูใน
พ้ืนท่ีของ อปท. แตยังไมไดยื่นคําขอลงทะเบียน ภายในเดือนพฤศจิกายน ของทุกป โดยกําหนดวัน เวลา และสถานท่ี ในการรับ
ลงทะเบียนท่ีเหมาะสม 
4. มีการตรวจสอบคุณสมบัติของผูลงทะเบียน 
5. มีการบันทึกขอมูลผูมีสิทธิไดรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ท่ีมาลงทะเบียน ในระบบสารสนเทศการจัดการฐานขอมูลเบี้ย 
ยังชีพของ อปท. พรอมท้ังปรับปรุงขอมูลใหถูกตองกับขอเท็จจริงจํานวนผูมีสิทธิ โดยทีมประเมินฯ อาจตรวจสอบจากการ
บันทึกขอมูลในระบบสารสนเทศฯ ของ อปท. เปรียบเทียบกับประกาศบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิ รับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุฯ  
ท่ี อปท. จัดสงใหกับจังหวัด 
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คําอธิบาย (ตอ) 
6. มีการจัดทําประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุของเทศบาล/อบต. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2558 เม่ือเสร็จสิ้นการจัดใหมีการลงทะเบียน และใหปดประกาศโดยเปดเผยใหสาธารณชนทราบ 
7. มีการรายงานขอมูลผูสูงอายุที่มีสิทธิไดรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุทั้งหมดใหจังหวัดทราบ 
8. มีการดําเนินการจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุในอัตราแบบข้ันบันไดตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 18 ต.ค. 2554 ภายใน
วันท่ี 10 ของทุกเดือน ตามท่ีผูสูงอายุที่มีสิทธิไดแสดงความจํานงจะรับเงิน โดยเลือกวิธีหนึ่งวิธีใดท่ีสะดวก ดังนี้ 1) รับเปน
เงินสดดวยตนเอง 2) รับเงินสดโดยบุคคลท่ีไดรับมอบอํานาจจากผูมีสิทธิ 3) โอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผูมีสิทธิ 
4) โอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลท่ีไดรับมอบอํานาจจากผูมีสิทธิ 
- ยกเวนกรณีผูสูงอายุ ท่ีแจงขอรับเปนเงินสด แตไมมารับเงินเบี้ยยังชีพภายในกําหนด 
õõ  จะตองประเมินทุก อบต.และเทศบาล ไมสามารถตัดฐานการประเมินได ยกเวน อบจ. ไมตองประเมินขอ 
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8. ดานการสงเสริมและพัฒนาคนพิการและผูดอยโอกาส/คนไรท่ีพึ่ง 

เกณฑการประเมิน 
เกณฑ 
การให
คะแนน 

ดูหลักฐานจาก… 
(คําสั่ง/รายงาน/เอกสาร/นส.ฯลฯ) 

อางอิงจาก... 
(กฎหมาย/พ.ร.บ./ระเบียบ/ 

นส. สั่งการท่ีเกี่ยวของ) 
8.1 จํานวนกิจกรรมท่ี อปท. 
ดําเนินการเพ่ือยกระดับคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ นอกเหนือจาก
การจายเบี้ยความพิการ 
เกณฑการใหคะแนน :     
  * 4 กิจกรรม ข้ึนไป 
  * 3 กิจกรรม 
  * 2 กิจกรรม 
  * นอยกวา 2 กิจกรรม 

 
 
 
 
 

5 
3 
1 
0 

- ฐานขอมูลคนพิการ  
- เอกสารประชาสัมพันธตาง ๆ เชน วิทยุชุมชน 
แผนพับ หอกระจายขาว เว็บไซต ฯลฯ 
- แผนงาน/โครงการ 
- ภาพถายกิจกรรม 
- ขอบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจายฯ 
- สําเนาโครงการ 
- ฎีกาการเบิกจายเงินงบประมาณประจําป 2558 
- หนังสือขอความรวมมือจากหนวยงานท่ีจัด
กิจกรรม 

- มาตรฐานการพัฒนาและ
สงเคราะหผูพิการ 
บทท่ี 3 การพัฒนาและ
สงเคราะหผูพิการ 
บทท่ี 4 กรอบยุทธศาสตรและ
ตัวชี้วัดการพัฒนาและสงเคราะห
ผูพิการ 

 - นโยบายของรัฐบาล เรื่อง  
 การสรางความเทาเทียมและลด 
 ความเหลื่อมล้ํา 

คําอธิบาย 
- เปนการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการ ท่ีนอกเหนือจากการจายเบี้ยความพิการ และเปนกิจกรรมท่ีทํา
ใหกับคนพิการในภาพรวมของพ้ืนท่ี มิใชเปนการพัฒนาคนพิการบุคคลใดบุคคลหนึ่ง  
- ในการนับจํานวนกิจกรรมสามารถนับรวมกิจกรรม ท้ังท่ี อปท. จัดเองหรือขอใหหนวยงานอ่ืนจัดให หรือรวมกับหนวยงานอ่ืน  
ในการจัดกิจกรรม 
- นับรวมท้ังกิจกรรมท่ีใชงบประมาณของ อปท. และไมใชงบประมาณของ อปท. (อปท. เปนผูดําเนิน การหรือมีสวนรวมในการ
ดําเนินโครงการ) 
- โดยกิจกรรมท่ีจัดอาจใชงบประมาณ หรือไมใชงบประมาณในการจัดก็ได 
- การนับจํานวนกิจกรรมใหนับ 1 โครงการ 1 กิจกรรม ตาม นส.สถ. ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0892.2/ว 930 ลว. 8 พ.ค. 2558 
- กรณีมีการกอสรางสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผูพิการใหคิดเปนคะแนนไดเฉพาะโครงการท่ีอนุมัติในปงบประมาณ 2558 เทานั้น 
- ตัวอยางกิจกรรม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการ 
   - ดานการสงเสริมสุขภาวะท้ังรางกายและจิตใจของคนพิการ เชน การตรวจสุขภาพคนพิการ การออกหนวยบริการ
เคลื่อนท่ี การตรวจคัดกรองดานสุขภาพ การฟนฟูสภาพจิตใจคนพิการ การใหความรูดานกายภาพบําบัด การใหความรูในการ
ดูแลเด็กพิการหรือเด็กพิเศษ การใหความรูในการดูแลตนเองของคนพิการ การใหคําแนะนําทางโภชนาการการประสานกับ
หนวยงานตาง ๆ เพ่ือใหการชวยเหลือคนพิการ เปนตน 
   - ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต เชน การเยี่ยมบานคนพิการ การปรับสภาพแวดลอมใหเหมาะสมกับการใชชีวิตของคนพิการ 
การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ การสงเสริมใหคนพิการสามารถใชชีวิตรวมกับคนปกติได การจัดสรางสิ่งอํานวยความ
สะดวกสําหรับคนพิการ การจัดทําทางลาด หองน้ํา ท่ีจอดรถ ปาย ศูนยบริการขอมูลขาวสารภายในอาคารสําหรับคนพิการ 
เปนตน 
   - ดานความม่ันคงทางเศรษฐกิจ การพัฒนาอาชีพ เชน การฝกอาชีพใหคนพิการ การบริการจัดหางานใหกับคนพิการ  
การประสานงานกับสถานประกอบการในพ้ืนท่ีเพ่ือใหโอกาสแกคนพิการเขาทํางาน การจัดสภาพแวดลอมการทํางานท่ีเหมาะสม  
การประสานสงตอใหคนพิการ ไดฝกอาชีพในสถาบันการฝกอาชีพ เปนตน 
   - ดานการสงเสริมสิทธิคนพิการ เชน การจดัทําหรือปรับปรุงฐานขอมูลคนพิการ การจัดทําศูนยบริการคนพิการท่ัวไป 
การประชาสัมพันธสิทธิคนพิการ การประสานหนวยงานเพ่ือทําบัตรประจําตัวคนพิการ การสงเสริมใหคนพิการมีสวนรวมใน
กิจกรรมตาง ๆ ของชุมชน/หมูบาน การสงเสริมใหคนพิการไดรับการศึกษา การสงเสริมใหคนพิการจัดตั้งกลุม/ชมรมหรือเขา
รวมกับกลุม ชมรมตาง ๆ ท่ีอยูในพ้ืนท่ี การสงเสริมใหคนพิการในการใชสิทธิทางการเมือง เปนตน 
õ จะตองประเมินทุก อปท. ไมสามารถตัดฐานการประเมินได 
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เกณฑการประเมิน 
เกณฑ 
การให
คะแนน 

ดูหลักฐานจาก… 
(คําสั่ง/รายงาน/เอกสาร/ 

นส.ฯลฯ) 

อางอิงจาก... 
(กฎหมาย/พ.ร.บ./ระเบียบ/นส. สั่งการท่ีเกี่ยวของ) 

8.2 จํานวนครั้งท่ีเทศบาล 
และ อบต. สามารถ
ดําเนินการจายเบี้ยความ
พิการไดครบถวนถูกตอง
ตามประกาศเทศบาล/
อบต. เรื่อง บัญชีรายชื่อผูมี
สิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ
ของเทศบาล/อบต. 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2558 ภายในวันท่ี 10 
ของทุกเดือน  
เกณฑการใหคะแนน :     
* จายไดภายในวันท่ี 10 
ของทุกเดือน จํานวน 12 ครั้ง  
* จายไดภายในวันท่ี 10 
ของทุกเดือน จํานวน 11 ครั้ง 
* จายไดภายในวันท่ี 10 
ของทุกเดือน จํานวน 10 ครั้ง 
* จายไดภายในวันท่ี 10 
ของทุกเดือน ต่ํากวา 10 ครั้ง 
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- หลักฐานการจายเงิน
เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ภายใน
วันท่ี 10 ของ 
ทุกเดือน ตามระเบียบ 
มท. วาดวยหลักเกณฑ
การจายเงินเบี้ยยังชีพ
ผูสูงอายุของ อปท. พ.ศ. 
2552 
- ฎีกาการเบิกจายเงินใน
แตละเดือน 
- หลักฐานการโอนเขา
บัญชีธนาคาร (กรณีโอน
เขาบัญชีธนาคาร) 
- หลักฐานการจายเงิน/
รับเงิน (กรณีรับเปนเงิน
สด) 
- การบันทึกขอมูลใน
ระบบสารสนเทศการ
จัดการฐานขอมูลเบี้ยยัง
ชีพของ อปท. 
 

- พ.ร.บ. สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 
2550 
- ระเบียบ มท. วาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยความ
พิการใหคนพิการของ อปท. พ.ศ. 2553 
- นส. มท. ท่ี มท 0891.3/ว 2500 ลว.20 ส.ค. 2553 
เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการจายเงินตามระเบียบ มท. 
วาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุของ 
อปท. พ.ศ. 2552 และระเบียบ มท. วาดวยหลักเกณฑ
การจายเงินเบี้ยความพิการใหคนพิการของ อปท. พ.ศ. 
2553 
- นส. สถ. ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0891.3/ว 2172 ลว. 11 
ต.ค. 2556 เรื่อง แนวทางการรับลงทะเบียนผูมีสิทธิรับ
เงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุและเบี้ยความพิการของ อปท. 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 
- นส. สถ. ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0891.3/ว 1786 ลว. 7 ต.ค. 
2557 เรื่อง แจงบัญชีจดัสรรงบประมาณตามโครงการ
สรางหลักประกันดานรายไดแกผูสูงอายุ และโครงการ
เสริมสรางสวัสดิการทางสังคมใหแกผูพิการหรือทุพพลภาพ 
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558  
- มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 25 พ.ย. 2557 

คําอธิบาย 
- เปนการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ในการดําเนินการจายเบี้ยความพิการใหเปนไปตามระเบียบ มท. วาดวยหลักเกณฑ
การจายเงินเบี้ยความพิการ ใหคนพิการของ อปท. พ.ศ. 2553 โดยในป งบประมาณ พ.ศ. 2558 สถ. ไดมีการแจงแนวทาง 
การรับลงทะเบียนผูมีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ และแจงการจัดสรรงบประมาณแก อปท. แลว  
- อปท. จะตองมีการดําเนินการจายเบี้ยความพิการ ซึ่งครอบคลุมตั้งแตการรับลงทะเบียน จนถึงการดําเนินการจายเงินเบี้ย
ความพิการ โดยอยางนอยควรจะมีกระบวนการดังตอไปนี้ 
1. อปท. นํารายชื่อคนพิการท่ีมีสิทธิไดรับเงินเบี้ยความพิการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ท้ังหมดมาตรวจสอบสิทธิ 
สถานะความพิการ และการดํารงชีวิตอยูของคนพิการ โดยไมตองลงทะเบียนใหม โดยจัดพิมพหรือประสานการจัดพิมพ
ขอมูลจากสํานักทะเบียนทองถ่ินหรือสํานักทะเบียนอําเภอ เพ่ือเปนหลักฐานประกอบการตรวจสอบคุณสมบัติคนพิการกรณี
คนพิการท่ีเสียชีวิตแลว การจําหนายรายชื่อคนพิการท่ีเสียชีวิตแลวแตยังไมไดจําหนายรายชื่อออกออกจากทะเบียนราษฎร 
เพ่ือปองกันการสวมสิทธิ 
2. มีการประชาสัมพันธใหคนพิการรายใหมท่ียังไมเคยลงทะเบียนมากอน รวมท้ังคนพิการท่ียายภูมิลําเนาเขามาใหมกอน
หรือภายในเดือน พ.ย. 2556 ซึ่งยังไมไดข้ึนทะเบียน และประชาสัมพันธคุณสมบัติของผูมีสิทธิการเตรียมเอกสาร การกําหนด
วัน เวลา และสถานที่การรับลงทะเบียนในรูปแบบตาง ๆ ตามความเหมาะสม 
3. มีการรับลงทะเบียนผูมีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการรายใหมท่ียังไมเคยลงทะเบียนมากอนรวมท้ังคนพิการท่ียายภูมิลําเนาเขา
มาอยูในพ้ืนท่ีของ อปท. แตยังไมไดยื่นคําขอลงทะเบียน ภายในเดือนพฤศจิกายน ของทุกป โดยกําหนดวัน เวลา และสถานท่ี 
ในการรับลงทะเบียนท่ีเหมาะสม 
4. มีการตรวจสอบคุณสมบัติของผูลงทะเบียน  
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คําอธิบาย (ตอ) 
 5. มีการบันทึกขอมูลผูมีสิทธิไดรับเงินเบี้ยความพิการ ท่ีมาลงทะเบียน ในระบบสารสนเทศการจัดการฐานขอมูลเบี้ยยังชีพ
ของ อปท. พรอมท้ังปรับปรุงขอมูลใหถูกตองกับขอเท็จจริงจํานวนผูมีสิทธิ โดยคณะกรรมการฯ อาจตรวจสอบจากการบันทึก
ขอมูลในระบบสารสนเทศฯ ของ อปท. เปรียบเทียบกับประกาศบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการท่ี อปท. จัดสง
ใหกับจังหวัด 
6. มีการจัดทําประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของเทศบาล/อบต. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 
เม่ือเสร็จสิ้นการจัดใหมีการลงทะเบียน และใหปดประกาศโดยเปดเผยใหสาธารณชนทราบ 
7. มีการรายงานขอมูลคนพิการท่ีมีสิทธิไดรับเงินเบี้ยความพิการท้ังหมดใหจังหวัดทราบ 
8. มีการดําเนินการจายเงินเบี้ยความพิการในอัตราท่ีกําหนดตามระเบียบ มท. และมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 25 พ.ย. 2557 
(เพ่ิมเบี้ยความพิการจากอัตราคนละ 500 บาทตอเดือน เปน อัตราคนละ 800 บาทตอเดือน โดยมีผลตั้งแตปงบประมาณ 
พ.ศ. 2558) ภายในวันท่ี 10 ของทุกเดือน ตามท่ีคนพิการท่ีมีสิทธิไดแสดงความจํานงจะรับเงิน โดยเลือกวิธีหนึ่งวิธีใดท่ี
สะดวกดังนี้ 1) รับเปนเงินสดดวยตนเอง 2) รับเงินสดโดยบุคคลท่ีไดรับมอบอํานาจจากผูมีสิทธิ 3) โอนเงินเขาบัญชีเงินฝาก
ธนาคารในนามผูมีสิทธิ 4) โอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลท่ีไดรับมอบอํานาจจากผูมีสิทธิ 
- ยกเวนกรณีผูสูงอายุ ท่ีแจงขอรับเปนเงินสด แตไมมารับเงินเบี้ยยังชีพภายในกําหนด 
õõ  จะตองประเมินทุก อบต.และเทศบาล ไมสามารถตัดฐานการประเมินได ยกเวน อบจ. ไมตองประเมินขอ 
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เกณฑการประเมิน 
เกณฑ 
การให
คะแนน 

ดูหลักฐานจาก… 
(คําสั่ง/รายงาน/เอกสาร/นส.ฯลฯ) 

อางอิงจาก... 
(กฎหมาย/พ.ร.บ./ระเบียบ/ 

นส. สั่งการท่ีเกี่ยวของ) 
8.3 จํานวนกิจกรรมท่ี อปท. 
ดําเนินการเพ่ือพัฒนาผูดอย 
โอกาส/คนไรท่ีพ่ึง (ยกเวนคน
เรรอนและขอทาน) 
เกณฑการใหคะแนน :     
  * 3 กิจกรรม ข้ึนไป 
  * 2 กิจกรรม 
  * 1 กิจกรรม 
  * ไมไดดําเนินการ 

 
 
 
 
 

5 
3 
1 
0 

- ขอมูลผูดอยโอกาส/คนไรท่ีพ่ึงจากสํานักงาน
พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัด 
- ขอบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจายฯ 
- แผนงาน/โครงการ 
- ภาพถายกิจกรรม 
- ฎีกาการเบิกจายเงินงบประมาณประจําป 
2558 
- หนังสือขอความรวมมือจากหนวยงานท่ีจัด
กิจกรรม 
 

- มาตรฐานการพัฒนาและ
สงเคราะหผูพิการ 
บทท่ี 3 การพัฒนาและ
สงเคราะหผูพิการ 
บทท่ี 4 กรอบยุทธศาสตรและ
ตัวชี้วัดการพัฒนาและสงเคราะห
ผูพิการ 
- นโยบายของรัฐบาล เรื่อง การ
สรางความเทาเทียมและลดความ
เหลื่อมล้ํา 

คําอธิบาย 
- เปนการจัดกิจกรรมเพ่ีอพัฒนาผูดอยโอกาส/คนไรท่ีพ่ึง (ยกเวนคนเรรอนและขอทาน)  
- คนไรท่ีพ่ึง ท่ีเขารวมกิจกรรมจะตองเปนคนในพ้ืนท่ีท่ีมีทะเบียนบานอยูในพ้ืนท่ีของ อปท. 
- ในการนับจํานวนกิจกรรมสามารถนับรวมกิจกรรม ท้ังท่ี อปท. จัดเองหรือขอใหหนวยงานอ่ืนจัดใหหรือรวมกับหนวยงานอ่ืน
ในการจัดกิจกรรม 
- นับรวมกิจกรรมท่ีใชงบประมาณของ อปท. และไมใชงบประมาณของ อปท. (อปท. เปนผูดําเนินการหรือมีสวนรวมในการ
ดําเนินการ)  
- โดยกิจกรรมท่ีจัดอาจใชงบประมาณ หรือไมใชงบประมาณในการจัดก็ได 
- การนับจํานวนกิจกรรมใหนับ 1 โครงการ 1 กิจกรรม ตาม นส.สถ. ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0892.2/ว 930 ลว. 8 พ.ค. 2558 
- ผูดอยโอกาส หมายถึง ผูประสบปญหาความเดือดรอน และไดรับผลกระทบในดานเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา สาธารณสุข 
การเมือง กฎหมาย วัฒนธรรม ภัยธรรมชาติ และภยัสงคราม รวมถึงผูท่ีขาดโอกาสท่ีจะเขาถึงบริการข้ันพ้ืนฐานของรัฐ ตลอดจนผู
ประสบปญหาท่ียังไมมีองคกรหลักรับผิดชอบ อันจะสงผลใหไมสามารถดํารงชีวิตไดเทาเทียมกับผูอ่ืน  
- คนไรท่ีพึ่ง หมายถึง บุคคลซึ่งไรท่ีอยูอาศัยและไมมีรายไดเพียงพอแกการยังชีพ และใหรวมถึงบุคคลท่ีอยูในสภาวะ
ยากลําบากและไมอาจพ่ึงพาบุคคลอ่ืนได (ตาม พ.ร.บ. การคุมครองคนไรท่ีพ่ึง พ.ศ. 2547) 
- ตัวอยางกิจกรรม เชน การจัดตั้งสถานคุมครองคนไรท่ีพ่ึง/ศูนยคุมครองคนไรท่ีพ่ึง โดยความสนับสนุนจากกระทรวงพัฒนาสังคม
และความม่ันคงของมนุษย การสํารวจ/จัดทําขอมูลผูดอยโอกาส/คนไรท่ีพ่ึงการจัดทําแผนเพ่ือพัฒนาผูดอย โอกาส/คนไรท่ีพ่ึง 
การจัดสวัสดิการสังคม การเสริมสรางสมรรถภาพทางรางกายและจิตใจการรักษาพยาบาล การสงเสริม การศึกษาและอาชีพ 
การสงเสริมสนับสนุนการสรางโอกาสในสังคม การพัฒนาคุณภาพชีวิต การสนับสนุนใหคนไรท่ีพ่ึงมีงานทําและมีท่ีพักอาศัย การ
ปองกันมิให มีการเลือกปฏิบัติที่ไมเปนธรรมตอคนไรท่ีพ่ึง การประสานหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือใหการชวยเหลือ เปนตน 
õõ  จะตองประเมินทุก อปท. ไมสามารถตัดฐานการประเมินได ยกเวนเม่ือมีการขอขอมูลผูดอย โอกาส/คนไรท่ีพ่ึงจาก
หนวยงานท่ีเก่ียวของ หรือมีการตั้งคณะกรรมการหรือมอบหมายใหเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของข้ึนมาเพ่ือสํารวจขอมูลผูดอยโอกาส/ 
คนไรท่ีพ่ึงในพ้ืนท่ีแลว หรือมีการสอบถามจากกํานัน ผูใหญบาน สมาชิกสภาทองถ่ิน ผูนําหมูบาน/ชุมชน การทําประชาคมแลว 
หรือมีการตรวจสอบขอบัญญัต/ิเทศบัญญัตทิองถ่ินแลว ปรากฏวาในพ้ืนท่ีไมมีผูดอยโอกาส/คนไรท่ีพ่ึง ก็สามารถตัดฐานการ
ประเมินได 
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9. ดานงานสาธารณสุข 

เกณฑการประเมิน 
เกณฑ 
การให
คะแนน 

ดูหลักฐานจาก… 
(คําสั่ง/รายงาน/เอกสาร/นส.ฯลฯ) 

อางอิงจาก... 
(กฎหมาย/พ.ร.บ./

ระเบียบ/ 
นส. สั่งการท่ีเกี่ยวของ)

9.1 จํานวนกิจกรรม ท่ี อปท. ดําเนินการ
เพ่ือพัฒนาคุณภาพผูทําหนาท่ีดูแลสุขภาพใน
ชุมชน/หมูบาน (อสม. แกนนําสุขภาพ ผูนํา
องคกรในชุมชน ฯลฯ) 
เกณฑการใหคะแนน : 
  * 6 กิจกรรม ข้ึนไป 
  * 4 - 5 กิจกรรม 
  * 2 - 3 กิจกรรม 
  * นอยกวา 2 กิจกรรม 

 
 
 
 
 
 

5 
3 
1 
0 

- แผนพัฒนาสุขภาพหรือแผนงานสาธารณสุข 
- เอกสารประชาสัมพันธ เชน แผนพับ วิทยุ
ชุมชน หอกระจายขาว เว็บไซต ภาพถาย ฯลฯ 
- กิจกรรมท่ี อปท. จัดหรือสนับสนุนการจดั อาจ
ใชจายจากเงินอุดหนุนท่ีรัฐจัดสรรให 
- ภาพถายโครงการ 
- สําเนาโครงการ 
- ฎีกาการเบิกจายเงินงบประมาณประจําป 
2558 
- หนังสือขอความรวมมือจากหนวยงานท่ีจัด
กิจกรรม 

- มาตรฐานงาน
สาธารณสุขมูลฐาน 
บทที่ 3 มาตรฐานและ
ตัวชี้วัดงานสาธารณสุข
มูลฐาน  
บทที่ 4 แนวทางการ
ปฏิบัติตามมาตรฐาน
งานสาธารณสุขมูลฐาน 

คําอธิบาย 
- เปนการจัดกิจกรรมเพ่ีอพัฒนาผูทําหนาท่ีดูแลสุขภาพของประชาชน เชน อสม. แกนนําสุขภาพ ผูนําองคกรในชุมชนท่ีทํา
หนาท่ีในการดูแลสุขภาพ  
- ในการนับจํานวนกิจกรรมสามารถนับรวมกิจกรรม ท้ังท่ี อปท. จัดเองหรือรวมกับหนวยงานอ่ืนในการจัดกิจกรรม หรือสงไป
อบรมพัฒนากับหนวยงานอ่ืน 
- โดยกิจกรรมท่ีจัดอาจใชงบประมาณ หรือไมใชงบประมาณในการจัดก็ได 
- นับรวมกิจกรรมท่ีใชงบประมาณของ อปท. และไมใชงบประมาณของ อปท. (อปท. เปนผูดําเนินการหรือมีสวนรวมในการ
ดําเนินการ) 
- การนับจํานวนกิจกรรมใหนับ 1 โครงการ 1 กิจกรรม ตาม นส.สถ. ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0892.2/ว 930 ลว. 8 พ.ค. 2558 
- ตัวอยางกิจกรรม เชน การพัฒนาศักยภาพผูนําชุมชน อบรม อสม./แกนนําสุขภาพ ในการควบคุมและปองกันโรค อบรม
บทบาทหนาท่ีของ อสม. การสง อสม. ไปเขารับการอบรมในการปองกันโรคตาง ๆ การมอบรางวัล อสม. ดีเดน การศึกษา 
ดูงานนอกสถานที่ การซักซอมการปฐมพยาบาลเบื้องตน  การจัดทําแผนปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐาน การอบรมการใช
เครื่องมือทางการแพทย การจัดสรรงบประมาณเพ่ือเปนคาปวยการใหกับ อสม. (เฉพาะ อบจ.) เปนตน 
õ จะตองประเมินทุก อปท. ไมสามารถตัดฐานการประเมินได 
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เกณฑการประเมิน 
เกณฑ 
การให
คะแนน 

ดูหลักฐานจาก… 
(คําสั่ง/รายงาน/เอกสาร/นส.ฯลฯ) 

อางอิงจาก... 
(กฎหมาย/พ.ร.บ./

ระเบียบ/ 
นส. สั่งการท่ีเกี่ยวของ)

9.2 จํานวนกิจกรรมท่ี อปท. ดําเนินการ 
เพ่ือใหความรูแกประชาชนในการสงเสริม
สุขภาพและปองกันรักษาโรค 
เกณฑการใหคะแนน :     
  * 9 กิจกรรม ข้ึนไป 
  * 7 - 8 กิจกรรม 
  * 5 – 6 กิจกรรม 
  * นอยกวา 5 กิจกรรม 

 
 
 
 

5 
3 
1 
0 

- แผนงาน/โครงการ 
- เอกสารประชาสัมพันธ เชน แผนพับ วิทยุ
ชุมชน หอกระจายขาว เว็บไซต ฯลฯ 
- ภาพถายโครงการ 
- สําเนาโครงการ 
- ฎีกาการเบิกจายเงินงบประมาณประจําป 
2558 
- หนังสือขอความรวมมือจากหนวยงานท่ีจัด
กิจกรรม 

- มาตรฐานงาน
สาธารณสุขมูลฐาน 
บทที่ 3 มาตรฐานและ
ตัวชี้วัดงานสาธารณสุข
มูลฐาน  
บทที่ 4 แนวทางการ
ปฏิบัติตามมาตรฐาน
งานสาธารณสุขมูลฐาน 

คําอธิบาย 
- เปนการจัดกิจกรรมในการใหความรูแกประชาชนในการสงเสริมและปองกันรักษาโรค  
- ในการนับจํานวนกิจกรรมสามารถนับรวมกิจกรรม ท้ังท่ี อปท. จัดเองหรือรวมกับหนวยงานอ่ืนในการจัดกิจกรรม 
- โดยกิจกรรมท่ีจัดอาจใชงบประมาณ หรือไมใชงบประมาณในการจัดก็ได 
- นับรวมกิจกรรมท่ีใชงบประมาณของ อปท. และไมใชงบประมาณของ อปท. (อปท. เปนผูดําเนินการหรือมีสวนรวมในการ
ดําเนินการ) 
- กิจกรรมท่ี อปท. จัดหรือสนับสนุนการจัด อาจใชจายจากเงินอุดหนุนท่ีรัฐจัดสรรให 
- การนับจํานวนกิจกรรมหากใน 1 โครงการมีหลายกิจกรรมใหนับเปนรายกิจกรรม เชน มีการจัดทําโครงการเพ่ือใหความรู
แกประชาชนในการสงเสริมสุขภาพและปองกันรักษาโรค โดยโครงการดังกลาวประกอบดวยหลายกิจกรรม เชน การให
ความรูดานโภชนาการ การใหความรูและการปองกันโรคติดตออุบัติใหม การดูแลรักษาสุขภาพเบื้องตน การใหความรูเรื่อง
ทันตกรรม ไขเลือดออก จิตเวช เปนตน สามารถแยกนับเปนรายกิจกรรมได 
- ตัวอยางกิจกรรม เชน การใหความรูดานโภชนาการ การใหความรูการดูแลสุขภาพเบื้องตน การใหความรูการปองกันโรคท่ี
เกิดตามฤดูกาล การจัดนิทรรศการใหความรูดานสุขภาพ การทําแผนพับเพ่ือประชาสัมพันธความรูเรื่องการสงเสริมและ
ปองกันโรค การใหความรูและการปองกันโรคระบาด โรคติดตอ โรคไมติดตอ โรคติดตออุบัติใหม การสงเสริมทันตสุขภาพ  
การใหความรูในการดูแลแมและเด็ก การใหความรูเก่ียวกับอันตรายจากการใชสารเคมี การใหความรูเรื่องโรคเอดส เปนตน 
õõ  จะตองประเมินทุก อปท. ไมสามารถตัดฐานการประเมินได 
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เกณฑการประเมิน 
เกณฑ 
การให
คะแนน 

ดูหลักฐานจาก… 
(คําสั่ง/รายงาน/เอกสาร/ 

นส.ฯลฯ) 

อางอิงจาก... 
(กฎหมาย/พ.ร.บ./ระเบียบ/นส. สั่งการท่ีเกี่ยวของ) 

9.3 จํานวนกิจกรรมเพ่ือ
สงเสริมสุขภาพ การปองกัน
และควบคุมโรคตาง ๆ 
รวมถึงการเตรียมความ
พรอม การแกไขโรคติดตอ
อุบัติใหมใหแกประชาชน 
(ไมใชการใหความรู) 
เกณฑการใหคะแนน :     
  * 9 กิจกรรม ข้ึนไป 
  * 7 - 8 กิจกรรม 
  * 5 – 6 กิจกรรม 
  * นอยกวา 5 กิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 

5 
3 
1 
0 

- แผนงาน/โครงการ 
- ขอบัญญัติ/เทศบัญญัติ 
งบประมาณรายจาย
ประจําป 
- ฎีกาการเบิกจายเงิน
งบประมาณประจําป 
2558 
- ภาพถายกิจกรรม  
(ไมใชกิจกรรมเฉพาะ
บุคคล) 
- การแจงทางเว็บไซต 
จดหมายขาว 
 

หนังสือสั่งการท่ีเก่ียวของ 
- นส. สถ. ท่ี มท ๐๘๙๑.๓/ว ๓๑๒๕ ลว. ๑๙ พ.ย. 25๕๕ 
เรื่องขอความรวมมือในการปองกันควบคุมโรคในพ้ืนท่ี   
- นส. สถ. ท่ี มท ๐๘๙๑.๓/ว ๙๑๓ ลว. ๒ เม.ย. 25๕๖ 
เรื่อง ขอความรวมมือปองกันโรคท่ีเกิดในฤดูรอน 
- นส. สถ. ท่ี มท ๐๘๙๑.๓/ว ๓๓๖๒ ลว. ๑๙ ส.ค. 25๕๖ 
เรื่อง การดําเนินงานปองกันและควบคุมการระบาดของ
โรคไขเลือดออก  
- นส. สถ. ท่ี มท ๐๘๙๑.๓/ว ๒๓๙๕ ลว. ๑๓ พ.ย. 25๕๖ 
เรื่อง ขอความรวมมือดําเนินการเตรียมความพรอม 
สําหรับโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนาสายพันธุใหม 2012 
- นส. สถ. ท่ี มท ๐๘๙๑.๓/ว ๑๓๖ ลว. ๒๓ ม.ค. 25๕๗ 
เรื่อง การปองกันโรคท่ีเกิดในฤดูหนาว 
- นส. สถ. ท่ี มท ๐๘๙๑.๓/ว ๔๓๑ ลว. ๑๔ มี.ค. 25๕๗ 
เรื่อง โครงการรณรงคปองกันโรคพิษสุนัขบาประจําป 2557 
- นส. สถ. ท่ี มท ๐๘๙๑.๓/ว ๕๓๕ ลว. ๑ เม.ย. 25๕๗ 
เรื่อง ขอความรวมมือในการ เตรียมพรอมรับสถาน การณ
การระบาดของโรคไขเลือดออก 
- นส. สถ. ท่ี มท ๐๘๙๑.๓/ว ๑๒๓๙ ลว. ๒๓ ก.ค. 25๕๗ 
เรื่อง ขอความรวมมือในการดําเนินงานปองกันควบคุมโรค
มือ เทา ปากในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 
- นส. สถ. ท่ี มท ๐๘๙๑.๓/ว ๑๕๒๓ ลว. ๕ ก.ย. 25๕๗ 
เรื่อง คําแนะนําประชาชน เรื่อง การปองกันโรคท่ีเกิดใน
ฤดูฝนของประเทศไทย  
- นส. สถ. ท่ี มท ๐๘๙๑.๓/ว ๑๖๗๐ ลว. ๒๔ ก.ย. 25๕๗ 
เรื่อง ขอแจงประกาศกระทรวงสาธารณสุข และมาตรการ
ดําเนินงานเฝาระวังโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา 
- นส. สถ. ท่ี มท ๐๘๙๑.๓/ว  ๑๔๘๔  ลว. ๒ ก.ย. 25๕๗ 
เรื่อง คําแนะนําประชาชน เรื่อง การปองกันโรคติดเชื้อ
ไวรัสอีโบลา 
- นส. มท. ท่ี มท ๐๘๙๑.๓/ว 3679 ลว. 27 ต.ค. 2557 
เรื่อง การขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพชาติ ครั้งท่ี 6 พ.ศ. 
2556 
- มาตรฐานงานสาธารณสุขมูลฐาน 

คําอธิบาย 
- เปนการจัดกิจกรรมเพ่ือสงเสริมสุขภาพ การปองกันและควบคุมโรคตาง ๆ รวมถึงการเตรียมความพรอมการแกไขโรคติดตอ
อุบัติใหมใหแกประชาชน ท่ีนอกเหนือจากการใหความรู และไมใชกิจกรรมท่ีดําเนินการเพ่ือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง 
34 



คําอธิบาย (ตอ) 
- ในการนับจํานวนกิจกรรมสามารถนับรวมกิจกรรม ท้ังท่ี อปท. จัดเองหรือรวมกับหนวยงานอ่ืนในการจัดกิจกรรม 
- โดยกิจกรรมท่ีจัดอาจใชงบประมาณ หรือไมใชงบประมาณในการจัดก็ได 
- นับรวมกิจกรรมท่ีใชงบประมาณของ อปท. และไมใชงบประมาณของ อปท. (อปท. เปนผูดําเนินการหรือมีสวนรวมในการ
ดําเนินการ) 
- การนับจํานวนกิจกรรมหากใน 1 โครงการมีหลายกิจกรรมใหนับเปนรายกิจกรรม เชน มีการจัดทําโครงการเพ่ือสงเสริม
สุขภาพ การปองกันและควบคุมโรคตาง ๆ โดยโครงการดังกลาว ประกอบดวยหลายกิจกรรม เชน การฉีดวัคซีนปองกันโรค
ตาง ๆ การฉีดพนหมอกควัน การกําจัดแหลงเพาะพันธุยุงลาย การฉีดยาปองกันโรคพิษสุนัขบา การตรวจสุขภาพ เปนตน 
สามารถแยกนับเปนรายกิจกรรมได 
- โรคตาง ๆ เชน โรคไขเลือดออก โรคพิษสุนัขบา โรคขาดสารอาหาร โรคติดตอทางเพศสัมพันธ โรคมาลาเรีย โรคมือ เทา 
ปาก โรคท่ีเกิดตามฤดูกาล ฯลฯ 
- โรคติดตออุบัติใหม หมายถึง 
(๑) โรคติดตอท่ีอุบัติซ้ําท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทย เชน โรคไขหวัดนก โรคไขหวัดใหญ 2009 โรคมือ เทา ปาก โรคไขปวดขอ
ยุงลาย โรควัณโรค โรคบรูเซลโลสิส โรครินเดอรเปส และโรคไขกาฬหลังแอน เปนตน 
(๒) โรคติดตออุบัติใหมท่ีอาจแพรมาจากตางประเทศ เชน โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุใหม 
2012 โรคไขเหลือง โรคลิชมาเนีย โรคสมองฝอ โรคฝดาษลิง โรคแอนแทรกซ ไขทรพิษ กาฬโรค เปนตน 
(๓) โรคติดตออุบัติใหมท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต เชน โรคท่ีเกิดจากการกลายพันธุของเชื้อไขหวัดใหญสายพันธุใหม โรคเกิดจาก
เชื้อดื้อยาชนิดใหม 
- การปองกัน/ควบคุมโรคไมติดตอ เปนไปตามมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งท่ี 6 พ.ศ. 2556  
- ตัวอยางกิจกรรม เชน การฉีดวัคซีนปองกันโรคตาง ๆ  การปองกันโรคไขเลือดออก (เชน การกําจัดลูกน้ํายุงลาย การพน
หมอกควันกําจัดยุงลาย การแจกทรายอะเบท) โรคพิษสุนัขบา การตรวจสุขภาพชองปาก การปองกันและควบคุมโรคตาง ๆ  
การปองกันและควบคุมโรคไมติดตอ  การปองกันและควบคุมโรคติดตอ  การปองกันและควบคุมโรคติดตออุบัติใหม  
(เชน โรคไขหวัดนก โรคไขหวัดใหญ 2009 โรคมือ เทา ปาก โรคไขปวดขอยุงลาย โรควัณโรค โรคบรูเซลโลสิส โรครินเดอร
เปส โรคไขกาฬหลังแอน โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุใหม 2012 โรคไขเหลือง โรคลิชมาเนีย 
โรคสมองฝอ โรคฝดาษลิง โรคแอนแทรกซ ไขทรพิษ กาฬโรค โรคท่ีเกิดจากการกลายพันธุของเชื้อ ไขหวัดใหญสายพันธุใหม 
โรคเกิดจากเชื้อดื้อยาชนิดใหม) การปองกันและควบคุมโรคท่ีเกิดตามฤดูกาล (เชน โรคตาแดง โรคไขหวัดใหญ โรคไขเลือดออก  
โรคปอดบวม โรคอหิวาตกโรค โรคอุจจาระรวง โรคมือ เทา ปาก โรคอาหารเปนพิษ โรคบิด โรคไขไทฟอยต โรคพิษสุนัขบา) 
õõ  จะตองประเมินทุก อปท. ไมสามารถตัดฐานการประเมินได 
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เกณฑการประเมิน 
เกณฑ 
การให
คะแนน 

ดูหลกัฐานจาก… 
(คําสั่ง/รายงาน/เอกสาร/ 

นส.ฯลฯ) 

อางอิงจาก... 
(กฎหมาย/พ.ร.บ./

ระเบียบ/นส. สั่งการ 
ท่ีเกี่ยวของ) 

9.4 จํานวนหนวยบริการสาธารณสุขท่ี อปท.
ดําเนินการหรือสนับสนุนในการดูแลสุขภาพประชาชน 
เกณฑการใหคะแนน :     
* 1. มีหนวยบริการสาธารณสขุของ อปท. และ     
    2. สนับสนุนหนวยบริการสาธารณสุขอ่ืน ในการ
ตรวจสุขภาพประชาชน  
    3. สนับสนุน อสม. ใหบรกิารครบทุกหมูบาน/
ชุมชน  

 
 
 

5 

- ขอบัญญัติ/เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายฯ  
- แผนงาน/โครงการ 
- ภาพถายกิจกรรม 
- ฎีกาการเบิกจายเงิน
งบประมาณประจําป 2558 
- หนังสือขอรับการสนับสนุน 
 

 

* 1. มีหนวยบริการสาธารณสุขของ อปท. หรือ
สนับสนุนหนวยบริการสาธารณสุขอ่ืน ในการตรวจ
สุขภาพประชาชน  
    2. สนับสนุน อสม. ใหบรกิารครบทุกหมูบาน/
ชุมชน  

3 

* 1. ไมมีหนวยบริการสาธารณสุขของ อปท. แต
สนับสนุนหนวยบริการสาธารณสุขอ่ืน ในการตรวจ
สุขภาพประชาชน  
    2. สนับสนุน อสม.ใหบริการ แตไมครบทุก
หมูบาน/ชุมชน    

1 

* 1. ไมมีหนวยบริการสาธารณสุขของ อปท.     
    2. ไมมีการสนับสนุนหนวยบริการสาธารณสุขอ่ืน  
    3. ไมสนับสนุน อสม. ในการใหบริการ 

0 

คําอธิบาย 
- หนวยบริการสาธารณสุข หมายถึง สถานท่ีท่ีใหบริการ ตรวจและจายยาเบื้องตน ยาสามัญประจําบาน โดยผูมีคุณวุฒิ หรือ
ผานการอบรมดานงานสาธารณสุข โดยใหบริการประจํา หรือกําหนดเวลาใหบริการท่ีชัดเจน 
õõ  จะตองประเมินทุก อปท. ไมสามารถตัดฐานการประเมินได 
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เกณฑการประเมิน 
เกณฑ 
การให
คะแนน 

ดูหลกัฐานจาก… 
(คําสั่ง/รายงาน/เอกสาร/ 

นส.ฯลฯ) 

อางอิงจาก... 
(กฎหมาย/พ.ร.บ./

ระเบียบ/นส. สั่งการ 
ท่ีเกี่ยวของ) 

9.5 รอยละของการใชจายงบประมาณเพ่ือดําเนินการ
หรือสนับสนุนในการดูแลสุขภาพประชาชน 
เกณฑการใหคะแนน :   
  * รอยละ 3 ข้ึนไป                                      
  * รอยละ 2 – 2.9                                 
  * รอยละ 1 – 1.9                                 
  * นอยกวารอยละ 1 

 
 
 

5 
3 
1 
0 

- ขอบัญญัต/ิเทศบัญญัติ 
งบประมาณรายจายฯ 
- ฎีกาการเบิกจายเงิน
งบประมาณประจําป 2558 
 

 

คําอธิบาย 
- เปนการประเมินประสทิธิภาพของ อปท. ในการดูแลสุขภาพประชาชน โดยวัดจากรอยละของการใชจายงบประมาณเพ่ือการ
ดูแลสุขภาพประชาชน ซึ่งการใชจายงบประมาณดังกลาวไมนับรวมเงินอุดหนุนท่ัวไปกําหนดวัตถุประสงค ท่ี อปท. ไดรับการ
จัดสรรงบประมาณ 
- ตรวจสอบจากเอกสารหลักฐานขอบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจายฯ เปรียบเทียบกับฎีกาเบิกจายงบประมาณ
ประจําป 2558 เพ่ือใหทราบถึงการใชจายงบประมาณท่ีใชในการดูแลสุขภาพประชาชนของ อปท. 
- กรณี อปท. ใชงบประมาณของ อปท. สมทบ เชน สปสช. ใหนับไดเฉพาะเงินของ อปท. 
- ไมนับรวมเงินอุดหนุนท่ัวไปชุมชนละ 7,500 บาท  
- ไมนับงบประมาณท่ี อบจ. จัดสรรใหกับสาธารณสุขจังหวัดเพ่ือเปนคาปวยการใหกับ อสม. 
- ดูวิธีการคิดรอยละการใชจายงบประมาณทายเลม* 
õõ  จะตองประเมินทุก อปท. ไมสามารถตัดฐานการประเมินได 
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เกณฑการประเมิน 
เกณฑ 
การให
คะแนน 

ดูหลักฐานจาก… 
(คําสั่ง/รายงาน/เอกสาร/

นส.ฯลฯ) 

อางอิงจาก... 
(กฎหมาย/พ.ร.บ./ระเบียบ/ 

นส. สั่งการท่ีเกี่ยวของ) 
9.6 จํานวนกิจกรรมท่ี อปท. ดําเนินการ 
หรือสนับสนุนการดําเนินงานดานการ
ปองกันโรคเอดส (ยกเวน เงินสําหรับ
สงเคราะหเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส)   
เกณฑการใหคะแนน :   
  * 3 กิจกรรม ข้ึนไป                               
  * 2 กิจกรรม                               
  * 1 กิจกรรม                                
  * ไมไดดําเนินการ 
 

 
 
 
 
 

5 
3 
1 
0 

- แผนงาน/โครงการ  
- ขอบัญญัติ/เทศบัญญัติ 
- งบประมาณรายงาน
ประจําป 
- ฎีกาการเบิกจายเงิน
งบประมาณประจําป 
2558 
- ดําเนินการตามหนังสือ
สั่งการท่ีเก่ียวของ 
- ภาพถาย 
 

- นส. สถ. ท่ี มท ๐๘๙๑.๓/ว  2128 ลว. 26 ต.ค. 
2548 เรื่อง ขอความรวมมือสนับสนุน
งบประมาณและจัดกิจกรรมปองกันและแกไข
ปญหาเอดสในพ้ืนท่ี 
- นส. สถ. ท่ี มท ๐๘๙๑.๓/ว 3000 ลว. 6 พ.ย. 
2555 เรื่อง การจัดทําหนังสือท่ีเก่ียวของกับ
การสงเสริมและคุมครองสิทธิดานเอดส 
- นส. สถ. ท่ี มท ๐๘๙๑.๓/ว 2196 ลว. 1 ธ.ค. 
2558 เรื่อง ตวัชี้วัดรวมระหวางกระทรวงท่ีมี
เปาหมายรวมกัน (Joint KPIs) ในการปองกัน
และแกไขปญหาเอดสเพ่ือมุงสูการยุติปญหา
เอดสประเทศไทย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2558 

คําอธิบาย 
- เปนการจัดกิจกรรมเพ่ือการปองกันโรคเอดสในพ้ืนท่ี การรักษาสุขภาพและการรักษา การสรางความม่ันคงทางสังคม  
โดยไมนับรวมการจายเงินอุดหนุนท่ัวไป สําหรับสนับสนุนการจายเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส 
- ในการนับจํานวนกิจกรรมสามารถนับรวมกิจกรรม ท้ังท่ี อปท. จัดเองหรือรวมกับหนวยงานอ่ืนในการจัดกิจกรรม 
- โดยกิจกรรมท่ีจัดอาจใชงบประมาณ หรือไมใชงบประมาณในการจัดก็ได 
- นับรวมกิจกรรมท่ีใชงบประมาณของ อปท. และไมใชงบประมาณของ อปท. (อปท. เปนผูดําเนินการหรือมีสวนรวมในการ
ดําเนินการ) 
- การนับจํานวนกิจกรรมหากใน 1 โครงการมีหลายกิจกรรมใหนับเปนรายกิจกรรม เชน การจัดทําโครงการเพ่ือปองกันโรค
เอดส โดยโครงการดังกลาวประกอบดวยหลายกิจกรรม เชน การใหความรูในการปองกันโรคเอดส การรณรงคใหความรู
เก่ียวกับการปองกันโรคเอดส การแจกถุงยางอนามัย เปนตน สามารถแยกนับเปนรายกิจกรรมได 
- ตัวอยางกิจกรรมการปองกันโรคเอดส 
   - ดานการปองกันการติดเช้ือใหม เชน การใหความรูในการปองกันผูติดเชื้อรายใหม การรณรงคใหความรูเก่ียวกับการ
ปองกันโรคเอดส การใหความรูเด็กในสถานศึกษา เปนตน 
   - ดานสุขภาพและการรักษาพยาบาล เชน การประสานสงตัวผูปวยเขารับการรักษา การตรวจเยี่ยมดูแลสภาวะสุขภาพ
และสภาพความเปนอยู เปนตน  
   - ดานความม่ันคงทางสังคม เชน การคุมครองรักษาสิทธิและความลับของผูปวยโรคเอดส การสงเสริมใหเด็กท่ีไดรับ
ผลกระทบกรณีบิดา มารดา ติดเชื้อใหไดรับการศึกษา การรณรงคใหเห็นคุณคาของผูปวยโรคเอดส การประสานกับหนวยงาน
ท่ีเก่ียวของเพ่ือใหการชวยเหลือในดานตาง ๆ การใหความรูเก่ียวกับสิทธิประโยชนตาง ๆ เปนตน  
õõ  จะตองประเมินทุก อปท. ไมสามารถตัดฐานการประเมินได ถึงแมในพ้ืนท่ี อปท. จะไมมีผูติดเชื้อเอดส เนื่องจากเปน
กิจกรรมท่ีเนนการปองกันการติดเชื้อรายใหม 
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เกณฑการประเมิน 
เกณฑ 
การให
คะแนน 

ดูหลักฐานจาก… 
(คําสั่ง/รายงาน/เอกสาร/นส.ฯลฯ) 

อางอิงจาก... 
(กฎหมาย/พ.ร.บ./ระเบียบ/ 
นส. สั่งการท่ีเกี่ยวของ) 

9.7 ผานการประเมินคุณภาพระบบ
บริการอนามัยสิ่งแวดลอมดานการ
จัดการสุขาภิบาลอาหาร  และดานการ
จัดการคุณภาพน้ําบรโิภค 
เกณฑการใหคะแนน :  
* ผานการประเมินระดับเกียรติบัตร 
1- ๒ ดาน 
* ผานการประเมินระดับพ้ืนฐาน  
๑ - 2 ดาน 
* มีการสมัครเขารวมอยางนอย  
1 ดาน และมีผลการประเมินตนเอง และมี
ผลการประเมินจากคณะกรรมการ (ไมผาน) 
* ไมสมัครเขารวมโครงการพัฒนา
คุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดลอม 
(ท้ัง 2 ดาน) 

 
 
 

 
 

๕ 
 

๓ 
 

๑ 
 
 

๐ 

- เอกสารการสมคัรเขารวมโครงการพัฒนา
คุณภาพระบบบริการอนามัยส่ิงแวดลอม 
- เอกสารการประเมินตนเองตามแบบ
มาตรฐานคุณภาพระบบบริการอนามัย
ส่ิงแวดลอม อปท. 
- เอกสารแบบประเมินมาตรฐานคุณภาพ
ระบบบริการอนามัยส่ิงแวดลอม อปท.  
แตละดานท่ีมีการลงลายมือชื่อจาก
คณะกรรมการ 
- เอกสารสรุปผลการประเมินมาตรฐาน
คุณภาพระบบบริการอนามัยส่ิงแวดลอม 
อปท. ท่ีมีการลงลายมือชื่อจาก
คณะกรรมการ 
 

- นส.สถ. ท่ี มท 
0892.2/ว 595 ลว. 17 
มี.ค. 2559 เรื่อง การเขา
รวมโครงการพัฒนาคุณภาพ
ระบบบริการอนามัย
สิ่งแวดลอม องคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน       
(Environmental 
Health Accreditation : 
EHA) ประจําป 2559 

9.8 ผานการประเมินคุณภาพระบบ
บริการอนามัยสิ่งแวดลอมดานการ
จัดการสิ่งปฏิกูล  และดานการจัดการ
มูลฝอย 
เกณฑการใหคะแนน :  
* ผานการประเมินระดับเกียรติบัตร 
1- ๒ ดาน 
* ผานการประเมินระดับพ้ืนฐาน  
๑ - 2 ดาน 
* มีการสมัครเขารวมอยางนอย 1 ดาน 
และมีผลการประเมินตนเอง และมีผลการ
ประเมินจากคณะกรรมการ (ไมผาน) 
* ไมสมัครเขารวมโครงการพัฒนา
คุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดลอม 
(ท้ัง 2 ดาน) 

 
 
 
 
 

๕ 
 

๓ 
 

๑ 
 
 

๐ 

คําอธิบาย 
- การประเมินระบบบริการ ดานอนามัยสิ่งแวดลอม มีการประเมิน 4 ดาน ไดแก  
1. การจัดการสุขาภิบาลอาหาร 
2. การจัดการคุณภาพน้ําบริโภค  
3. การจัดการสิ่งแวดลอม 
4. การจัดการมูลฝอย 
- คณะกรรมการ หมายถึง คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพจากหนวยงานกรมอนามัยศูนยอนามัยท่ี 1 – 13 สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ (สสอ.) หรือ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.) 
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คําอธิบาย (ตอ) 
- ทีมประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) ตรวจสอบผลการประเมินจากคณะกรรมการในปปจจุบัน (ปงบประมาณ ๒๕๕9) 
- ทน., ทม., ทต. ทุกแหง และเมืองพัทยา จะตองสมัครเขารวมโครงการฯ ภายในระยะเวลาท่ีกรมอนามัยกําหนด  
(15 เมษายน 2559)  เพ่ือเขารับการประเมิน และหาก อปท. สมัครเขารวมโครงการฯ เกินระยะเวลาท่ีกําหนดคณะกรรมการ
จะลงตรวจให แตผลการประเมินจะถูกนําไปใชในป 2560 
- สําหรับเทศบาลและเมืองพัทยาท่ีสมัครเขารวมโครงการฯ เกินระยะเวลาท่ีกําหนด (หลังวันท่ี 15 เมษายน 2559) จะถือวา
เทศบาลและเมืองพัทยา ไมสมัครเขารวมโครงการฯ ตามขอ 9.7 และ ขอ 9.8 ของการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) 
ประจําป 2559 และใหถือวาการประเมินขอดังกลาว ได 0 คะแนน และไมสามารถขอตัดฐานการประเมินได 
- ใหทีมประเมินประสิทธิของ อปท. (LPA) นําผลคะแนนการประเมินของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพจากหนวยงาน
ของกรมอนามัย ตามแบบสรุปผลการประเมินมาตรฐานฯ ประจําป 2559 หรือผลคะแนนของปท่ีผานมา (ยังไมหมดอายุ) 
มาใสในแบบประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) ประจําป 2559 
- การตรวจประเมินคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดลอมท้ัง 4 ดาน ขอใหพิจารณา ดังนี้ 
  1. ในกรณี อปท. ผานการประเมินในระดับเกียรติบัตร (5 คะแนน) และหรือระดับพื้นฐาน (3 คะแนน) ดานใดดานหนึ่ง
หรือท้ัง 4 ดานแลว สามารถใชผลคะแนนดังกลาวได 3 ป นับตั้งแตวันท่ีไดรับการตรวจประเมินจากคณะกรรมการ และไมตอง
สมัครใหมในปถัดไป แตตองจัดเตรียมเอกสารสรุปผลการประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดลอม อปท.  
ท่ีมีการลงลายมือชื่อจากคณะกรรมการ ในปที่ขอรับการประเมิน (หรือในกรณีเทศบาล/เมืองพัทยาท่ีผานการรับรองแตไมมี
เอกสารสรุปผลการประเมินฯ ใหใชเอกสารใบรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดลอม) เพ่ือเปนหลักฐานในการตรวจ
ใหคะแนนของทีมประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) 
  2. หาก อปท. ท่ีผานการประเมินในระดับพ้ืนฐานตามขอ 1 แลว ตองการท่ีจะประเมินใหมเพ่ือปรับปรุงคุณภาพระบบบริการ
อนามัยสิ่งแวดลอมของ อปท. ไปสูระดับเกียรติบัตรจะตองสมัครเขาโครงการเฉพาะดานที่จะขอประเมินใหม 
  3. ในกรณีเทศบาลและเมืองพัทยาไดรับการประเมินในระดับ 1 หรือ 0 ในปที่ผานมาจะตองสมัครเขารวมโครงการฯ ใหม
ในป 2559 
- กรณีเอกสารสรุปผลการประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดลอม อปท. ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 อนุโลม
ใหใชใบเกาท่ียังไมไดเปลี่ยนชื่อจากคณะกรรมการ Core Team เปนทีมประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) ได 
õõ  จะตองประเมินทุก อปท. ไมสามารถตัดฐานการประเมินได 
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10. ดานการสงเสริมการพัฒนาสตรี 

เกณฑการประเมิน 
เกณฑ 
การให
คะแนน 

ดูหลักฐานจาก… 
(คําสั่ง/รายงาน/เอกสาร/นส.ฯลฯ) 

อางอิงจาก... 
(กฎหมาย/พ.ร.บ./ระเบียบ/ 

นส. สั่งการท่ีเกี่ยวของ) 
10.1 จํานวนกิจกรรมท่ี อปท. ดําเนินการ
หรือสนับสนุนเพ่ือการพัฒนาสตรีในพ้ืนท่ี  
เกณฑการใหคะแนน :     
  * 6 กิจกรรม ข้ึนไป 
  * 4 – 5 กิจกรรม 
  * 2 – 3 กิจกรรม 
  * นอยกวา 2 กิจกรรม 

 
 
 

5 
3 
1 
0 

- แผนงาน/โครงการกิจกรรมของ อปท. 
- ภาพถายกิจกรรม 
- ขอบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจายฯ 
- หนังสือขอความรวมมือจาก
หนวยงานท่ีจัดกิจกรรม 
- หนังสือประสานขอความรวมมือ 

- มาตรฐานการสงเสริมการ
พัฒนาสตรี  
บทท่ี 3 มาตรฐานและ
ตัวชี้วัดดานการสงเสริมการ
พัฒนาสตรี 
บทท่ี 4 การดําเนินงานของ 
อปท. ในการสงเสริมและ
พัฒนาสตรี 

คําอธิบาย 
- อปท. มีการดําเนินการสงเสริมสนับสนุนใหมีการจัดกิจกรรม เพ่ือพัฒนาผูหญิงในชุมชน/ทองถ่ิน ไดแก กลุมสตรี กลุม
แมบาน ท้ังท่ีเกิดจากการจัดตั้งโดยหนวยงานภาครัฐ เอกชน และเกิดจากการรวมตัวกันเอง  
- ในการนับจํานวนกิจกรรมสามารถนับรวมกิจกรรม ท้ังท่ี อปท. จัดเองหรือรวมกับหนวยงานอ่ืนในการจัดกิจกรรม 
- โดยกิจกรรมท่ีจัดอาจใชงบประมาณ หรือไมใชงบประมาณในการจัดก็ได 
- นับรวมกิจกรรมท่ีใชงบประมาณของ อปท. และไมใชงบประมาณของ อปท. (อปท. เปนผูดําเนินการหรือมีสวนรวมในการ
ดําเนินการ) 
- กิจกรรมท่ี อปท. จัดหรือสนับสนุนการจัด อาจใชจายจากเงินอุดหนุนท่ีรัฐจัดสรรให หรือใชงบประมาณจากหนวยงานอ่ืน 
(อปท. ตองเปนผูดําเนินการหรือมีสวนรวมในโครงการ) 
- การนับจํานวนกิจกรรมใหนับ 1 โครงการ 1 กิจกรรม ตาม นส.สถ. ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0892.2/ว 930 ลว. 8 พ.ค. 2558 
ตัวอยางกิจกรรม เชน กองทุนพัฒนาสตรี , การพัฒนาศักยภาพ , การใหความรูเรื่องสิทธิ และหนาท่ีของสตรี สุขภาพ
อนามัย , กลุมแมบาน และความม่ันคงทางดานรายได เปนตน  
õõ  จะตองประเมินทุก อปท. ไมสามารถตัดฐานการประเมินได 
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เกณฑการประเมิน 
เกณฑ 
การให
คะแนน 

ดูหลักฐานจาก… 
(คําสั่ง/รายงาน/เอกสาร/นส.ฯลฯ) 

อางอิงจาก... 
(กฎหมาย/พ.ร.บ./ระเบียบ/ 

นส. สั่งการท่ีเกี่ยวของ) 
10.2 จํานวนความหลากหลายของ
ประเภทกิจกรรมท่ี อปท. จัด หรือ
สนับสนุนเพ่ือการพัฒนาสตรี (ท้ังท่ีใช
งบประมาณ ของ อปท.  หรือใช
งบประมาณของหนวยงานอ่ืน) 
เกณฑการใหคะแนน :     
  * 3 ประเภทกิจกรรม ข้ึนไป 
  * 2 ประเภทกิจกรรม 
  * 1 ประเภทกิจกรรม 
  * นอยกวา 1 ประเภทกิจกรรม 

 
 
 
 
 
 

5 
3 
1 
0 

- แผนงาน/โครงการกิจกรรมแตละ
ประเภท 
- ขอบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจายฯ 
- ภาพถาย 
- หนังสือขอความรวมมือจาก
หนวยงานท่ีจัดกิจกรรม 
- หนังสือประสานขอความรวมมือ 
 

- มาตรฐานการสงเสริมการ
พัฒนาสตรี  
บทท่ี 3 มาตรฐานและ
ตัวชี้วัดดานการสงเสริมการ
พัฒนาสตรี 

คําอธิบาย 
- อปท. มีการดําเนินการสงเสริมสนับสนนุใหมีกิจกรรมท่ีมีความหลากหลายของประเภทกิจกรรม เพ่ือการพัฒนาสตรี  
- ในการนับจํานวนกิจกรรมสามารถนับรวมกิจกรรม ท้ังท่ี อปท. จัดเองหรือรวมกับหนวยงานอ่ืนในการจัดกิจกรรม 
- โดยกิจกรรมท่ีจัดอาจใชงบประมาณ หรือไมใชงบประมาณในการจัดก็ได 
- นับรวมกิจกรรมท่ีใชงบประมาณของ อปท. และไมใชงบประมาณของ อปท. (อปท. เปนผูดําเนินการหรือมีสวนรวมในการ
ดําเนินการ) 
- กิจกรรมท่ี อปท. จัดหรือสนับสนุนการจัด อาจใชจายจากเงินอุดหนุนท่ีรัฐจัดสรรให หรือใชงบประมาณจากหนวยงานอ่ืน 
(อปท. ตองเปนผูดําเนินการหรือมีสวนรวมในโครงการ) 
ตัวอยางประเภทกิจกรรม เชน ดานสุขภาพอนามัย ดานการศึกษา ดานเศรษฐกิจ ดานสังคม วัฒนธรรม ประเพณี เปนตน 
õõ  จะตองประเมินทุก อปท. ไมสามารถตัดฐานการประเมินได 
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11. ดานการสงเสริมอาชีพ 

เกณฑการประเมิน 
เกณฑ 
การให
คะแนน 

ดูหลักฐานจาก… 
(คําสั่ง/รายงาน/เอกสาร/นส.ฯลฯ) 

อางอิงจาก... 
(กฎหมาย/พ.ร.บ./ระเบียบ/ 

นส. สั่งการท่ีเกี่ยวของ) 
11.1 จํานวนประเภทอาชีพท่ีจัดใหมี
การฝกอบรมแกประชาชน 
เกณฑการใหคะแนน :     
  * 6 ประเภทอาชีพ ข้ึนไป 
  * 4 – 5 ประเภทอาชีพ 
  * 2 – 3 ประเภทอาชีพ 
  * นอยกวา 2 ประเภทอาชีพ 

 
 
 

5 
3 
1 
0 

- ขอบัญญัต/ิเทศบัญญัติงบประมาณรายจายฯ 
- โครงการท่ี อปท. จัดหรือสนับสนุนการจัด 
อาจใชจายจากเงินอุดหนุนท่ีรัฐจัดสรรให 
- ภาพถายกิจกรรม 
- หนังสือขอความรวมมือจากหนวยงานท่ี
จัดกิจกรรม 
- หนังสือประสานขอความรวมมือ 

- มาตรฐานการสงเสริมอาชีพ 
บทท่ี 2 มาตรฐานการ
สงเสริมอาชีพของ อปท. 
บทท่ี 3 ตัวชี้วัดมาตรฐาน
การสงเสริมอาชีพของ 
อปท. 

คําอธิบาย 
- อปท. ตองมีการดําเนินการสงเสริมสนับสนุนใหมีการฝกอบรมอาชีพใหกับประชาชนในพ้ืนท่ี   
- ในการนับจํานวนกิจกรรมสามารถนับรวมกิจกรรม ท้ังท่ี อปท. จัดเองหรือขอใหหนวยงานอ่ืนจัดใหหรือรวมกับหนวยงานอ่ืน
ในการจัดกิจกรรม 
- โดยกิจกรรมท่ีจัดอาจใชงบประมาณ หรือไมใชงบประมาณในการจัดก็ได 
- สามารถนับรวมกิจกรรมท่ีใชงบประมาณของทองถ่ินหรือใชงบประมาณของหนวยงานอ่ืนก็ได แต อปท. ตองมีสวนรวม ใน
การจัดกิจกรรม 
ตัวอยางประเภทอาชีพ เชน เกษตรกรรม ,หัตถกรรม ,การทําอาหาร , การทําขนม , คหกรรม , อุตสาหกรรม ปศุสัตว , 
สิ่งประดิษฐ , งานชางตาง ๆ งานบริการตาง ๆ เปนตน 
õõ  จะตองประเมินทุก อปท. ไมสามารถตัดฐานการประเมินได 

เกณฑการประเมิน 
เกณฑ 
การให
คะแนน 

ดูหลักฐานจาก… 
(คําสั่ง/รายงาน/เอกสาร/นส.ฯลฯ) 

อางอิงจาก... 
(กฎหมาย/พ.ร.บ./ระเบียบ/ 

นส. สั่งการท่ีเกี่ยวของ) 
11.2 จํานวนกิจกรรมเพ่ือการสงเสริม
อาชีพ (นอกเหนือจากการฝกอบรม) 
เกณฑการใหคะแนน :     
  * 5 กิจกรรม ข้ึนไป 
  * 3 – 4 กิจกรรม 
  * 1 – 2 กิจกรรม 
  * ไมไดดําเนินการ 

 
 
 

5 
3 
1 
0 

- ขอบัญญัต/ิเทศบัญญัติงบประมาณรายจายฯ 
- แผนงาน/โครงการ 
- ภาพถายกิจกรรม 
- ฎีกาการเบิกจายเงินงบประมาณประจําป 
2558 
- หนังสือขอความรวมมือจากหนวยงานอ่ืน 

- มาตรฐานการสงเสริมอาชีพ 
บทท่ี 2 มาตรฐานการ
สงเสริมอาชีพของ อปท. 
บทท่ี 3 ตัวชี้วัดมาตรฐาน
การสงเสริมอาชีพของ 
อปท. 

คําอธิบาย 
- อปท. มีการดําเนินการสงเสริมสนับสนุนใหมีการจัดกิจกรรม เพ่ือการสงเสริมอาชีพใหแกประชาชน ไมวาจะเปนการพัฒนา
ผลผลิต ผลิตภัณฑ รวมท้ังชองทางการจําหนายผลิตภัณฑ เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตใหกับชุมชนในพ้ืนท่ี      
- ในการนับจํานวนกิจกรรมสามารถนับรวมกิจกรรม ท้ังท่ี อปท. จดัเองหรือขอใหหนวยงานอ่ืนจัดใหหรือรวมกับหนวยงานอ่ืน
ในการจัดกิจกรรม  โดยกิจกรรมท่ีจัดอาจใชงบประมาณ หรือไมใชงบประมาณในการจัดก็ได 
- การนับจํานวนกิจกรรมใหนับ 1 โครงการ 1 กิจกรรม ตาม นส.สถ. ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0892.2/ว 930 ลว. 8 พ.ค. 2558 
- สามารถนับรวมกิจกรรมท่ีใชงบประมาณของทองถ่ินหรือใชงบประมาณของหนวยงานอ่ืนก็ได แต อปท. ตองมีสวนรวม ใน
การจัดกิจกรรม 
- ตัวอยางกิจกรรม เชน การประชาสัมพันธสินคา OTOP , การสงเสริมผลิตภัณฑสมุนไพรในโรงเรียน , การนําสินคาไปออก
งานตาง ๆ , การสงเสริมทําการตลาด , การสงเสริมการทําหีบหอบรรจุภัณฑ , การพัฒนาแปรรูปสินคา เปนตน 
õõ  จะตองประเมินทุก อปท. ไมสามารถตัดฐานการประเมินได 

43 



12. ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

เกณฑการประเมิน 
เกณฑ 
การให
คะแนน 

ดูหลักฐานจาก… 
(คําสั่ง/รายงาน/เอกสาร/นส.ฯลฯ) 

12.1 การดําเนินงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อปท. 
  1. มีแผนปฏิบัติการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อปท.  
อยางนอย 2 ประเภท (ภัย) 
  2. มีการซักซอมแผนปฏิบัติการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
อยางนอยปละ 1 ครั้ง 
  3. มีระบบการแจงเตือนประชาชนเก่ียวกับ สาธารณภัยผานสื่อตาง ๆ 
และเผยแพรความรูเก่ียวกับสาธารณภัยและการปองกันแกประชาชน
อยางตอเนื่อง 
เกณฑการใหคะแนน :   
  * มีการดําเนินการครบทุกขอ 
  * มีการดําเนินการเฉพาะขอ 1 และ 2 หรือ 3   
  * มีการดําเนินการเฉพาะขอ 1 
  * ไมมีการดําเนินการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 
3 
1 
0 

- แผนปฏิบัติการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยของ อปท. 
- ภาพถายกิจกรรมซักซอมแผน, 
อบรมทบทวนความรู 
- อุปกรณการแจงเตือน 
- หลักฐานเอกสารของหอกระจายขาว 
- เอกสารความรูและความถ่ีของการ
เผยแพร 
- ฎีกาการเบิกจายเงินงบประมาณ
ประจําป 2558 
- หนังสือเชิญเขารวมการซอมแผน 
 

คําอธิบาย 
- การดําเนินงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อปท. นั้นสามารถลําดับข้ันตอนการปฏิบัติ ดังนี้ 
ข้ันท่ี 1 อปท. จะตองวิเคราะหและประเมินความเสี่ยงของประเภทภัย เพ่ือเลือกจัดทําแผนฯ ตามความเสี่ยงในพ้ืนท่ี 
ข้ันท่ี 2 จัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใหครอบคลุมทุกประเภทภัย 
ข้ันท่ี 3 อปท. ตองจัดเตรียมเจาหนาท่ี พรอมท้ังวัสดุ อุปกรณท่ีจําเปนในการดําเนินการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
พรอมท้ังจัดใหมีการอบรมเจาหนาท่ี และจัดใหมีการซอมแผนฯ เพ่ือเตรียมความพรอมในการเผชิญเหตุอยางตอเนื่อง 
ข้ันท่ี 4 อปท. ตองสงเสริมใหชุมชนมีความตระหนักรวมกันในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยผานกระบวนการ
สงเสริมการเรียนรู การซักซอมความเขาใจ เพ่ือปลูกฝงจิตสํานึกดานความปลอดภัยอยางตอเนื่อง 
- แผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อปท. มีเปาหมายเพ่ือเตรียมความพรอมรับกับสถานการณ 
ท่ีอาจเกิดข้ึน ใหความสําคัญกับการบูรณาการรวมกันในการชวยเหลือผูประสบภัยอยางรวดเร็ว และมีภูมิคุมกันในการ
จัดการสาธารณภัยตาง ๆ (การรูรับ – ปรับตัว – ฟนเร็วท่ัว – อยางยั่งยืน)  
- การซักซอมแผน อปท. สามารถดําเนินการซักซอมเองได หรือหากเขารวมกับหนวยงานอ่ืนจะตองมีสวนรวมในการจัด 
เชน สนับสนุนงบประมาณ อุปกรณ สถานที่ เปนตน กรณีเพียงแคสงบุคลากรไปอบรม/ซักซอมอยางเดียวไมนับ 
- ตัวอยางประเภทภัย เชน ภัยจากพายุหมุนเขตรอน ภัยจากอุทกภัยและดิน โคลนถลม ภัยจากแผนดินไหวและอาคาร
ถลม ภัยแลง ภัยจากอากาศหนาว ภัยจากไฟปาและหมอกควัน ภัยจากคลื่นสึนามิ เปนตน 
õõ  จะตองประเมินทุก อปท. ไมสามารถตัดฐานการประเมินได 
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เกณฑการประเมิน 
เกณฑ 
การให
คะแนน 

ดูหลักฐานจาก… 
(คําสั่ง/รายงาน/เอกสาร/นส.ฯลฯ) 

12.2 จํานวนกิจกรรมเพ่ือสงเสริมความรูเก่ียวกับสาธารณภัยและการ
ปองกันภัยแกประชาชน  
เกณฑการใหคะแนน : 
  * 3 กิจกรรม ข้ึนไป 
  * 2 กิจกรรม 
  * 1 กิจกรรม 
  * ไมไดดําเนินการ 

 
 
 

5 
3 
1 
0 

- ขอบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจายฯ 
- แผนงาน/โครงการ 
- หนังสือแจงเขารวมกิจกรรม บัญชี
ลงลายมือชื่อผูเขารวมกิจกรรม 
- ภาพถาย 
- การเผยแพรทางสื่อตาง ๆ เชน 
เว็บไซต แผนพับ เปนตน 

คําอธิบาย 
- ให อปท. จัดกิจกรรมใหความรูและสรางความตระหนักเก่ียวกับการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใหประชาชนใน
ทองถ่ินสามารถเขาถึงไดอยางมีประสิทธิภาพ มีรูปแบบ เนื้อหาท่ีเขาใจงาย เพ่ือเผยแพรและสงเสริมความรูใหแก
ประชาชนในเขตพ้ืนท่ี 
- ในการนับจํานวนกิจกรรมสามารถนับรวมกิจกรรม ท้ังท่ี อปท. จดัเองหรือขอใหหนวยงานอ่ืนจัดใหหรือรวมกับหนวยงาน
อ่ืนในการจัดกิจกรรม   
- โดยกิจกรรมท่ีจัดอาจใชงบประมาณ หรือไมใชงบประมาณในการจัดก็ได 
- สามารถนับรวมกิจกรรมท่ีใชงบประมาณของทองถ่ินหรือใชงบประมาณของหนวยงานอ่ืนก็ได แต อปท. ตองมีสวนรวม 
ในการจัดกิจกรรม 
- ตัวอยางกิจกรรม เชน การอบรมใหความรูเรื่องภัยจากพายุหมุนเขตรอน การอบรมใหความรูเรื่องภัยจากอุทกภัยและ
ดินโคลนถลม การอบรมใหความรูเรื่องภัยจากแผนดินไหวและอาคารถลม การอบรมใหความรูเรื่องภัยแลง การอบรมให
ความรูเรื่องภัยจากอากาศหนาว การอบรมใหความรูเรื่องภัยจากไฟปาและหมอกควัน การอบรมใหความรูเรื่องภัยจาก
คลื่นสึนามิ เปนตน 
- การนับจํานวนกิจกรรมใหนับ 1 โครงการ 1 กิจกรรม ตาม นส.สถ.  ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0892.2/ว 930 ลว. 8 พ.ค. 2558 
õõ  จะตองประเมินทุก อปท. ไมสามารถตัดฐานการประเมินได 
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เกณฑการประเมิน 
เกณฑ 
การให
คะแนน 

ดูหลักฐานจาก… 
(คําสั่ง/รายงาน/เอกสาร/นส.ฯลฯ) 

12.3 จํานวนกิจกรรมท่ีดําเนินการเพ่ือปองกันสาธารณภัย  
(ภัยธรรมชาติ) แกประชาชนนอกเหนือจากการใหความรู  
เกณฑการใหคะแนน :     
  * 3 กิจกรรม ข้ึนไป 
  * 2 กิจกรรม 
  * 1 กิจกรรม 
  * ไมไดดําเนินการ 

 
 
 

5 
3 
1 
0 

- แผนงาน/โครงการ 
- ภาพถาย 
- บัญชีลงลายมือชื่อผูเขารวมกิจกรรม 
- หนังสือแจงเขารวมกิจกรรม 
- ฎีกาการเบิกจายเงินงบประมาณประจําป 
2558 
 

คําอธิบาย 
- ให อปท. จัดกิจกรรมท่ีเก่ียวกับการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (ภัยธรรมชาต)ิ ในเขตพ้ืนท่ีของตน โดยสงเสริมให
ชุมชนเขามามีสวนรวมปฏิบัติการในการดําเนินการทุกข้ันตอน เพ่ือสรางชุมชนใหมีความเขมแข็งและพ่ึงพาตนเองไดอยาง
ยั่งยืน 
- ในการนับจํานวนกิจกรรมสามารถนับรวมกิจกรรม ท้ังท่ี อปท. จัดเองหรือขอใหหนวยงานอ่ืนจัดใหหรือรวมกับหนวยงาน
อ่ืนในการจัดกิจกรรม 
- โดยกิจกรรมท่ีจัดอาจใชงบประมาณ หรือไมใชงบประมาณในการจัดก็ได 
- สามารถนับรวมกิจกรรมท่ีใชงบประมาณของทองถ่ินหรือใชงบประมาณของหนวยงานอ่ืนก็ได แต อปท. ตองมีสวนรวม 
ในการจัดกิจกรรม 
- ตัวอยางกิจกรรม เชน กิจกรรมขุดลอกลําหวย กิจกรรมทําฝายก้ันน้ํา กิจกรรมวางทอระบายน้ํา กิจกรรมการปลูกตนไม 
กิจกรรมติดตั้งเครื่องสูบน้ํา กิจกรรมแจกถังบรรจุน้ํารองรับภัยแลง กิจกรรมกําจัดวัชพืชในลําคลอง กิจกรรมสราง/
ซอมแซมคันดินก้ันน้ํา กิจกรรมตรวจวัดระดับน้ํา กิจกรรมแจกกระสอบทรายปองกันน้ําทวม กิจกรรมการจัดตั้งศูนย
อํานวยการเฉพาะกิจแกไขปญหาสาธารณภัย กิจกรรมขุดเจอะบอบาดาล กิจกรรมปลูกหญาแฝก กิจกรรมแนวก้ันไฟปา 
กิจกรรมศูนยประชาสัมพันธแจงเตือนภัย เปนตน 
- การนับจํานวนกิจกรรมใหนับ 1 โครงการ 1 กิจกรรม ตาม นส.สถ.  ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0892.2/ว 930 ลว. 8 พ.ค. 2558 
õõ  จะตองประเมินทุก อปท. ไมสามารถตัดฐานการประเมินได 
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เกณฑการประเมิน 
เกณฑ 
การให
คะแนน 

ดูหลักฐานจาก… 
(คําสั่ง/รายงาน/เอกสาร/นส.ฯลฯ) 

12.4 จํานวนกิจกรรมท่ีดําเนินการเพ่ือปองกันอัคคีภัย  
แกประชาชนนอกเหนือจากการใหความรู  
เกณฑการใหคะแนน :     
  * 3 กิจกรรม ข้ึนไป 
  * 2 กิจกรรม 
  * 1 กิจกรรม 
  * ไมไดดําเนินการ 

 
 
 

5 
3 
1 
0 

- แผนงาน/โครงการ 
- ภาพถาย 
- บัญชีลงลายมือชื่อผูเขารวมกิจกรรม 
- หนังสือแจงเขารวมกิจกรรม 
- หนังสือเชิญเขารวมกิจกรรม 
- กรณีรวมกับหนวยงานอ่ืนใหดูเอกสารท่ีเก่ียวของ 
- ฎีกาการเบิกจายเงินงบประมาณประจําป 2558 

คําอธิบาย 
- ให อปท. จัดกิจกรรมเพ่ือการปองกันและระงับอัคคีภัยในเขตพ้ืนท่ี เพ่ือความตระหนักและความเขาใจแกประชาชนใน
เขตพ้ืนท่ี 
- ในการนับจํานวนกิจกรรมสามารถนับรวมกิจกรรม ท้ังท่ี อปท. จดัเองหรือขอใหหนวยงานอ่ืนจัดใหหรือรวมกับหนวยงาน
อ่ืนในการจัดกิจกรรม 
- โดยกิจกรรมท่ีจัดอาจใชงบประมาณ หรือไมใชงบประมาณในการจัดก็ได 
- สามารถนับรวมกิจกรรมท่ีใชงบประมาณของทองถ่ินหรือใชงบประมาณของหนวยงานอ่ืนก็ได แต อปท. ตองมีสวนรวม 
ในการจัดกิจกรรม 
- ตัวอยางกิจกรรม เชน กิจกรรมการสํารวจสายไฟฟาในบาน กิจกรรมติดตั้งถังดับเพลิงตามจุดเสี่ยง/ชุมชน กิจกรรมการ
สํารวจ/เติมน้ํายาเคมีถังดับเพลิง กิจกรรมการซอมแผนปองกันอัคคีภัย โครงการจัดเตรียมรถดับเพลิงเคลื่อนท่ี กิจกรรมเวร
ยามปองกันอัคคีภัยในชุมชน กิจกรรมหนวยเฝาระวังเหตุอัคคีภัยในโรงงานอุตสาหกรรม กิจกรรมจัดเตรียมเสนทางอพยพ
ฉุกเฉินกรณีเกิดอัคคีภัย เปนตน 
- การนับจํานวนกิจกรรมใหนับ 1 โครงการ 1 กิจกรรม ตาม นส.สถ.  ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0892.2/ว 930 ลว. 8 พ.ค. 2558 
õõ  จะตองประเมินทุก อปท. ไมสามารถตัดฐานการประเมินได 
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เกณฑการประเมิน 
เกณฑ 
การให
คะแนน 

ดูหลักฐานจาก… 
(คําสั่ง/รายงาน/เอกสาร/นส.ฯลฯ) 

12.5 จํานวนกิจกรรม ท่ีดําเนินการเพ่ือปองกันอุบัตภิัย
ทางถนน แกประชาชน นอกเหนือจากการใหความรู 
เกณฑการใหคะแนน : 
* 5 กิจกรรม ข้ึนไป 
* 3 – 4 กิจกรรม 
* 1 – 2 กิจกรรม 
* ไมไดดําเนินการ 

 
 
 

5 
3 
1 
0 

- แผนงาน/โครงการ 
- ภาพถาย 
- บัญชีลงลายมือชื่อผูเขารวมกิจกรรม 
- หนังสือแจงเขารวมกิจกรรม 
- หนังสือเชิญเขารวมกิจกรรม 
- ฎีกาการเบิกจายเงินงบประมาณประจําป 2558 
- กรณีรวมกับหนวยงานอ่ืนใหดูเอกสารท่ีเก่ียวของ 

คําอธิบาย 
- ให อปท. จัดกิจกรรมสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนเพ่ือการปองกันอุบัติเหตุทางถนนใหครอบคลุมท้ังผูใชถนน 
ยานพาหนะ และถนน เพ่ือลดการสูญเสียดานชีวิต รางกาย และทรัพยสินจากอุบัติเหตุ  
- ในการนับจํานวนกิจกรรมสามารถนับรวมกิจกรรม ท้ังท่ี อปท. จดัเองหรือขอใหหนวยงานอ่ืนจัดใหหรือรวมกับหนวยงาน
อ่ืนในการจัดกิจกรรม 
- โดยกิจกรรมท่ีจัดอาจใชงบประมาณ หรือไมใชงบประมาณในการจัดก็ได 
- สามารถนับรวมกิจกรรมท่ีใชงบประมาณของทองถ่ินหรือใชงบประมาณของหนวยงานอ่ืนก็ได แต อปท. ตองมีสวนรวม 
ในการจัดกิจกรรม 
- ตัวอยางกิจกรรม เชน กิจกรรมการตั้งจุดตรวจปองกันอุบัติเหตุในชุมชน กิจกรรมจัดตั้งศูนยบริการชวงเทศกาล กิจกรรม
การซอมแซมถนน กิจกรรมการติดตั้งไฟฟาสองสวางตามจุดเสี่ยง กิจกรรมการติดตั้งปายจราจร กิจกรรมการอํานวยความ
สะดวกการจราจรงานตาง ๆ กิจกรรมการติดตั้งกระจกโคงบริเวณจุดเสี่ยง กิจกรรมการติดตั้งกลอง CCTV กิจกรรมการ
ปรับปรุงภูมิทัศนไหลทาง กิจกรรมปายรณรงคสวมหมวกนิรภัย กิจกรรมการติดตั้งไฟกระพริบ กิจกรรมทีมปฐมพยาบาล
เบื้องตน กิจกรรมการรณรงคสรางจิตสํานึกขับข่ีปลอดภัย กิจกรรมการแจกสติก๊เกอรรณรงคเมาไมขับ กิจกรรมทําลูกระนาด
ทางแยก กิจกรรมทําราวโคงถนนกันรถไถล กิจกรรมแนะนําเสนทางในการเดินทาง กิจกรรมการทาสีหลักกิโล/เสาไฟฟา 
กิจกรรมการตีเสนจราจร กิจกรรมการรณรงคหามจําหนายแอลกอฮอล เปนตน 
- การนับจํานวนกิจกรรมใหนับ 1 โครงการ 1 กิจกรรม ตาม นส.สถ.  ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0892.2/ว 930 ลว. 8 พ.ค. 2558 
õõ  จะตองประเมินทุก อปท. ไมสามารถตัดฐานการประเมินได 
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เกณฑการประเมิน 
เกณฑ 
การให
คะแนน 

ดูหลักฐานจาก… 
(คําสั่ง/รายงาน/เอกสาร/นส.ฯลฯ) 

12.6 จํานวนกิจกรรม เพ่ือพัฒนาเจาหนาท่ีปองกันบรรเทา
สาธารณภัย หรืออาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน 
เกณฑการใหคะแนน :     
  * 5 กิจกรรม ข้ึนไป 
  * 3 – 4 กิจกรรม 
  * 1 – 2 กิจกรรม 
  * ไมไดดําเนินการ 

 
 
 

5 
3 
1 
0 

- แผนงาน/โครงการ 
- ภาพถาย 
- บัญชีลงลายมือชื่อผูเขารวมกิจกรรม 
- หนังสือแจงเขารวมกิจกรรม 
- หนังสือเชิญเขารวมกิจกรรม 
- ฎีกาการเบิกจายเงินงบประมาณประจําป 2558 
- กรณีรวมกับหนวยงานอ่ืนใหดูเอกสารท่ีเก่ียวของ 

คําอธิบาย 
- ให อปท. จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาเจาหนาท่ี อปพร. เพ่ือเปนการเพ่ิมทักษะใหสามารถปฏิบัติหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ 
เตรียมความพรอมในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยตาง ๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึนไดอยางทันทวงที ทําใหสามารถลดความ
สูญเสียที่จะเกิดข้ึนใหมีผลกระทบนอยที่สุด 
- ในการนับจํานวนกิจกรรมสามารถนับรวมกิจกรรม ท้ังท่ี อปท. จดัเองหรือขอใหหนวยงานอ่ืนจัดใหหรือรวมกับหนวยงาน
อ่ืนในการจัดกิจกรรม 
- โดยกิจกรรมท่ีจัดอาจใชงบประมาณ หรือไมใชงบประมาณในการจัดก็ได 
- สามารถนับรวมกิจกรรมท่ีใชงบประมาณของทองถ่ินหรือใชงบประมาณของหนวยงานอ่ืนก็ได แต อปท. ตองมีสวนรวม 
ในการจัดกิจกรรม 
- ตัวอยางกิจกรรม เชน กิจกรรมการฝกทบทวนการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ี อปพร. กิจกรรมการซอมแผนกูชีพฉุกเฉิน 
กิจกรรมอบรมการใชวิทยุสื่อสารเบื้องตน จัดใหมีการซอมแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมกับหนวยงานอ่ืน
กิจกรรมอบรมระบบเตือนภัยของพ้ืนท่ีเสี่ยงภัย กิจกรรมใหความรูดานการบัญชาการระดับตนของ อปพร. เปนตน 
- การนับจํานวนกิจกรรมใหนับ 1 โครงการ 1 กิจกรรม ตาม นส.สถ.  ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0892.2/ว 930 ลว. 8 พ.ค. 2558 
õõ  จะตองประเมินทุก อปท. ไมสามารถตัดฐานการประเมินได 
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หมายเหตุ  การดําเนินการตามขอ 12.1 – 12.6 ใหดําเนินการตาม กฎหมาย/พ.ร.บ./ระเบียบ/หนังสือสั่งการท่ีเก่ียวของ ดังนี้ 
- พ.ร.บ. ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 
- แผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. 2558 
- ระเบียบ มท. วาดวยกิจการอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน พ.ศ. 2553 
- ระเบียบ มท. วาดวยหลักเกณฑการแตงตั้งและการปฏิบัติหนาท่ีของเจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2553 
- ระเบียบ มท. วาดวยเครื่องแบบ เครื่องหมายและบัตรประจําตัวเจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2554 
- ระเบียบ มท. วาดวยหลักเกณฑเก่ียวกับการออกหนังสือรับรอง กรณีผูประสบภัย หรือเจาของ หรือผูครอบครองทรัพยสิน
รองขอหลักฐานเพ่ือรับการสงเคราะห หรือบริการอ่ืนใด พ.ศ. 2552 
- ระเบียบ กค. วาดวยเงินทดรองราชการเพ่ือชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 
- กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการชดเชยความเสียหายแกผูเสียหายจากการบําบัดภยันตรายจากสาธารณภัย พ.ศ. 
2554 
- พ.ร.บ. การแพทยฉุกเฉิน พ.ศ. 2551 
- พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
- พ.ร.บ. ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในสถานที่ทํางาน พ.ศ. 2554 
- กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑการอนุญาตดัดแปลงอาคารเพ่ือเสริมความม่ันคงแข็งแรงของอาคารใหสามารถตาน
แรงสั่นสะเทือนจากแผนดินไหว พ.ศ. 2550 
- กฎกระทรวงกําหนดการรับน้ําหนัก ความตานทาน ความทนของอาคารและพ้ืนดินท่ีรองรับอาคารในการตานทาน
แรงสั่นสะเทือนของแผนดินไหว พ.ศ. 2550 
- กฎกระทรวงวาดวยการอนุญาตใหใชอาคารเพ่ือประกอบกิจการโรงมหรสพ ประเภทและระบบความปลอดภัยของ 
โรงมหรสพ และอัตราคาธรรมเนียมสําหรับการอนุญาตใหใชอาคารเพ่ือประกอบกิจการโรงมหรศพ พ.ศ. 2550 
- พ.ร.บ. การชลประทานหลวง พ.ศ. 2485 
- พระราชกําหนดการใหความชวยเหลือทางการเงินแกผูท่ีไดรับความเสียหายจากอุทกภัย พ.ศ. 2555 
- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหารระบบเตือนภัยพิบัติแหงชาติ พ.ศ. 2552 
- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหารทรัพยากรน้ํา พ.ศ. 2550 
- กฎกระทรวงกําหนดประเภทและระบบความปลอดภัยของอาคารท่ีใชเพ่ือประกอบกิจการสถานบริการ พ.ศ. 2555 
- กฎกระทรวงกําหนดชนิดหรือประเภทของอาคารท่ีเจาของอาคารหรือผูครอบครองอาคารหรือผูดําเนินการตองทําการ
ประกันความรับผิดตามกฎหมายตอชีวิต รางกาย และทรัพยสินของบุคคล ภายนอก พ.ศ. 2548 

  - มาตรฐานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
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13. ดานการสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีทองถิ่น 

เกณฑการประเมิน 
เกณฑ 
การให
คะแนน 

ดูหลักฐานจาก… 
(คําสั่ง/รายงาน/เอกสาร/นส.ฯลฯ) 

13.1 จํานวนกิจกรรมเพ่ือการสงเสริมทํานุบํารุงศาสนา 
เกณฑการใหคะแนน :     
  * 6 กิจกรรม ข้ึนไป 
  * 4 – 5 กิจกรรม 
  * 2 – 3 กิจกรรม 
  * นอยกวา 2 กิจกรรม 

    
 

5 
3 
1 
0 

- แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
- ภาพถาย 
- บัญชีลงลายมือชื่อผูเขารวมกิจกรรม 
- หนังสือเชิญเขารวมกิจกรรม 
- ฎีกาการเบิกจายเงินงบประมาณประจําป 2558 
- กรณีรวมกับหนวยงานอ่ืนใหดูเอกสารท่ีเก่ียวของ 

คําอธิบาย 
- อปท. มีการดําเนินการสงเสริมสนับสนุนใหมีการจัดกิจกรรม เพ่ือใหประชาชนในเขตพ้ืนท่ีมีสวนรวมในการสงเสริม 
ทํานุบํารุงศาสนา  
- ในการนับจํานวนกิจกรรมสามารถนับรวมกิจกรรม ท้ังท่ี อปท. จดัเองหรือขอใหหนวยงานอ่ืนจัดใหหรือรวมกับหนวยงาน
อ่ืนในการจัดกิจกรรม โดยกิจกรรมท่ีจัดอาจใชงบประมาณ หรือไมใชงบประมาณในการจัดก็ได 
- สามารถนับรวมกิจกรรมท่ีใชงบประมาณของทองถ่ินหรือใชงบประมาณของหนวยงานอ่ืนก็ได แต อปท. ตองมีสวนรวม 
ในการจัดกิจกรรม 
ตัวอยางกิจกรรม เชน การจัดทําฐานขอมูลทางศาสนาในพ้ืนท่ี , แหเทียนพรรษา , บรรพชาสามเณรภาคฤดูรอน ,  
การบรรยายธรรม เปนตน 
- การนับจํานวนกิจกรรมใหนับ 1 โครงการ 1 กิจกรรม ตาม นส.สถ.  ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0892.2/ว 930 ลว. 8 พ.ค. 2558 
õõ  จะตองประเมินทุก อปท. ไมสามารถตัดฐานการประเมินได 

เกณฑการประเมิน 
เกณฑ 
การให
คะแนน 

ดูหลักฐานจาก… 
(คําสั่ง/รายงาน/เอกสาร/นส.ฯลฯ) 

13.2 จํานวนกิจกรรมเพ่ือการสงเสริมและอนุรักษ
ศิลปวัฒนธรรม และประเพณี  
เกณฑการใหคะแนน :     
  * 8 กิจกรรม ข้ึนไป 
  * 5 – 7 กิจกรรม 
  * 2 – 4 กิจกรรม 
  * นอยกวา 2 กิจกรรม 

 
 
 

5 
3 
1 
0 

- แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
- ภาพถาย 
- บัญชีลงลายมือชื่อผูเขารวมกิจกรรม 
- หนังสือเชิญเขารวมกิจกรรม 
- ฎีกาการเบิกจายเงินงบประมาณประจําป 2558 
- กรณีรวมกับหนวยงานอ่ืนใหดูเอกสารท่ีเก่ียวของ 
 

คําอธิบาย 
- อปท. มีการดําเนินการสงเสริมสนับสนุนใหมีการจัดกิจกรรม เพ่ือใหประชาชนมีสวนรวมในการสงเสริมอนุรักษวัฒนธรรม
และประเพณี  
- ในการนับจํานวนกิจกรรมสามารถนับรวมกิจกรรม ท้ังท่ี อปท. จดัเองหรือขอใหหนวยงานอ่ืนจัดใหหรือรวมกับหนวยงาน
อ่ืนในการจัดกิจกรรม โดยกิจกรรมท่ีจัดอาจใชงบประมาณ หรือไมใชงบประมาณในการจัดก็ได 
- สามารถนับรวมกิจกรรมท่ีใชงบประมาณของทองถ่ินหรือใชงบประมาณของหนวยงานอ่ืนก็ได แต อปท. ตองมีสวนรวม 
ในการจัดกิจกรรม 
ตัวอยางกิจกรรม เชน การจัดนิทรรศการ การทําสื่อเผยแพร ลอยกระทง สงกรานต แหบั้งไฟ หรือประเพณีตาง ๆ  
ในทองถ่ิน เปนตน 
- การนับจํานวนกิจกรรมใหนับ 1 โครงการ 1 กิจกรรม ตาม นส.สถ.  ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0892.2/ว 930 ลว. 8 พ.ค. 2558 
õõ  จะตองประเมินทุก อปท. ไมสามารถตัดฐานการประเมินได 
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เกณฑการประเมิน 
เกณฑ 
การให
คะแนน 

ดูหลักฐานจาก… 
(คําสั่ง/รายงาน/เอกสาร/นส.ฯลฯ) 

13.3 จํานวนกิจกรรมเพ่ือการอนุรักษและสงเสริมภูมิ
ปญญาทองถิ่น 
เกณฑการใหคะแนน :     
  * 5 กิจกรรม ข้ึนไป 
  * 3 – 4 กิจกรรม 
  * 1 – 2 กิจกรรม 
  * ไมไดดําเนินการ 

  
  
  

5 
3 
1  
0  

- แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
- ภาพถาย 
- บัญชีลงลายมือชื่อผูเขารวมกิจกรรม 
- หนังสือเชิญเขารวมกิจกรรม 
- ฎีกาการเบิกจายเงินงบประมาณประจําป 2558 
- กรณีรวมกับหนวยงานอ่ืนใหดูเอกสารท่ีเก่ียวของ 
 

คําอธิบาย 
- อปท. มีการดําเนินการสงเสริมสนับสนุนใหมีการจัดกิจกรรม เพ่ือใหประชาชนมีสวนรวม ในการอนุรักษศิลปะและภูมิ
ปญญาทองถ่ิน  
- ในการนับจํานวนกิจกรรมสามารถนับรวมกิจกรรม ท้ังท่ี อปท. จดัเองหรือขอใหหนวยงานอ่ืนจัดใหหรือรวมกับหนวยงาน
อ่ืนในการจัดกิจกรรม 
- โดยกิจกรรมท่ีจัดอาจใชงบประมาณ หรือไมใชงบประมาณในการจัดก็ได 
- สามารถนับรวมกิจกรรมท่ีใชงบประมาณของทองถ่ินหรือใชงบประมาณของหนวยงานอ่ืนก็ได แต อปท. ตองมีสวนรวม 
ในการจัดกิจกรรม 
ตัวอยางกิจกรรม เชน การจัดทําแผนท่ีหรือเสนทางของภูมิปญญาทองถ่ิน , การจัดทําทะเบียนปราชญชาวบาน ,  
การยกยองหรือประกาศเกียรติคุณแกปราชญชาวบาน , การถายทอดศิลปะและภูมิปญญาทองถ่ิน , การละเลนพ้ืนบาน , 
การทอผา , การทําเครื่องปนดินเผา เปนตน 
- การนับจํานวนกิจกรรมใหนับ 1 โครงการ 1 กิจกรรม ตาม นส.สถ.  ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0892.2/ว 930 ลว. 8 พ.ค. 2558 
õõ  จะตองประเมินทุก อปท. ไมสามารถตัดฐานการประเมินได 

 
หมายเหตุ  การดําเนินการตามขอ 13.1 – 13.3 ใหดําเนินการตามมาตรฐานการสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและ
จารีตประเพณี  
                 บทท่ี 2 การสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและจารีตประเพณี 
                 บทท่ี 4 ตัวชี้วัดดานการสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและจารีตประเพณี 

                   บทท่ี 5 แนวทางและข้ันตอนการดําเนินงานตามมาตรฐาน 
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14. ดานการสงเสริมการทองเท่ียว 

เกณฑการประเมิน 
เกณฑ 
การให
คะแนน 

ดูหลักฐานจาก… 
(คําสั่ง/รายงาน/เอกสาร/นส.ฯลฯ) 

อางอิงจาก... 
(กฎหมาย/พ.ร.บ./ระเบียบ/ 

นส. สั่งการท่ีเกี่ยวของ) 
14.1 จํานวนกิจกรรมเพ่ือสงเสริมการ
ทองเท่ียว 
เกณฑการใหคะแนน :     
  * 5 กิจกรรม ข้ึนไป 
  * 3 – 4 กิจกรรม 
  * 1 – 2 กิจกรรม 
  * ไมไดดําเนินการ 
 

 
 
 

5 
3 
1 
0 

- ศูนยขอมูลสําหรับนักทองเท่ียว 
- แผนสงเสริมการทองเท่ียว 
- หลักฐานการประชาสัมพันธตาง ๆ เชน 
เว็บไซตของ อปท. 
- ขอบัญญัต/ิเทศบัญญัติงบประมาณรายจายฯ 
- รายงานประจําป 
- ภาพถายกิจกรรม 
- ผลการสํารวจขอมูลแหลงทองเท่ียว 

- มาตรฐานการสงเสริม 
การทองเที่ยว 
 

คําอธิบาย 
- อปท. มีการดําเนินการสงเสริมสนับสนุนใหมีการจัดกิจกรรม เพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวในพ้ืนท่ี โดยการประชาสัมพันธ ผาน
สื่อตาง ๆ และวิธีการอ่ืน ๆ  
- ใหดําเนินการประเมินทุก อปท. เพ่ือการพัฒนาและสงเสริมการทองเท่ียวของ อปท. 
- ในการนับจํานวนกิจกรรมสามารถนับรวมกิจกรรม ท้ังท่ี อปท. จดัเองหรือขอใหหนวยงานอ่ืนจัดใหหรือรวมกับหนวยงานอ่ืน
ในการจัดกิจกรรม โดยกิจกรรมท่ีจัดอาจใชงบประมาณ หรือไมใชงบประมาณในการจัดก็ได 
- สามารถนับรวมกิจกรรมท่ีใชงบประมาณของทองถ่ินหรือใชงบประมาณของหนวยงานอ่ืนก็ได แต อปท. ตองมีสวนรวม  
ในการจัดกิจกรรม 
- แหลงทองเท่ียว หมายความรวมถึง  
  แหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติ เชน ภูเขา ปาไม แมน้ํา ชายทะเล ชายหาด ทะเลสาบ เกาะ แกง เข่ือน อางเก็บน้ํา สวน
รุกขชาติ สวนพฤษศาสตร วนอุทยาน อุทยานแหงชาติ เขตรักษาพันธุสัตวปา สวนสัตวเปด เปนตน 
   แหลงทองเท่ียวทางประวัติศาสตร เชน พระราชวัง ศาสนสถาน แหลงโบราณคดี โบราณสถาน โบราณวัตถุ ชุมชนโบราณ 
พิพิธภัณฑ กําแพงเมือง คูเมือง อุทยานประวัติศาสตร อนุสาวรีย อนุสรณสถาน เปนตน 
   แหลงทองเท่ียวทางศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น หมายถึง แหลงทองเท่ียวท่ีแสดงออกถึงประเพณีตาง ๆ 
เชน ประเพณีในรอบป ประเพณีในราชสํานัก ประเพณีไทย ประเพณีทองถ่ิน เปนตน  
  แหลงทองเท่ียวท่ีเกี่ยวของกับวิถีชีวิตของผูคน เชน การสรางบานเรือน การแตงกาย อาหารประจําถ่ิน เครื่องมือเครื่องใช 
ภาษาพูด วรรณคดีพ้ืนบาน รวมถึงตลาดนัด ตลาดน้ํา โฮมสเตย เปนตน 
  แหลงทองเท่ียวเพื่อนันทนาการและบันเทิง เชน สวนสตัว สวนสนุก สวนน้ํา ศูนยวัฒนธรรม ศูนยแสดงศิลปะสมัยใหม 
แหลงบันเทิง ศูนยการคา ศูนยการประชุม เปนตน 
   แหลงทองเท่ียวเชิงเกษตร เชน สวนเกษตร วนเกษตร สวนสมุนไพร ศูนยการศึกษาการทําเกษตรทฤษฎีใหม เศรษฐกิจ
พอเพียง โครงการพระราชดําริ ฟารมปศุสัตวและสัตวเลี้ยง  แหลงเพาะพันธุสัตวน้ําตาง ๆ สถานที่ราชการ สถาบันการศึกษา
ท่ีมีงานวิจัยการพัฒนาเทคโนโลยีทางการเกษตรท่ีทันสมัย เปนตน   
   แหลงทองเท่ียวเชิงสุขภาพ เชน การนวดแผนไทย บริการอาบน้ําแร เปนตน  
- ตัวอยางกิจกรรม เชน การจัดทําขอมูลแหลงทองเท่ียว การจดัทําปายแสดงสถานท่ีทองเท่ียว การประชาสัมพันธ ทางเว็ปไซต 
ของ อปท. อําเภอ หรือจังหวัด วิทยุกระจายเสียง หรือสื่อตาง ๆ การจัดบริการตาง ๆ เชน การรักษาความปลอดภัย 
รานอาหาร สินคา/ของท่ีระลึก ท่ีพักคางแรม การนําเท่ียว การบริการดานบันเทิง/นันทนาการ การบริการดานสารสนเทศ 
การขนสง เปนตน 
- การนับจํานวนกิจกรรมใหนับ 1 โครงการ 1 กิจกรรม ตาม นส.สถ.  ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0892.2/ว 930 ลว. 8 พ.ค. 2558 
õõ  จะตองประเมินทุก อปท. ไมสามารถตัดฐานการประเมินได 
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15. ดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

เกณฑการประเมิน 
เกณฑ 
การให
คะแนน 

ดูหลักฐานจาก… 
(คําสั่ง/รายงาน/เอกสาร/นส.ฯลฯ) 

อางอิงจาก... 
(กฎหมาย/พ.ร.บ./ระเบียบ/ 

นส. สั่งการท่ีเกี่ยวของ) 
15.1 จํานวนกิจกรรมเพ่ือใหความรู
ประชาชนในการรักษาทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
เกณฑการใหคะแนน :     
  * 5 กิจกรรม ข้ึนไป 
  * 3 – 4 กิจกรรม 
  * 1 – 2 กิจกรรม 
  * ไมไดดําเนินการ 

 
 
 
 

5 
3 
1 
0 

- ขอบัญญัต/ิเทศบัญญัติงบประมาณรายจายฯ 
- ขอตกลงความรวมมือดานสิ่งแวดลอม 
- แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
- ภาพถาย 
- บัญชีลงลายมือชื่อผูเขารวมกิจกรรม 
- หนังสือแจงเขารวมกิจกรรม 
- ฎีกาการเบิกจายเงินงบประมาณประจําป 
2558 
- หนังสือขอความรวมมือจากหนวยงานอ่ืน 

- มาตรฐานการจัดการ
สิ่งแวดลอม  
บทที่ 3 มาตรฐานและตัวชี้วัด
ดานการจัดการสิ่งแวดลอม 
บทที่ 4 ขอเสนอแนะการ
จัดการสิ่งแวดลอมของ อปท. 

คําอธิบาย 
- เปนการจัดกิจกรรมเพ่ือใหความรูแกประชาชนในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
- ในการนับจํานวนกิจกรรมสามารถนับรวมกิจกรรม ท้ังท่ี อปท. จัดเองหรือรวมกับหนวยงานอ่ืนในการจัดกิจกรรม 
- โดยกิจกรรมท่ีจัดอาจใชงบประมาณ หรือไมใชงบประมาณในการจัดก็ได 
- สามารถนับรวมกิจกรรมท่ีใชงบประมาณของทองถ่ินหรือใชงบประมาณของหนวยงานอ่ืนก็ได แต อปท. ตองมีสวนรวม 
ในการจัดกิจกรรม 
- ตัวอยางกิจกรรม เชน ประชาสัมพันธหรือรณรงคในการสรางจิตสํานึกใหแกประชาชนในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม การใหความรูเรื่องการคัดแยกกากสารพิษอันตราย การใหความรูและความเขาใจเก่ียวกับมลพิษทางอากาศ 
และการปองกันตนเอง การประชาสัมพันธรณรงคใหประชาชนใหความรวมมือชวยกันดูแลรักษาสภาพแวดลอมของบานเรือน 
ชุมชน การประชาสัมพันธรณรงคใหประชาชนมีความรูเก่ียวกับมลพิษทางดินจากการใชปุยเคมี ยาฆาแมลง การประชาสัมพันธ
รณรงคใหประชาชนมีความรูเก่ียวกับการใชแหลงน้ํา เปนตน 
- การนับจํานวนกิจกรรมใหนับ 1 โครงการ 1 กิจกรรม ตาม นส.สถ.  ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0892.2/ว 930 ลว. 8 พ.ค. 2558 
õõ  จะตองประเมินทุก อปท. ไมสามารถตัดฐานการประเมินได 
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เกณฑการประเมิน 
เกณฑ 
การให
คะแนน 

ดูหลักฐานจาก… 
(คําสั่ง/รายงาน/เอกสาร/นส.ฯลฯ) 

อางอิงจาก... 
(กฎหมาย/พ.ร.บ./ระเบียบ/ 

นส. สั่งการท่ีเกี่ยวของ) 
15.2 จํานวนกิจกรรมเพ่ือการรักษา
ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
(นอกเหนือจากการใหความรู
ประชาชน) 
เกณฑการใหคะแนน :     
   * 3 กิจกรรม ข้ึนไป 
   * 2 กิจกรรม 
   * 1 กิจกรรม 
   * ไมไดดําเนินการ  

  
  
  
  
  

5 
3 
1 
0  

- ขอบัญญัต/ิเทศบัญญัติงบประมาณรายจายฯ 
- ขอตกลงความรวมมือดานสิ่งแวดลอม 
- แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
- ภาพถาย 
- บัญชีลงลายมือชื่อผูเขารวมกิจกรรม 
- หนังสือแจงเขารวมกิจกรรม 
- ฎีกาการเบิกจายเงินงบประมาณประจําป 
2558 
- หนังสือขอความรวมมือจากหนวยงานอ่ืน 

- มาตรฐานการจัดการ
สิ่งแวดลอม  
บทที่ 3 มาตรฐานและตัวชี้วัด
ดานการจัดการสิ่งแวดลอม 
บทที่ 4 ขอเสนอแนะการ
จัดการสิ่งแวดลอมของ อปท. 

คําอธิบาย 
- เปนการจัดกิจกรรมการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม นอกเหนือจากการใหความรูแกประชาชน 
- ในการนับจํานวนกิจกรรมสามารถนับรวมกิจกรรม ท้ังท่ี อปท. จัดเองหรือรวมกับหนวยงานอ่ืนในการจัดกิจกรรม 
- โดยกิจกรรมท่ีจัดอาจใชงบประมาณ หรือไมใชงบประมาณในการจัดก็ได 
- สามารถนับรวมกิจกรรมท่ีใชงบประมาณของทองถ่ินหรือใชงบประมาณของหนวยงานอ่ืนก็ได แต อปท. ตองมีสวนรวมใน
การจัดกิจกรรม 
- ตัวอยางกิจกรรม เชน การมีระบบการรับเรื่องรองเรียนจากกิจกรรมท่ีเกิดมลพิษ สิ่งแวดลอมดานตาง ๆ การประเมิน
สภาพปญหาและดําเนินการแกไขปญหา การจัดทําแผนการจัดการสิ่งแวดลอม การจัดทําประชาพิจารณ การตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดลอม การดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมายสิ่งแวดลอม การจัดใหมีระบบการคัดแยกจัดเก็บขยะมูลฝอยและ
กากสารพิษอันตราย การปลูกตนไม การปลูกปาชายเลน การสนับสนุนใหผูประกอบการมีระบบปองกันอากาศเสียและ 
ฝุนละออง การออกขอบัญญัติในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การสงเสริมใหประชาชนลดใชสารเคมี  
ยาฆาแมลง การรักษาแหลงน้ํา การลดการใชถุงพลาสติก กลองโฟม การใชถุงผาแทนถุงพลาสติก การใชจักรยานในชีวิต 
ประจําวัน เปนตน 
- การนับจํานวนกิจกรรมใหนับ 1 โครงการ 1 กิจกรรม ตาม นส.สถ.  ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0892.2/ว 930 ลว. 8 พ.ค. 
2558 
õõ  จะตองประเมินทุก อปท. ไมสามารถตัดฐานการประเมินได 
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เกณฑการประเมิน 
เกณฑ 
การให
คะแนน 

ดูหลักฐานจาก… 
(คําสั่ง/รายงาน/
เอกสาร/นส.ฯลฯ) 

อางอิงจาก... 
(กฎหมาย/พ.ร.บ./ระเบียบ/ 

นส. สั่งการท่ีเกี่ยวของ) 
15.3 จํานวนกิจกรรมเพ่ือการจัดการขยะ 
  1. มีการจัดทําฐานขอมูลขยะมูลฝอยที่เปนปจจุบันและ
สามารถนํามาใชประโยชนในการจัดการได 
  2. มีแผนการจัดการ/แผนปฏิบัติการ/โครงการ/กิจกรรม
เก่ียวกับการจัดการขยะในเทศบัญญัติ/ขอบัญญัติ 
  3. มีการอบรมใหความรู/ศึกษาดูงานดานการจัดการขยะ/
มีกิจกรรมรณรงคเพ่ือปองกันไมใหเกิดขยะ  
  4. มีการลด คัดแยกและนําขยะมูลฝอยกลับมาใช
ประโยชน (3 Rs; Reduce, Reuse, Recycle)   
  5. มีการนําขยะมูลฝอยกลับมาใชประโยชนในอัตราไมนอย
กวารอยละ 15 เม่ือเทียบกับอัตราการเกิดขยะมูลฝอย  
  6. มีระบบการเก็บรวบรวมและขนสงขยะอยางมีประสิทธภิาพ  
  7. มีระบบการจัดการขยะอยางถูกหลักสุขาภิบาล 
เกณฑการใหคะแนน :  
  * 4 กิจกรรม ข้ึนไป 
  * 3 กิจกรรม 
  * 2 กิจกรรม 
  * 1 กิจกรรมหรือไมไดดําเนินการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 
3 
1 
0 

- ฐานขอมูลขยะมูล
ฝอยที่เปนปจจุบัน 
- เทศบัญญัติ/
ขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายฯ 
- กิจกรรมท่ี อปท. 
จัด หรือสนับสนุน
การจัด 
- ภาพถายกิจกรรม
การอบรมใหความรู 
การรณรงค การลด 
คัดแยก และนําขยะ
มูลฝอยกลับมาใช
ประโยชนใหม 
- ภาพถายการเก็บ
รวบรวม ขนสงและ
การกําจัดขยะมูล
ฝอยที่บอฝงกลบ
ปลายทาง 

- มาตรฐานการจัดการขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล 

คําอธิบาย 
- สถานการณปริมาณขยะมูลฝอย ในพ้ืนท่ี อปท. จากการสํารวจของกรมควบคุมมลพิษ พบวา อัตราการผลิตขยะมูลฝอย 
ตอคนตอวัน สูงข้ึนตอเนื่องทุกป จาก 1.03 กก./คน/วัน ในป 2551 เปน 1.15 กก./คน/วัน ในป 2556     
- ขยะในชุมชน แบงเปน 4 ประเภทหลัก ไดแก ขยะท่ัวไป ขยะรีไซเคิล ขยะอินทรีย และขยะอันตราย 
- หลักการจัดการขยะมี 4 ประเภท 
  1. การปองกันไมใหเกิดขยะ เปนการจัดการ ณ จุดกําเนิดขยะ โดยอบรม/รณรงคใหประชาชนคิดกอนบริโภค เลือกบริโภค
สินคาหรือบริการท่ีกอใหเกิดขยะนอย 
  2. การควบคุมปริมาณขยะเปนการจัดการระหวางทางกอนท่ีจะนําไปกําจัด เชน ธนาคารขยะรีไซเคิล การทําปุยหมัก   
  3. การรวบรวมและขนสงอยางมีประสิทธิภาพ เชน มีจํานวนภาชนะรองรับขยะ รถเก็บขยะ และพนักงานประจํารถอยางเพียงพอ 
  4. การกําจัดขยะมูลฝอยอยางถูกหลัก สุขาภิบาล เนนการจัดการ ณ ปลายทาง หรือการฝงกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาล 
การเผาโดยใชความรอนสูง 
- เปาหมายการจัดการขยะมูลฝอย 
  1. ลดหรือควบคุมการผลิตขยะมูลฝอยของประชากรในอัตราไมเกิน 1 กก./คน/วัน 
  2. ใหมีการใชประโยชนจากขยะมูลฝอยในเขต กทม. และชุมชนท่ัวประเทศ ในอัตราไมนอยกวารอยละ 15 ของปริมาณ
ขยะมูลฝอยที่เกิดข้ึน 
  3. ปริมาณขยะมูลฝอยตกคางจากการใหบริการเก็บขนในเขตเทศบาลจะหมดไป และสําหรับพ้ืนท่ีนอกเขตเทศบาลจะมี
ปริมาณขยะมูลฝอยตกคางไมเกินรอยละ 10 ของปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดข้ึน 
  4. ใหทุกจังหวัดมีแผนหลักและแผนการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลท่ีถูกสุขลักษณะ และมีระบบกําจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูลท่ีถูกสุขลักษณะครบถวนทุกจังหวัด 
õõ  จะตองประเมินทุก อบต.และเทศบาล ไมสามารถตัดฐานการประเมินได ยกเวน อบจ. ไมตองประเมินขอนี ้
56 



คําอธิบาย (เพิ่มเติม) เกณฑการประเมินเกณฑขอ 15.๓ จํานวนกิจกรรมเพื่อการจัดการขยะ 
ของกรมสงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอม 

 
ทีมประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) ตรวจประเมินประสิทธิภาพการจัดบริการสาธารณะของ 

อปท. ประจําป 2559 ตองพิจารณาเอกสาร/หลักฐาน/รายงานสรุป/ภาพถายกิจกรรมท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินได
จัดเตรียมหรือนําเสนอ โดยการตรวจสอบหลักฐานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของตามเกณฑประเมิน ดังนี้ 

ขอท่ี ๑ มีการจัดทําฐานขอมูลขยะมูลฝอยท่ีเปนปจจุบันและสามารถนํามาใชประโยชนในการจัดการได 
 องคกรปกครองสวนทองถ่ินตองเตรียมเอกสารหลักฐานท่ีแสดงใหเห็นวามีการจัดทําฐานขอมูลขยะมูล
ฝอยที่เปนปจจุบันและสามารถนํามาใชประโยชนในการวางแผนจัดการ ควบคุม ติดตามดูแล กํากับขยะมูลฝอยได 

ขอท่ี ๒ มีแผนการจัดการ/แผนปฏิบัติการ/โครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการจัดการขยะในเทศบัญญัต/ิขอบัญญัต ิ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินตองเตรียมเอกสารหลักฐานท่ีแสดงใหเห็นวามีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมท่ี

เก่ียวของกับการบริหารจัดการขยะอยางมีประสิทธิภาพ ตามเกณฑการประเมินท่ีกําหนด ท่ีปรากฏในเทศบัญญัติ/
ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปท่ีกําหนด 

ขอท่ี  ๓ มีการอบรมใหความรู /ศึกษาดู งานด านการจัดการขยะ/มีกิจกรรมรณรงค เพื่ อปองกัน 
ไมใหเกิดขยะ 

องคกรปกครองสวนทอง ถ่ินตองเตรียมสําเนาโครงการ/รายงานสรุปผล/ภาพถายกิจกรรม  
ท่ีแสดงใหเห็นวามีโครงการ/กิจกรรม ท่ีดําเนินการตามเกณฑการประเมินฯ ท่ีกําหนดหรือเปนโครงการท่ีรวม
ดําเนินการในพ้ืนท่ีรวมกับหนวยงานภายนอก เชน โครงการอบรม/สาธิต/ศึกษาดูงาน/การรณรงคใหความรู 
ท่ีเก่ียวของกับการจัดการขยะ 

ขอท่ี ๔ มีการลด คัดแยกและนําขยะมูลฝอยกลับมาใชประโยชน (3 Rs ; Reduce , Reuse ,  Recycle) 
ในอัตราไมนอยกวารอยละ 15 เม่ือเทียบกับอัตราการเกิดขยะมูลฝอย 

องคกรปกครองสวนทองถ่ินตองเตรียมเอกสารหลักฐาน/รายงานสรุปผล/ภาพถายกิจกรรม 
ท่ีแสดงใหเห็นวามีการลด คัดแยก และนําขยะมูลฝอยกลับมาใชประโยชน  

ขอท่ี ๕ มีการนําขยะมูลฝอยกลับมาใชประโยชนในอัตราไมนอยกวา รอยละ ๑๕ เม่ือเทียบกับอัตราการ
เกิดขยะมูลฝอย 

องคกรปกครองสวนทองถ่ินตองเตรียมเอกสารหลักฐาน/รายงานสรุปผล/ภาพถายกิจกรรม 
ท่ีแสดงใหเห็นวามีการนําขยะมูลฝอยกลับมาใชประโยชนในอัตราไมนอยกวารอยละ 15 (ในชวงเวลา ๓ ป) เม่ือเทียบ
กับอัตราการเกิดขยะมูลฝอย ตามเกณฑการประเมินท่ีกําหนด 

ขอท่ี ๖ มีระบบการเก็บรวบรวมและขนสงขยะอยางมีประสิทธิภาพ  
องคกรปกครองสวนทองถ่ินตองเตรียมสําเนาเอกสาร/หลักฐาน/รายงานสรุปผล/ภาพถายกิจกรรม  

ท่ีแสดงใหเห็นวามีระบบการเก็บรวบรวมและขนสงขยะไปฝงกลบอยางมีประสิทธิภาพ 
ขอท่ี ๗ มีระบบการจัดการขยะอยางถูกหลักสุขาภิบาล 
องคกรปกครองสวนทองถ่ินตองเตรียมสําเนาเอกสาร/หลักฐาน/รายงานสรุปผล/ภาพถายกิจกรรม  

ท่ีแสดงใหเห็นวามีระบบการจัดการขยะอยางถูกหลักสุขาภิบาลซึ่งจัดการฝงกลบ/เผาในพ้ืนท่ีหรือจัดจางนําไปฝงกลบ/ 
เผานอกพ้ืนท่ีอยางถูกหลักสุขาภิบาล 
คําอธิบายท่ีเกี่ยวของ 
 ขยะมูลฝอย หมายถึง สิ่งเหลือใชและสิ่งปฏิกูลท่ีอยูในรูปของแข็ง ซึ่งเกิดจากกิจกรรมของมนุษยและสัตว ท้ัง
จากการบริโภค การผลิต การขับถาย การดํารงชีวิตและอ่ืน ๆ 
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ขยะในชุมชน แบงออกเปน ๔ ประเภท ดังนี้ 
๑. ขยะรีไซเคิล คือ ขยะ ของเสียบรรจุภัณฑ หรือวัสดุเหลือใช ซึ่งสามารถนํากลับมาใชประโยชน 

ใหมได โดยการนํามาแปรรูปเปนวัตถุดิบในขบวนการผลิตหรือใชสําหรับผลิตเปนผลิตภัณฑใหม เชน แกว กระดาษ 
กระปองเครื่องดื่ม กลองนม UHT เศษพลาสติก เศษโลหะ อะลูมิเนียม ยางรถยนต เปนตน 

๒. ขยะอินทรีย คือ ขยะท่ีเกิดจากสิ่งท่ีมีชีวิตและสามารถยอยสลายไดตามธรรมชาติ ถาสภาพแวดลอม
เหมาะสม เชน เศษผัก เศษผลไม เศษอาหาร ก่ิงไม ใบหญา ดอกไม เปนตน 

๓. ขยะอันตราย คือ ขยะท่ีมีองคประกอบหรือปนเปอนวัตถุอันตรายชนิดตาง ๆ เชน วัตถุระเบิด วัตถุไวไฟ 
วัตถุออกซิไดซ วัตถุมีพิษ วัตถุท่ีทําใหเกิดโรค(ขยะติดเชื้อ)วัตถุกัมมันตรังสี วัตถุท่ีทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทาง
พันธุกรรม วัตถุกัดกรอน วัตถุท่ีกอใหเกิดการระคายเคือง วัตถุอยางอ่ืนไมวาจะเปนเคมีภัณฑหรือสิ่ง อ่ืนใด 
ท่ีอาจทําใหเกิดอันตรายแกบุคคล สัตว พืช ทรัพยสินหรือสิ่งแวดลอม เชน ถานไฟฉาย หลอดฟลูออเรสเซนต 
แบตเตอรี่โทรศัพทเคลื่อนท่ี ภาชนะบรรจุสารกําจัดศัตรูพืช กระปองสเปรยบรรจุสีหรือสารเคมี เปนตน 

๔. ขยะท่ัวไป คือ ขยะประเภทอ่ืนนอกเหนือจากขยะยอยสลาย ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย มีลักษณะท่ียอย
สลายยากและไมคุมคาสําหรับการนํากลับมาใชประโยชนใหม เชน หอพลาสติกใสขนม พลาสติกหอลูกอม ซองบะหม่ี 
ก่ึงสําเร็จรูป ถุงพลาสติกเปอนเศษอาหาร โฟมเปอนอาหาร ฟอลยเปอนอาหาร เปนตน 

หลักการจัดการขยะ ประกอบดวย ๔ ข้ันตอน ดังนี้ 
๑. การปองกันไมใหเกิดขยะ ณ จุดกําเนิดขยะ โดยรณรงคใหประชาชนลดการผลิตขยะ โดยการปฏิเสธ 

(Reject) และลดการใช (Reduce) ซึ่งเปนความพยายามท่ีจะใหประชาชนคิดกอนท่ีจะบริโภค โดยเลือกการบริโภค
สินคาหรือบริการท่ีกอใหเกิดขยะนอยที่สุด อาทิ  

ü โครงการนําปนโตไปซื้ออาหารสําเร็จรูปเพ่ือลดขยะจากถุงพลาสติก และกลองโฟม 
ü โครงการรณรงคการปฏิเสธไมรับถุงพลาสติกใสของ  
ü โครงการเลือกซื้อผลิตภัณฑท่ีมีบรรจุภัณฑท่ียอยสลายงายและเหลือเปนขยะนอยที่สุด  
ü โครงการลด ละ เลิกการดื่มน้ําขวดพลาสติกในโรงเรียน  

๒. การควบคุมปริมาณขยะและการท้ิงขยะท่ีผิดวิธี เปนการจัดการระหวางทางกอนท่ีจะถูกนําไปกําจัด 
เนื่องจากเราไมสามารถปองกันไมใหเกิดขยะได แตควรควบคุมปริมาณ และวิธีการท้ิง โดยสงเสริมการคัดแยกขยะ
ออกมาใชประโยชนกอนนําไปกําจัดใหไดมากท่ีสุด หรือควบคุมการท้ิงอยางถูกวิธี อาทิ 

ü โครงการธนาคารขยะรีไซเคิลสรางรายได  
ü โครงการทําปุยหมักจากเศษขยะอินทรียฯ 
ü โครงการขยะพิษสะสมแลกแตม 
ü โครงการรวบรวมน้ํามันเครื่องใชแลว นํากลับมาใชประโยชนใหม 

๓. การเก็บรวบรวมและขนสงอยางมีประสิทธิภาพ  ในการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร จําเปนตองวาง
ระบบการเก็บรวบรวมมูลฝอยอยางมีประสิทธิภาพ พรอมท้ังระบบการขนสงท่ีมีประสิทธิภาพ เชน  

ü ภาชนะสําหรับรองรับขยะมูลฝอยพอเพียง 
ü จํานวนรถเก็บรวบรวมขยะ และพนักงานประจํารถใหมีปริมาณเพียงพอกับปริมาณขยะท่ีเกิดข้ึน  

การเก็บขนขยะมูลฝอยโดยการขนสงและเคลื่อนยายขยะควรใหเหมาะสมตามประเภทของขยะ ควบคุมการรั่วไหลของ
น้ําชะขยะ ควบคุมการหกหลน ปลิวฟุงของขยะ 

4. การกําจัดขยะมูลฝอยอยางถูกหลักสุขาภิบาล เปนการจัดการ ณ ปลายทาง อาทิเชน 
ü การฝงกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาล 
ü การเผาโดยใชความรอนสูงโดยไมกอมลพิษ  
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สถานการณปริมาณขยะมูลฝอยในพื้นท่ีองคการปกครองสวนทองถิ่น 
จากการสํารวจของกรมควบคุมมลพิษ พบวาอัตราการผลิตขยะมูลฝอยตอคนตอวัน สูงข้ึนตอเนื่องทุกป จาก 

1.03 กก./คน/วัน ในป 2551 เปน 1.15 กก./คน/วัน ในป 2556     
เปาหมายการจัดการขยะมูลฝอย 

 กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน กระทรวงมหาดไทย ไดกําหนดเปาหมายเพ่ือใชเปนมาตรฐานการคัดแยก
ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล โดยอางอิงนโยบายและแผนการสงเสริมการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.25๕0 - 
2559 ดังนี้ 

1. ลดหรือควบคุมการผลิตขยะมูลฝอยของประชากรในอัตราไมเกิน 1 กก./คน/วัน 
2. ใหมีการใชประโยชนจากขยะมูลฝอยในเขต กทม. และชุมชนท่ัวประเทศ ในอัตราไมนอยกวารอยละ 15  

ของปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดข้ึน 
3. ปริมาณขยะมูลฝอยตกคางจากการใหบริการเก็บขนในเขตเทศบาลจะหมดไป และสําหรับพ้ืนท่ีนอกเขต

เทศบาลจะมีปริมาณขยะมูลฝอยตกคางไมเกินรอยละ 10 ของปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดข้ึน 
4. ใหทุกจังหวัดมีแผนหลักและแผนการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลท่ีถูกสุขลักษณะ และมีระบบกําจัด

ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลท่ีถูกสุขลักษณะครบถวนทุกจังหวัด 
การจัดทําฐานขอมูลขยะมูลฝอย * 

           การจัดทําฐานขอมูลขยะมูลฝอยเพ่ือนํามาใชประโยชนในการวางแผนการจัดการขยะใหเกิดประสิทธิภาพควรมี
การจัดเก็บขอมูลท่ีสําคัญ ไดแก  

ü ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดข้ึนในองคกรปกครองสวนทองถ่ินท้ังหมดใน 1 ป (ตัน/ป) 
ü จํานวนประชากรตามทะเบียนราษฎร 
ü จํานวนประชากรแฝงในพ้ืนท่ี 
ü จํานวนนักทองเท่ียวในพ้ืนท่ี 
ü อัตราการเกิดขยะมูลฝอยในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (กิโลกรัม/คน/วัน) 
ü รอยละของขยะมูลฝอยที่จัดเก็บ รวบรวม ขนสง (ตัน/วัน) 
ü รอยละของขยะมูลฝอยที่นํากลับมาใชประโยชน (ตัน/วัน) 
ü รอยละของขยะมูลฝอยทีถู่กกําจัดอยางถูกหลักสุขาภิบาล (ตัน/วัน) 
วิธีคํานวณอัตราการเกิดขยะมูลฝอยในองคกรปกครองสวนทองถิ่น * 
 
อัตราการเกิดขยะมูลฝอย (กก./คน/วัน) =  ปริมาณขยะมูลฝอยทั้งหมด 1 ป (ตัน/ป) x 100๐ 
 

       จํานวนประชากรท้ังหมด 
วิธีคํานวณปริมาณขยะมูลฝอยท่ีสามารถนํากลับมาใชประโยชนใหม * 
 

รอยละขยะมูลฝอยท่ีนํากลับมาใชประโยชนใหม (%)  = ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีนํากลับมาใชประโยชน (ตัน/วัน) x 100 
 

           ปริมาณขยะมูลฝอยท้ังหมด (ตัน/วัน) 
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เกณฑการประเมิน 
เกณฑ 
การให
คะแนน 

ดูหลักฐานจาก… 
(คําสั่ง/รายงาน/
เอกสาร/นส.ฯลฯ) 

อางอิงจาก... 
(กฎหมาย/พ.ร.บ./ระเบียบ/ 

นส. สั่งการท่ีเกี่ยวของ) 
15.4 จํานวนกิจกรรมเพ่ือการจัดการน้ําเสีย 
  1. มีการสํารวจสภาพปญหาของน้ําเสียในทองถ่ิน 
  2. มีโครงการ/กิจกรรมเก่ียวกับการจัดการน้ําเสียในเทศบัญญัติ/
ขอบัญญัติ 
  3. มีการอบรมใหความรู/ศึกษาดูงานดานการอนุรักษหรือ
การจัดการน้ําเสียใหแกประชาชน/มีกิจกรรมรณรงคการใช
น้ําอยางประหยัดอยางตอเนื่องและเปนรูปธรรม 
  4. มีกิจกรรมการปฏิบัติเพ่ือสงเสริมการบําบัดน้ําเสีย
ครัวเรือนอยางตอเนื่องและเปนรูปธรรม  
  5. มีการรวบรวมแบบบันทึกขอมูล หรือรายงานดานน้ํา
เสียตามมาตรา 80 พ.ร.บ. สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
แหงชาติ พ.ศ. 2535 
เกณฑการใหคะแนน :  
  * 3 กิจกรรม ข้ึนไป  
  * 2 กิจกรรม 
  * 1 กิจกรรม 
  * ไมไดดําเนินการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 
3 
1 
0 

- บันทึกการสํารวจ
สภาพปญหา 
ของน้ําเสีย 
- เทศบัญญัติ/
ขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายฯ 
- กิจกรรมท่ี อปท. จัด 
หรือสนับสนุนการจัด 
- หนังสือขอความ
รวมมือจากหนวยงาน
อ่ืน 
- ภาพถายกิจกรรม/
โครงการ 
- ขอมูล/แบบรายงาน
ดานน้ําเสีย 
 

- มาตรฐานการบําบัด 
น้ําเสีย 

คําอธิบาย 
- น้ําเสีย หมายถึง น้ําท่ีผานการนําไปใชประโยชนในกิจกรรมตาง ๆ เชน ครัวเรือน โรงงานอุตสาหกรรม เกษตรกรรม น้ําเสีย
จึงมีสวน ประกอบตาง ๆ ท่ีมาจากกิจกรรมท่ีเปนแหลงกําเนิดของมันปะปนอยูในของเหลว ซึ่งเจาพนักงานทองถ่ินมีหนาท่ี
ตองรวบรวมแบบบันทึกหรือรายงานผลการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสียของเจาของ หรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษ 
ตามมาตรา 80 พ.ร.บ.สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 
- ในการนับจํานวนกิจกรรมสามารถนับรวมกิจกรรม ท้ังท่ี อปท. จดัเองหรือขอใหหนวยงานอ่ืนจัดใหหรือรวมกับหนวยงานอ่ืน
ในการจัดกิจกรรม 
- โดยกิจกรรมท่ีจัดอาจใชงบประมาณ หรือไมใชงบประมาณในการจัดก็ได 
- สามารถนับรวมกิจกรรมท่ีใชงบประมาณของทองถ่ินหรือใชงบประมาณของหนวยงานอ่ืนก็ได แต อปท. ตองมีสวนรวม 
ในการจัดกิจกรรม 
- ตัวอยางกิจกรรม เชน 
  1) มีการสํารวจสภาพปญหาของน้ําเสียในทองถ่ิน 
  2) มีโครงการ/กิจกรรมเก่ียวกับการจัดการน้ําเสียในเทศบัญญัติ/ขอบัญญัติ 
  3) มีการอบรมใหความรู/ศึกษาดูงานดานการอนุรักษหรือการจัดการน้ําเสียใหแกประชาชน/มีกิจกรรมรณรงคการใชน้ํา
อยางประหยัดอยางตอเนื่องและเปนรูปธรรม 
  4) มีกิจกรรมการปฏิบัติเพ่ือสงเสริมการบําบัดน้ําเสียครัวเรือนอยางตอเนื่องและเปนรูปธรรม  
  5) มีการรวบรวมแบบบันทึกขอมูล หรือรายงานดานน้ําเสียตามมาตรา 80 พ.ร.บ. สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
แหงชาติ พ.ศ. 2535 
õõ  จะตองประเมินทุก อบต.และเทศบาล ไมสามารถตัดฐานการประเมินได ยกเวน อบจ. ไมตองประเมินขอนี ้
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16. ดานการศึกษา 

เกณฑการประเมิน 
เกณฑ 
การให
คะแนน 

ดูหลักฐานจาก… 
(คําสั่ง/รายงาน/เอกสาร/นส.ฯลฯ) 

อางอิงจาก... 
(กฎหมาย/พ.ร.บ./ระเบียบ/ 

นส. สั่งการท่ีเกี่ยวของ) 
16.1 รอยละของเด็กอายุ 2-5 ป ในเขต อปท. 
ท่ีไดรับการเตรียมความพรอมกอนเขารับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
เกณฑการใหคะแนน :     
  * รอยละ 100 
  * รอยละ 95 – 99.9 
  * รอยละ 90 – 94.9 
  * นอยกวารอยละ 90 
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- ขอมูลเด็กอายุ 2-5 ป ในเขต 
อปท.  
- ทะเบียนราษฎร 
- ขอมูลแจกแจงสถานท่ีท่ีเด็ก
ไดรับการเตรียมความพรอม 
- ขอมูล จปฐ. 
- ขอมูลของกรมอนามัย 
- ขอมูลจากผูนําชุมชน ประชาคม 
- แผนงานโครงการของ อปท. 
- ภาพถาย 
- เทศบัญญัติ/ขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายฯ 
- ฎีกาการเบิกจายเงินงบประมาณ
ประจําป 2558 

- มาตรฐานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
- มาตรฐานการจัด
การศึกษาทองถ่ิน 

คําอธิบาย 
- จํานวนนักเรียนอายุ  2-5 ป ท่ีไดรับการเตรียมความพรอม ณ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก , โรงเรียนอนุบาล , เนอสเซอรี่ หรือ
สถานรับเลี้ยงเด็กอายุ 2-5 ป 
- การเตรียมความพรอม คือ การพัฒนาเด็ก บนพ้ืนฐานการอบรมเลี้ยงดูและสงเสริมกระบวนการเรียนรูตามคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค ประกอบดวย ดานรางกาย ดานจิตใจ ดานอารมณ ดานสังคม และดานสติปญญา 
- การไดรับการเตรียมความพรอม ใหรวมถึงเด็กท่ีไดรับการเตรียมความพรอมในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก หรือโรงเรียนอนุบาล 
ทุกสังกัด ท้ังในและนอกเขต อปท.  
õõ  จะตองประเมินทุก อบต.และเทศบาล ไมสามารถตัดฐานการประเมินได ยกเวน อบจ. ไมตองประเมินขอนี ้
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เกณฑการประเมิน 
เกณฑ 
การให
คะแนน 

ดูหลักฐานจาก… 
(คําสั่ง/รายงาน/เอกสาร/นส.ฯลฯ) 

อางอิงจาก... 
(กฎหมาย/พ.ร.บ./ระเบียบ/ 

นส. สั่งการท่ีเกี่ยวของ) 
16.2 จํานวนประเภทกิจกรรมเพ่ือสงเสริมการ
จัดการศึกษา 
เกณฑการใหคะแนน :     
  * 7 ประเภทกิจกรรม ข้ึนไป 
  * 5 – 6 ประเภทกิจกรรม 
  * 3 – 4 ประเภทกิจกรรม 
  * นอยกวา 3 ประเภทกิจกรรม  
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- ขอบัญญัติ/เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายฯ 
- แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
- ภาพถาย 
- หนังสือแจงเขารวมกิจกรรม 
- ฎีกาการเบิกจายเงินงบประมาณ
ประจําป 2558 
- หนังสือขอความรวมมือจาก
หนวยงานอ่ืน 

- พ.ร.บ. การศึกษา พ.ศ. 
2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 
2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับท่ี 
3) พ.ศ. 2553 
 

คําอธิบาย 
- อปท. มีการดําเนินการสงเสริม สนับสนุน ใหมีการจัดโครงการ/กิจกรรม หรือเขารวมกิจกรรมกับหนวยงานอ่ืน เพ่ือสงเสริม
การจัดการศึกษา  
- ในการนับจํานวนกิจกรรมสามารถนับรวมกิจกรรม ท้ังท่ี อปท. จดัเองหรือขอใหหนวยงานอ่ืนจัดใหหรือรวมกับหนวยงานอ่ืน
ในการจัดกิจกรรม 
- โดยกิจกรรมท่ีจัดอาจใชงบประมาณ หรือไมใชงบประมาณในการจัดก็ได 
- สามารถนับรวมกิจกรรมท่ีใชงบประมาณของทองถ่ินหรือใชงบประมาณของหนวยงานอ่ืนก็ได แต อปท. ตองมีสวนรวม ใน
การจัดกิจกรรม 
ตัวอยางกิจกรรม เชน อบรมพัฒนาครู จัดแขงขันทางวิชาการ จัดทัศนศึกษา เปนตน 
õõ  จะตองประเมินทุก อปท. ไมสามารถตัดฐานการประเมินได 
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เกณฑการประเมิน 
เกณฑ 
การให
คะแนน 

ดูหลักฐานจาก… 
(คําสั่ง/รายงาน/เอกสาร/นส.ฯลฯ) 

อางอิงจาก... 
(กฎหมาย/พ.ร.บ./ระเบียบ/ 

นส. สั่งการท่ีเกี่ยวของ) 
16.3 รอยละของศูนยพัฒนาเด็กเล็กของ อปท. 
ท่ีผานเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาภาย
นอกจาก สมศ. หรือผานการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อยาง
ใดอยางหนึ่งก็ได 
เกณฑการใหคะแนน :    
  * รอยละ 100 
  * รอยละ 90 – 99.9 
  * รอยละ 80 – 89.9 
  * นอยกวารอยละ 80 
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- จํานวนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
- การรายงานผลการประเมินฯ 
 

- พ.ร.บ. การศึกษา พ.ศ. 
2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 
2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับท่ี 
3) พ.ศ. 2553 
 

คําอธิบาย 
- จํานวนศูนยพัฒนาเด็กเล็กท่ีผานเกณฑการประเมินมาตรฐานของศูนยเด็กเล็ก หรือมาตรฐานสถานศึกษาของหนวยงานท่ี
เปนท่ียอมรับ 
- การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คือ การประเมินจากหนวยงานตนสังกัด  เชน ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ผูประเมิน คือ 
อปท. โดยจะตองมีการจัดทํารายงานประจําปเสนอตอหนวยงานตนสังกัด 
- การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก คือ การประเมินจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  
(สมศ.) หรือบุคคล หรือหนวยงานภายนอกท่ีสํานักงานดังกลาวรับรอง และเสนอผลการประเมินตอหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
- การประเมินภายนอกจะตองประเมินอยางนอย 1 ครั้งในทุก 5 ปนับตั้งแตมีการประเมินผานเกณฑคุณภาพมาตรฐานครั้ง
สุดทาย  
- อปท. ใด ท่ีไมมีศูนยพัฒนาเด็กเล็กก็ไมตองนํามาเปนฐานในการคํานวณคะแนน 
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กท่ีตั้งข้ึนในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ไมตองประเมิน 
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กท่ีรับถายโอนจากกรมการศาสนา ท่ีเลือกรูปแบบการบริหารจัดการรูปแบบที่ 3 คือ ศาสนสถานบริหาร
จัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กเองท้ังหมด ไมตองประเมิน 
- อปท.ใด ท่ีไมมีโรงเรียนในสังกัด หรือโรงเรียนท่ีจัดตั้งใหมปงบประมาณ 2558 ไมตองนํามาเปนหลักฐานในการคํานวณ 
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เกณฑการประเมิน 
เกณฑ 
การให
คะแนน 

ดูหลักฐานจาก… 
(คําสั่ง/รายงาน/เอกสาร/นส.ฯลฯ) 

อางอิงจาก... 
(กฎหมาย/พ.ร.บ./ระเบียบ/ 

นส. สั่งการท่ีเกี่ยวของ) 
16.4 รอยละของโรงเรียนสังกัด อปท. ท่ีผาน
เกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา 
เกณฑการใหคะแนน :    
  * รอยละ 100 
  * รอยละ 90 – 99.9 
  * รอยละ 80 – 89.9 
  * นอยกวารอยละ 80 
 
ระบุขอมูล (โรงเรียนในสังกัดท้ังหมด ..... แหง) 
w โรงเรียนเปาหมายการประเมินฯ   ...... แหง 
w ผานเกณฑการประเมินฯ.......................แหง 
   คิดเปนรอยละ............................................... 
w ไมผานเกณฑการประเมินฯ หรือไมมีการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ............ แหง
ชื่อโรงเรียนท่ีไมผานฯ ..................................... 
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- จํานวนโรงเรียนสังกัด อปท. 
- การรายงานผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในสถาน 
ศึกษา (ตองเปนแบบประเมิน
มาตรฐานการศึกษาท่ี สถ. กําหนด
ตามประกาศ มท. เรื่อง มาตรฐาน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานและการศึกษา
ปฐมวัยเพ่ือประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาสังกัด อปท.) 
- การประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา (สถานศึกษา
ประเมินตนเองรายงานตนสังกัด 
(อปท.) อปท.ตรวจสอบการ
ประเมินของสถานศึกษา) 
 

- พ.ร.บ. การศึกษา  พ.ศ. 
2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 
2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับท่ี 
3) พ.ศ. 2553 
- ประกาศ มท. เรื่อง
มาตรฐานการศึกษา          
ข้ันพ้ืนฐานและการศึกษา
ปฐมวัยเพ่ือประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาสังกัด 
อปท. 

คําอธิบาย 
- จํานวนโรงเรียนในสังกัด อปท. ท่ีผานเกณฑประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานและการศึกษาปฐมวัย เพ่ือประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัด อปท. 
- การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา หมายถึง การประเมิน และการติดตามตรวจสอบคุณภาพ และมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา โดยใหบุคลากรของสถานศึกษาประเมินตนเอง หรือโดยหนวยงานตนสังกัด ท่ีมีหนาท่ีดูแล
สถานศึกษานั้นโดยจะตองมีการจัดทํารายงานประจําปเสนอตอหนวยงานตนสังกัด (อปท.) อปท. ตรวจสอบการประเมินของ
สถานศึกษา 
- โรงเรียนในสังกัด อปท. หมายถึง โรงเรียนท่ีบุคลากรทางการศึกษาไดรับเงินอุดหนุนฯ จาก สถ. 
- อปท. ใด ท่ีไมมีโรงเรียนในสังกัด หรือโรงเรียนท่ีจัดตั้งใหมปงบประมาณ 2558 ไมตองนํามาเปนหลักฐานในการคํานวณ 
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เกณฑการประเมิน 
เกณฑ 
การให
คะแนน 

ดูหลักฐานจาก… 
(คําสั่ง/รายงาน/เอกสาร/นส.ฯลฯ) 

อางอิงจาก... 
(กฎหมาย/พ.ร.บ./ระเบียบ/ 

นส. สั่งการท่ีเกี่ยวของ) 
16.5 รอยละของโรงเรียนสังกัด อปท. ท่ีผาน
เกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาจาก
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องคการมหาชน) (สมศ.) 
เกณฑการใหคะแนน :    
  * รอยละ 100 
  * รอยละ 90 – 99.9 
  * รอยละ 80 – 89.9 
  * นอยกวารอยละ 80 
ระบุขอมูล (โรงเรียนในสังกัดท้ังหมด ..... แหง) 
w โรงเรียนเปาหมายการประเมินฯ  ...... แหง 
w ผานเกณฑการประเมินฯ ......... แหง 
   คิดเปนรอยละ…………                        
w ไมผานเกณฑการประเมินฯ หรือไมมีการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาจาก สมศ. ....... แหง 
   ชื่อโรงเรียนท่ีไมผานฯ .............................. 
w สาเหตุท่ีไมผานการประเมินของ สมศ. ....... 
......................................................................... 
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- จํานวนโรงเรียนสังกัด อปท. 
- แบบรายงาน หรือแบบรับรองผล
การประเมินของสํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องคการมหาชน)  
(สมศ.) 
 

 

คําอธิบาย 
- จํานวนโรงเรียนในสังกัด อปท. ท่ีผานเกณฑประเมินคุณภาพการศึกษาจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องคการมหาชน) (สมศ.) 
- การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก คือ การประเมินจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  
(สมศ.) หรือบุคคล หรือหนวยงานภายนอกท่ีสํานักงานดังกลาวรับรอง และเสนอผลการประเมินตอหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
- การประเมินภายนอกจะตองประเมินอยางนอย 1 ครั้งในทุก 5 ปนับตั้งแตมีการประเมินผานเกณฑคุณภาพมาตรฐานครั้ง
สุดทาย ถาโรงเรียนใดอยูในชวงเวลาการรับรองคุณภาพการศึกษาของ สมศ. (ภายใน 5 ป) ถือวาเปนโรงเรียนท่ีผานเกณฑ
การประเมินฯ ของ สมศ. 
- โรงเรียนสังกัด อปท. หมายถึง โรงเรียนท่ีมีบุคลากรทางการศึกษาท่ีไดรับเงินอุดหนุนฯ จาก สถ. 
- อปท. ใดที่ไมมีโรงเรียนในสังกัด หรือโรงเรียนที่ไมไดอยูในหลกัเกณฑการประเมินของ สมศ. (ระดับชัน้อนุบาลตองมี นร.จบชัน้
อนุบาล, ระดบัชัน้ประถมศึกษาตองมี นร.จบชัน้ประถมศึกษาปที่ 6, ระดับชัน้มัธยมตองมี นร.จบชัน้มัธยมปที่ 3 หรือ 6) ไมตอง
นํามาเปนฐานในการคํานวณ    
- โรงเรียนที่ตั้งใหมปงบประมาณ 2558 ไมตองประเมิน ถาเปนโรงเรียนที่รับโอนมาตองประเมิน 
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เกณฑการประเมิน 
เกณฑ 
การให
คะแนน 

ดูหลักฐานจาก… 
(คําสั่ง/รายงาน/เอกสาร/

นส.ฯลฯ) 

อางอิงจาก... 
(กฎหมาย/พ.ร.บ./ระเบียบ/ 

นส. สั่งการท่ีเกี่ยวของ) 
16.6 รอยละของการใชจายงบประมาณ 
เพ่ือการศึกษาของ อปท. 
เกณฑการใหคะแนน :   
  * รอยละ 7 ข้ึนไป                                
  * รอยละ 5 – 6.9                                
  * รอยละ 3 – 4.9                                
  * นอยกวารอยละ 3 
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- ขอบัญญัติ /เทศบัญญัติ  
งบประมาณรายจายฯ 
- ฎีกาการเบิกจายเงิน
งบประมาณประจําป 
2558 
 

- พ.ร.บ.การศึกษา พ.ศ. 2542 แกไข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 และ 
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 
-ระเบียบ มท. วาดวยหลักเกณฑ และ
วิธีการนําเงินรายไดของสถานศึกษาไป
จัดสรร เปนคาใชจายในการจัดการศึกษา
ในสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2551 
- นส. สถ. ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0893.2/ว 
1918 ลว. 16 มิ.ย. 2552 เรื่อง 
แนวทางปฏิบัติตามระเบียบ มท. วาดวย
หลักเกณฑ และวิธีการนําเงินรายไดของ
สถานศึกษาไปจัดสรรเปนคาใชจายใน
การจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัด
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2551 

คําอธิบาย 
- การจัดการศึกษา หมายถึง การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย โดยใชงบประมาณของ 
อปท. ในการจัดโครงการ/กิจกรรม ตลอดจนใชจายงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณในการจัดการเรียนการสอนและมี
ประโยชนกับผูเรียนโดยตรง 
- ไมรวมเงินอุดหนุนทัว่ไปกําหนดวัตถุประสงค ไมรวมเงินเดือน/คาตอบแทน/คาจางของบุคลากรทางการศึกษา 
- ดูวิธีการคิดรอยละการใชจายงบประมาณทายเลม* 
õ จะตองประเมินทุก อปท. ไมสามารถตัดฐานการประเมินได 
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เกณฑการประเมิน 
เกณฑ 
การให
คะแนน 

ดูหลักฐานจาก… 
(คําสั่ง/รายงาน/เอกสาร/

นส.ฯลฯ) 

อางอิงจาก... 
(กฎหมาย/พ.ร.บ./ระเบียบ/ 

นส. สั่งการท่ีเกี่ยวของ) 
16.7 อปท. มีการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา
ของ อปท. 
เกณฑการใหคะแนน : 
* อปท.มีการนําแผนงาน/โครงการ ตามแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา และแผน 
พัฒนาการศึกษา 3 ป มาบรรจุไวในแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนา และแผนพัฒนา 3 ป 
(พ.ศ.2558 – พ.ศ.2560) ของ อปท. 
* อปท.ดําเนินการบูรณาการแผนพัฒนา
การศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด อปท. 
ทุกแหง และดําเนินการ 
1. จัดทํา (ราง) แผนยุทธศาสตรการพัฒนา
การศึกษา 
2. จัดทํา (ราง) แผนพัฒนาการศึกษา 3 ป 
3. เสนอ (ราง) แผนฯ ตามขอ 1 และ 2 ให
คณะกรรมการการศึกษาของ อปท. พิจารณาให
ความเห็นชอบ 
4. เสนอผูบริหารทองถ่ินอนุมัติ 
5. ประกาศใชแผนยุทธศาตรการพัฒนา
การศึกษา และแผนพัฒนาการศึกษา 3 ป  
ของ อปท. 
6. ปดประกาศใหประชาชนรับทราบ 
* สถานศึกษาในสังกัด อปท. ทุกแหงมีการ
จัดทํา 
1. แผนยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา 
2. แผนพัฒนาการศึกษา 3 ป 
3. แผนปฺฏิบัติการประจําปงบประมาณ 
4. แผนปฏิบัติการประจําปการศึกษา 
โดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานหรือคณะกรรมการของ
สถานศึกษาท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืน และจัดสงให 
อปท. 
* ไมไดดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา
ของ อปท. 
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1. คําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการการศึกษา
ทองถ่ินของ อปท.  
2. คําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการสถานศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน หรือ
คณะกรรมการของ
สถานศึกษาท่ีเรียกชื่ออ่ืนๆ 
เชน โรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม โรงเรียนอาชีวะ 
โรงเรียน 2 ภาษา เปนตน 
3. รายงานการประชุม
คณะกรรมการท่ีมีมติ
เห็นชอบแผน 
4. การประกาศใชแผนฯ  
ท้ังของ อปท. และของ
สถานศึกษา  
5. แผนพัฒนาการศึกษา
ของ อปท. (2 แผน) และ
สถานศึกษา แหงละ 4 
แผน 
6. แผนยุทธศาสตรการ
พัฒนาทองถ่ิน และแผน 
3 ป 
 

- ระเบียบ มท. วาดวยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2548 ขอ 16 (1) ขอ 
17 (1) และขอ 25 
- ระเบียบ มท. วาดวยหลักเกณฑ 
และวิธีการนําเงินรายไดของ
สถานศึกษาไปจัดสรรเปนคาใชจายใน
การจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัด
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 
2551 ขอ 5 และขอ 9 กําหนดให
เงินรายไดของสถานศึกษาใหใชจาย
ตามกิจการของสถานศึกษาตาม
แผนปฏิบัติการประจําป โดยผาน
ความเห็นชอบของคณะกรรมการ 
- นส. สถ. ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0893.3/
ว ๒๓๗๖ ลว. ๓ พ.ย.๒๕๕๘ เรื่อง การ
ประกวด อปท. และสถานศึกษาท่ีจัดทํา
แผนพัฒนาการศึกษาดีเดน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2559 (เปนการ
ตรวจแผนพัฒนาการศึกษาของ อปท. 
และของสถานศึกษาในสังกัด ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2558) 
- นส.สถ. ท่ี มท 0893.3/ว 128 ลว. 
21 ม.ค. 2558 เรื่อง คูมือการจัดทํา
แผนพัฒนาการศึกษาของ อปท. และ
สถานศึกษาในสังกัด อปท. และคูมือ
การปฏิบัติตามระเบียบ มท. วาดวย
หลักเกณฑและวิธีการนําเงินรายได
ของสถานศึกษาไปจัดสรรเปน
คาใชจายในการจัดการศึกษาใน
สถานศึกษาสังกัด อปท. พ.ศ. 2551 

คําอธิบาย 
- แผนพัฒนาการศึกษาของ อปท. เปนแผนท่ีแสดงถึงทิศทางการจัดการศึกษาของ อปท. ซึ่งจะตองสอดคลองกับปญหาและ
ความตองการของประชาชน และมีทิศทางสอดคลองกับแผนพัฒนาการศึกษาของชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ โดยจําแนกได 2 ระดับ คือ   
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คําอธิบาย (ตอ) 
   1.  แผนพัฒนาการศึกษาของ อปท. (สํานัก/กอง/สวนการศึกษาเปนผูจัดทํา) ประกอบดวย แผนยุทธศาสตรการพัฒนา
การศึกษา (มีระยะเวลา 5 ป) และแผนพัฒนาการศึกษา 3 ป (มีลักษณะเปนแผนพัฒนาแบบหมุนเวียน Rolling Plan) 
กลาวคือ ตองมีการทบทวนและจัดทําทุกป 
   2. แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา (สถานศึกษาเปนผูจัดทํา) ประกอบดวย แผนยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา , 
แผนพัฒนาการศึกษา 3 ป , แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ (เปนแผนพัฒนาการศึกษาท่ีทําใหทราบวาในปงบประมาณ
นั้น ๆ สถานศึกษาไดดําเนินการใชจายงบประมาณในการจัดการศึกษาอยางไรบาง โดยใชระยะเวลาตั้งแตวันท่ี 1 ต.ค. ของป
หนึ่ง ถึง วันท่ี 30 ก.ย. ของปถัดไป) , แผนปฏิบัติการประจําปการศึกษา (เปนแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาท่ีทําให
ทราบวาในปการศึกษานั้น ๆ  สถานศึกษาไดดําเนินการจัดการศึกษาอยางไรบาง โดยใชระยะเวลาตั้งแตวันท่ี 16 พ.ค. ของป
หนึ่ง ถึง วันท่ี 15 พ.ค.ของปถัดไป) 
- ประเมินเฉพาะ อปท. ท่ีมีสถานศึกษาในสังกัด 
- สําหรับป 2558 ประเมินท้ังโรงเรียนและศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อปท.  
- ถา อปท. ใดท่ีไมมีสถานศึกษาในสังกัดหรือตั้งสถานศึกษาใหมหรือรับโอนสถานศึกษาในป 2558 ไมนํามาเปนฐานในการ
คํานวณ 
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17. ดานการจัดบริการสาธารณะของ อปท. ตามนโยบายเรงดวนของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย 

เกณฑการประเมิน 
เกณฑ 
การให
คะแนน 

ดูหลักฐานจาก… 
(คําสั่ง/รายงาน/เอกสาร/

นส.ฯลฯ) 

อางอิงจาก... 
(กฎหมาย/พ.ร.บ./ระเบียบ/ 

นส. สั่งการท่ีเกี่ยวของ) 
17.1 จํานวนกิจกรรมหลักเพ่ือแกไขปญหา 
ไฟปาและหมอกควันในพ้ืนท่ี (ปงบประมาณ 
พ.ศ. 2559) 
  1. มีการจัดฝกอบรมหลักสูตรอาสาสมัคร
ทองถิ่นปองกันไฟปาฯ 
   2. มีการดําเนินการปองกันไฟปาและ 
ดับไฟปาในพื้นท่ี อาทิ 
       - จัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณดับไฟปา 
       - จัดทําแผนปฏิบัติงานปองกันไฟปา 
       - จัดตั้งหนวยปฏิบัติงานดับไฟปา 
       - กิจกรรมตรวจลาดตะเวนการลักลอบจุด 
ไฟปา 
       - จัดทําแนวกันไฟในพ้ืนท่ีเสี่ยงตอการเกิด 
ไฟปา 
       - การติดตามผลการปฏิบัติงาน 
   3. มีกิจกรรมรณรงคประชาสัมพันธดาน 
การควบคุมไฟปาในพื้นท่ี อาทิ 
       - จัดประชุมชี้แจงกับชุมชนประชาสัมพันธ 
ผานสื่อมวลชน 
       - ติดตั้งปายประชาสัมพันธปองกันไฟปา 
และหมอกควัน 
       - แจกเอกสารเผยแพรความรู        
 เกณฑการใหคะแนน :     
  * มีการดําเนินการ 3 กิจกรรมหลัก 
  * มีการดําเนินการ 2 กิจกรรมหลัก 
  * มีการดําเนินการ 1 กิจกรรมหลัก 
  * ไมมีการดําเนินการ 
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- แผนพัฒนาทองถ่ิน 3 ป 
- ขอบัญญัติ/เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2559  
- แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 
- ฎีกาการเบิกจายเงิน
งบประมาณประจําป 
2559 
- ภาพถายการดําเนิน
กิจกรรม 
- หนังสือขอความรวมมือ
จากหนวยงานอ่ืน ๆ  
 

- นส. สถ. ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0891.4/ว
2360 ลว. 2 พ.ย. 2558 
- นส. สถ. ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0891.4/ว 
2425 ลว. 9 พ.ย. 2558 

คําอธิบาย 
 - ตรวจผลการดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 (1 ต.ค. 2558 – 30 เม.ย. 2559) 
 - ประเมินเฉพาะ อปท. ท่ีไดรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อเปนคาใชจายสําหรับสนับสนุนการปองกันแกไขปญหาไฟปาและ
หมอกควันในพื้นท่ี อปท. และปาสงวนแหงชาติตามภารกิจถายโอนในพื้นท่ี 23 จังหวัด จํานวน 870 แหง ๆ ละ 50,000 บาท 
สําหรับการแกไขปญหาไฟปาและหมอกควันในพ้ืนท่ี อปท.  
 - สามารถนับรวมกิจกรรมท่ี อปท. ดําเนินการโดยใชงบประมาณท่ีไดรับการจัดสรร (50,000 บาท) และงบประมาณท่ี อปท.  
ตั้งเพ่ิมเติมในขอบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจายฯ ได 
 - ในการดําเนินกิจกรรมยอยตาง ๆ ในการปองกันไฟปาและดับไฟปาในพ้ืนท่ี และกิจกรรมรณรงคประชาสัมพันธ ดานการ
ควบคุมไฟปาในพ้ืนท่ี ให อปท. พิจารณาดําเนินการใหเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ีและความรุนแรงของปญหา 
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เกณฑการประเมิน 
เกณฑ 
การให
คะแนน 

ดูหลักฐานจาก… 
(คําสั่ง/รายงาน/เอกสาร/นส.

ฯลฯ) 

อางอิงจาก... 
(กฎหมาย/พ.ร.บ./ระเบียบ/ 

นส. สั่งการท่ีเกี่ยวของ) 
17.2 การกําจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหลง 
น้ําสาธารณะ 
เกณฑการใหคะแนน :     
  * มีการกําจัดผักตบชวาและวัชพืช 
ในแหลงน้ําสาธารณะตามแผนปฏิบัติการได 
แลวเสร็จภายในเดือน มี.ค. 2559 และมี 
การรายงานผลการดําเนินการใหอําเภอและ 
จังหวัดรับทราบตามแบบฟอรมและระยะเวลา 
ท่ีกําหนด 
* มีการจัดทําแผนปฏิบัติการกําจัด 

ผักตบชวาและวัชพืชในแหลงน้ําสาธารณะ  
ใหสอดคลองกับผลการสํารวจฯ 
  * มีการสํารวจแหลงน้ําท่ีมีปญหา 
ผักตบชวาและวัชพืชในแหลงน้ําสาธารณะ  
ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 
  * ไมมีการดําเนินการ 
   

 
 
 

5 
 
 
 
 
 

3 
 
 

1 
 
 

0 

- ขอบัญญัติ/เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2559 
- แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
- ฎีกาการเบิกจายเงิน
งบประมาณประจําป 2559 
- ภาพถายการดําเนินกิจกรรม 
- หนังสือขอความรวมมือจาก
หนวยงานอ่ืน 
- หนังสือขอรับการสนับสนุน
จากหนวยงานอ่ืน 
- หนังสือรายงานผลการ
ดําเนินการ (ท้ังกรณีท่ีมีปญหา
และไมมีปญหา) 
- แบบรายงานแผน/ผลการ
ปฏิบัติงานกําจัดผักตบชวาและ
วัชพืชในแหลงน้ําสาธารณะ 

- นส.สถ. ดวนท่ีสุด ท่ี มท 
0891.4/ว154 ลว. 19 
ม.ค. 2559 

คําอธิบาย 
  - ตรวจผลการดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2559  (ม.ค. - มี.ค. 2559) 
  - กิจกรรมการกําจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหลงน้ํา รวมถึงการจัดเตรียมเครื่องมือ เครื่องจักรกล สําหรับดําเนินการ
ในพ้ืนท่ีหรือใหความรวมมือและสนับสนุนหนวยงานท่ีเก่ียวของ การจัดหาสถานที่ท้ิงผักตบชวาและวัชพืชในสถานที่ 
ท่ีเหมาะสม การสงเสริมการนําผักตบชวาไปใชประโยชน  
  - ในกรณีท่ี อปท. ไดดําเนินการสํารวจแลวพบวาในพ้ืนท่ีรับผิดชอบไมมีปญหาเก่ียวกับผักตบชวาและวัชพืช จะตอง
รายงานใหจังหวัดและอําเภอทราบเปนหนังสือดวย จึงจะสามารถตัดฐานการประเมินได 
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เกณฑการประเมิน 
เกณฑ 
การให
คะแนน 

ดูหลักฐานจาก… 
(คําสั่ง/รายงาน/เอกสาร/นส.

ฯลฯ) 

อางอิงจาก... 
(กฎหมาย/พ.ร.บ./ระเบียบ/ 

นส. สั่งการท่ีเกี่ยวของ) 
17.3 จํานวนกิจกรรมท่ี อปท. จัดใหมีการ 
ลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแตแหลงกําเนิด
(ครัวเรือน/ชุมชน) ถึงสถานที่กําจัด 
   1) มีแผนงาน/โครงการลดและคัดแยกขยะ   
มูลฝอย 
   2) มีขอบัญญัติ/เทศบัญญัติในการกําหนด
หลักเกณฑและวิธีการคัดแยกขยะมูลฝอย 
   3) มีการรณรงคประชาสัมพันธ เพ่ือสราง
จิตสํานึกแกประชาชนในการท้ิงขยะมูลฝอย
ผานสื่อตางๆ เชน แผนพับ วิทยุชุมชน หอ
กระจายขาว เว็บไซต ภาพถาย วารสาร 
ใบปลิว จดหมายขาว ฯลฯ  
   4) มีการฝกอบรมใหความรูแกประชาชนใน
หมูบาน/ชุมชน 
   5) มีการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการ
จัดการขยะมูลฝอย ณ แหลงกําเนิด เชน หมักทํา
ปุย ธนาคารขยะ การทําน้าํหมักชีวภาพ หมักทํา
แกสชีวภาพ และนําไปเลีย้งสัตว 
   6) มีภาชนะบรรจขุยะมูลฝอยแบบแยก
ประเภทอยางนอย 3 ประเภท ไดแก ขยะมูลฝอย
ท่ัวไป ขยะอินทรีย และขยะอันตรายชุมชน 
 
เกณฑการใหคะแนน : 
  * 5 กิจกรรมข้ึนไป   
  * 3 - 4 กิจกรรม   
  * 1 – 2 กิจกรรม 
  * ไมไดดําเนินการ    

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 
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- แผนงาน/โครงการการลดและ  
คัดแยกขยะมูลฝอย 
- ขอบัญญัติ/เทศบัญญัติกําหนด
หลักเกณฑและวิธีการลดและ     
คัดแยกขยะมูลฝอยจากแหลง 
กําเนิด 
- สื่อประชาสัมพันธตางๆ  
- บัญชีรายชื่อผูเขารับการ 
อบรมฯ/การเขารวมกิจกรรม
ตาง ๆ  
- ภาพถายกิจกรรมการคัดแยก    
ขยะมูลฝอยของบานเรือน/
ชุมชน/โรงเรียน/สถานศึกษา/
สถานที่ราชการ/ท่ีทําการ 
อปท./สถานที่สาธารณะ/แหลง
ทองเท่ียว 
 

 

คําอธิบาย 
- ตรวจผลการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ.2559  (ต.ค. – วันท่ีทีมประเมินเขาตรวจ) 
õõ  จะตองประเมินทุก อบต.และเทศบาล ไมสามารถตัดฐานการประเมินได ยกเวน อบจ. ไมตองประเมินขอนี ้
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เกณฑการประเมิน 
เกณฑ 
การให
คะแนน 

ดูหลักฐานจาก… 
(คําสั่ง/รายงาน/เอกสาร/

นส.ฯลฯ) 

อางอิงจาก... 
(กฎหมาย/พ.ร.บ./ระเบียบ/ 

นส. สั่งการท่ีเกี่ยวของ) 
17.4 การจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงทองถ่ิน 
(ดานการเกษตรและแหลงน้ํา) (Local Suffciciency 
Economy Plan : LSEP) 
   1) มีการแตงตั้งหรือมอบหมายเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ
ดําเนินงานอยางชัดเจน 
   2) มีการสํารวจขอมูลเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
พอเพียง (ดานการเกษตรและแหลงน้ํา) ครบทุกชุมชน/
หมูบาน  
   3) จัดทําประชาคมรวมกับทุกภาคสวน เพ่ือสรุป
ปญหาความตองการของประชาชน 
   4) บันทึกขอมูลลงในระบบสารสนเทศท่ีกําหนด
ครบถวน 
เกณฑการใหคะแนน :     
  * ดําเนินการครบถวนทุกกิจกรรม (1 - 4) 
  * ดําเนินกิจกรรมท่ี 1 - 3 
  * ดําเนินกิจกรรมท่ี 1 - 2  
  * ไมไดดําเนินการ 
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- คําสั่งแตงตั้งหรือหนังสือ
มอบหมาย 
- แบบสํารวจ/ฐานขอมูล
ขอมูล 
- หนังสือประสานหรือขอ
ความรวมมือจาก
หนวยงานท่ีเก่ียวของ 
- ภาพถายกิจกรรมท่ี 
อปท. จัดหรือดําเนินการ 
 

- นส. สถ. ดวนท่ีสุด ท่ี มท 
0810.2/ว 244 ลว. 2 ก.พ.
2559 เรื่อง การสํารวจขอมูล
เพ่ือจัดทําแผนพัฒนา
เศรษฐกิจพอเพียงทองถ่ิน 
(ดานการเกษตรและแหลงน้ํา) 
(Local Suffciciency 
Economy Plan : LSEP) 
 

คําอธิบาย 
- ตรวจผลการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ.2559  (ต.ค. – วันท่ีทีมประเมินเขาตรวจ) 
õ จะตองประเมินทุก อปท. ไมสามารถตัดฐานการประเมินได 
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เกณฑการประเมิน 
เกณฑ 
การให
คะแนน 

ดูหลักฐานจาก… 
(คําสั่ง/รายงาน/เอกสาร/นส.

ฯลฯ) 

อางอิงจาก... 
(กฎหมาย/พ.ร.บ./ระเบียบ/ 

นส. สั่งการท่ีเกี่ยวของ) 
17.5 จํานวนกิจกรรมท่ี อปท. ปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติดในพ้ืนท่ี 
   1) มีการประสานขอมูลผูเสพ/ผูติดยาเสพติดกับ
หนวยงานท่ีเก่ียวของในพ้ืนท่ี   
   2) มีรณรงคประชาสัมพันธเพ่ือปองกันและ
แกไขยาเสพติดเพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ีเกิดความ
ตระหนักและกระแสปองกันยาเสพติด   
   3) มีกิจกรรมสงเสริมบําบัดฟนฟูผูติด/ผูเสพยา
เสพติด เพ่ือคืนผูเสพ/ผูติดยาคืนสูสังคม  
   4) มีการฝกอบรมอาชีพใหแกผูผานการบําบัด
ฟนฟู   
 เกณฑการใหคะแนน : 
  * 4 กิจกรรม   
  * 2 - 3 กิจกรรม   
  * 1 กิจกรรม 
  * ไมไดดําเนินการ    
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- ขอมูลการประสานหนวยงาน
อ่ืนเชน ท่ีทําการปกครองอําเภอ/ 
จังหวัด สาธารณสุขอําเภอ/จังหวัด 
สถานีตํารวจในพ้ืนท่ี ฯลฯ 
- สื่อประชาสัมพันธตาง ๆ เชน 
ปาย แผนพับ วิทยุชุมชน หอ
กระจายขาว เว็บไซต ภาพถาย 
วารสาร แผนพับ ใบปลิว 
จดหมายขาว ฯลฯ 
- ภาพถายกิจกรรม 
- แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมท่ี
แสดงถึงการสงเสริมบําบัดฟนฟูผู
ติด/ผูเสพยา หรือการฝกอบรมฯ 

- นส. สถ. ท่ี มท 0810.3/ว 
1440 ลว. 9 ก.ค.2558  
- นส. สถ. ดวนท่ีสุด ท่ี มท 
0810.3/ว 2378 ลว. 3 พ.ย.
2558 

คําอธิบาย 
- ตรวจผลการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ.2559 (ต.ค. - วันท่ีทีมประเมินเขาตรวจ) 
õ จะตองประเมินทุก อปท. ไมสามารถตัดฐานการประเมินได 

 
 
 

* วิธีคิดรอยละของการใชจายงบประมาณ 
 

งบประมาณท่ีใชดําเนินการเรื่องท่ีจะประเมิน... (ไมรวมเงินอุดหนุนกําหนดวัตถุประสงค) x 100 
ขอบัญญัต/ิเทศบัญญัติงบประมาณรายจายฯ พ.ศ. 2558** (ไมรวมเงินอุดหนุนกําหนดวัตถุประสงค) 

 
 
หมายเหตุ  **เปนงบประมาณที่ใชจายจริงในกิจกรรมที่จะประเมิน ไมใชงบประมาณที่ต้ังตาม
ขอบัญญัติ/เทศบัญญัติ แตไมไดมีการดําเนินงาน 
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รวมกฎหมาย ระเบียบ มติ และหนังสือสั่งการการประเมินประสิทธิภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
(Local Performance Assessment : LPA) : (สถ - อปท) ประจําป 2559   

*********************** 
ดาน 4 การบริการสาธารณะ 

พระราชบัญญัต ิ
1. พระราชบัญญัตผิูสูงอายุ พ.ศ. 2546 
2. พระราชบัญญัตสิงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 
3. พระราชบัญญัตปิองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 
4. พระราชบัญญัตกิารแพทยฉุกเฉิน พ.ศ. 2551 
5. พระราชบัญญัตคิวบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
6. พระราชบัญญัตคิวามปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในสถานที่ทํางาน พ.ศ. 2554 
7. พระราชบัญญัตกิารชลประทานหลวง พ.ศ. 2485 
8. พระราชบัญญัตกิารศึกษา พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 

พระราชกําหนด 
1. การใหความชวยเหลือทางการเงินแกผูท่ีไดรับความเสียหายจากอุทกภัย พ.ศ. 2555 

กฎกระทรวง 
1. กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการชดเชยความเสียหายแกผูเสียหายจากการบําบัดภยันตรายจากสาธารณภัย  
    พ.ศ. 2554 
2. กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑการอนุญาตดัดแปลงอาคารเพ่ือเสริมความม่ันคงแข็งแรงของอาคารใหสามารถ 
    ตานทานแรงสั่นสะเทือนจากแผนดินไหว พ.ศ. 2550 
3. กฎกระทรวงกําหนดการรับน้ําหนักความตานทาน ความทนของอาคารและพ้ืนดินท่ีรองรับอาคารในการตานทาน 
    แรงสั่นสะเทือนของแผนดินไหว พ.ศ. 2550 
4. กฎกระทรวงวาดวยการอนุญาตใหใชอาคารเพ่ือประกอบกิจการโรงมหรสพประเภทและระบบความปลอดภัยของ 
    โรงมหรสพ และอัตราคาธรรมเนียมสําหรับการอนุญาตใหใชอาคารเพ่ือประกอบกิจการโรงมหรสพ พ.ศ. 2550 
5. กฎกระทรวงกําหนดประเภทและระบบความปลอดภัยของอาคารท่ีใชเพ่ือประกอบกิจการสถานบริการ พ.ศ. 2555 
6. กฎกระทรวงกําหนดชนิดหรือประเภทของอาคารท่ีเจาของอาคารหรือผูครอบครองอาคารหรือผูดําเนินการตองทํา 
    การประกันความรับผิดตามกฎหมายตอชีวิต รางกาย และทรัพยสินของบุคคลภายนอก พ.ศ. 2548 

ประกาศ  
1. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและการศึกษาปฐมวัยเพ่ือประกันคุณภาพภายใน 
    สถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ระเบียบ 
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2552 
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยความพิการใหคนพิการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
    พ.ศ. 2553 
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยกิจการอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน พ.ศ. 2553 
4. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการแตงตั้งและการปฏิบัติหนาท่ีของเจาพนักงานปองกันและบรรเทา 
    สาธารณภัย พ.ศ. 2553 
5. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเครื่องแบบ เครื่องหมาย และบัตรประจําตัวเจาพนักงานปองกันและบรรเทา 
    สาธารณภัย พ.ศ. 2554 
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6. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑเก่ียวกับการออกหนังสือรับรองกรณี ผูประสบภัยหรือเจาของ หรือผู 
    ครอบครองทรัพยสินรองขอหลักฐานเพ่ือรับการสงเคราะห หรือบริการอ่ืนใด พ.ศ. 2552 
7. ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยเงินทดรองราชการเพ่ือชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 
8. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการบริหารระบบเตือนภัยพิบัติแหงชาติ พ.ศ. 2552 
9. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการบริหารทรัพยากรน้ํา พ.ศ. 2550 
10. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 
11. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑ และวิธีการนําเงินรายไดของสถานศึกษาไปจัดสรรเปนคาใชจาย 
      ในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2551  

หนังสือสั่งการ 
1. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ท่ี มท 0890.3/ว 634 ลงวันท่ี 31 มีนาคม 2553 
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0891.3/ว 2500 ลงวันท่ี 20 สิงหาคม 2553 
3. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ท่ี มท 0891.3/ว 2172 ลงวันท่ี 11 ตุลาคม 2556 
4. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ท่ี มท 0891.3/ว 1786 ลงวันท่ี 7 ตุลาคม 2557 
5. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ท่ี มท 0891.3/ว 3125 ลงวันท่ี 19 พฤศจิกายน 2555 
6. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ท่ี มท 0891.3/ว 913 ลงวันท่ี 2 เมษายน 2556 
7. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ท่ี มท 0891.3/ว 3362 ลงวันท่ี 19 สิงหาคม 2556 
8. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ท่ี มท 0891.3/ว 2395 ลงวันท่ี 13 พฤศจิกายน 2556  
9. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ท่ี มท 0891.3/ว 136 ลงวันท่ี 23 มกราคม 2557 
10. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ท่ี มท 0891.3/ว 431 ลงวันท่ี 14 มีนาคม 2557 
11. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ท่ี มท 0891.3/ว 535 ลงวันท่ี 1 เมษายน 2557 
12. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ท่ี มท 0891.3/ว 1239 ลงวันท่ี 23 กรกฎาคม 2557 
13. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ท่ี มท 0891.3/ว 1523 ลงวันท่ี 5 กันยายน 2557 
14. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ท่ี มท 0891.3/ว 1670 ลงวันท่ี 24 กันยายน  2557 
15. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ท่ี มท 0891.3/ว 1484 ลงวันท่ี 2 กันยายน 2557 
16. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0891.3/ว 3679 ลงวันท่ี 27 ตุลาคม 2557 
17. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ท่ี มท 0891.2/ว 1694 ลงวันท่ี 13 สิงหาคม 2558   
18. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ท่ี มท 0891.3/ว 2128 ลงวันท่ี 26 ตุลาคม 2548 
19. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ท่ี มท 0891.3/ว 3000 ลงวันท่ี 6 พฤศจิกายน 2555 
20. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ท่ี มท 0891.3/ว 2196 ลงวันท่ี 1 ธันวาคม 2558 
21. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0893.2/ว 1918 ลงวันท่ี 16 มิถุนายน 2552 
22. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0893.3/ว 2376 ลงวันท่ี 3 พฤศจิกายน 2556 
23. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ท่ี มท 0892.2/ว 595 ลงวันท่ี 17 มีนาคม 2557  
24. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ท่ี มท 0893.3/ว 128 ลงวันท่ี 21 มกราคม 2558 
25. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0891.4/ว 2360 ลงวันท่ี 2 พฤศจิกายน 2558 
26. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0891.4/ว 2425 ลงวันท่ี 9 พฤศจิกายน 2558 
27. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0891.4/ว 154 ลงวันท่ี 19 มกราคม 2559 
28. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0810.2/ว 244 ลงวันท่ี 2 กุมภาพันธ 2559 
29. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ท่ี มท 0810.3/ว 1440 ลงวันท่ี 9 กรกฎาคม 2558 
30. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0810.3/ว 2378 ลงวันท่ี 3 พฤศจิกายน 2559 
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คูมือมาตรฐาน 
1. มาตรฐานถนน ทางเดิน และทางเทา 
2. มาตรฐานไฟฟาสาธารณะ 
3. มาตรฐานระบบระบายน้ํา 
4. มาตรฐานระบบน้ําสะอาด 
5. มาตรฐานการพัฒนาเด็กและเยาวชน 
6. มาตรฐานการสงเสริมกีฬา 
7. มาตรฐานการดําเนินงานดานผูสูงอายุ 
8. มาตรฐานการพัฒนาและสงเคราะหผูพิการ 
9. มาตรฐานงานสาธารณสุขมูลฐาน 
10. มาตรฐานการสงเสริมการพัฒนาสตรี 
11. มาตรฐานการสงเสริมอาชีพ 
12. มาตรฐานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
13. มาตรฐานการสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณี 
14. มาตรฐานการสงเสริมการทองเท่ียว 
15. มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอม 
16. มาตรฐานการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
17. มาตรฐานการบําบัดน้ําเสีย 
18. มาตรฐานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
19. มาตรฐานการจัดการศึกษาทองถ่ิน 

นโยบายรัฐบาล 
1. เรื่อง การสรางความเทาเทียมและลดความเหลื่อมล้ํา 

มติคณะรัฐมนตรี 
1. วันท่ี 18 ตุลาคม 2554 
2. วันท่ี 25 พฤศจิกายน 2557 

แผน 
1. แผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. 2558 
 

 
CC สามารถดาวนโหลดจากเว็บไซตกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น/หนวยงานภายใน/สน.มถ./e-book/ 
คูมือ/เอกสารประกอบการการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (Local Performance Assessment : LPA) : 
(สถ - อปท) ประจําป 2559  ดาน 4 การบริการสาธารณะ 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายช่ือและเบอรโทรศัพทผูรับผิดชอบแบบประเมิน 
 

4. ดานการบริการสาธารณะ 
 
 

นายภูวณัฏฐ  ธนธัญเกียรติ ์         โทร. 0-2241-9000 ตอ 2321 
วาที่ ร.ต. กองเกียรต ิ นัยนาประเสริฐ        โทร. 0-2241-9000 ตอ 2322 

 
 
 
 
 

ผูประสานงานสํานักมาตรฐานการบริหารงานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 

นายพูลศักดิ์  จิตเจือจุน โทร. 0-2241-9000 ตอ 2312 


