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แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Local Performance Assessment : LPA) ประจ�าปี ๒๕๖๑

ด้านที่ ๑ การบริหารจัดการ (รวม ๒๖ ข้อ และตัวชี้วัดของจังหวัด ๑๐ คะแนน) 

เป้าหมาย : องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่มรีะบบการบรหิารจดัการทีม่ปีระสทิธภิาพและพร้อมในการด�าเนนิการ 
เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่น

ชื่อ อปท. (อบจ./เทศบาล/อบต.) ………….……..…………………………..………………
อ�าเภอ ……………………..……………………………… จังหวัด ……………………..………………………………

หัวข้อประเมิน
จ�านวนข้อ

(อบจ./อบต.
และเทศบาล)

คะแนนเต็ม
(อบจ./อบต.
และเทศบาล)

คะแนนที่ได้

คะแนน %

๑. การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
๒. การจัดท�าฐานข้อมูลที่ส�าคัญ
๓. การจัดการข้อร้องเรียน
๔. การบริการประชาชน
๕. ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
๖. การประเมินผลการปฏิบัติงาน
๗. การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน
๘. การปรับปรุงภารกิจ
๙. การด�าเนินงานตามนโยบายของจังหวัด

๖/๘
๑
๒
๓
๓
๓
๔
๒

(ตามที่จังหวัดก�าหนด)

๓๐/๔๐
๕

๑๐
๑๕
๑๕
๑๕
๒๐
๑๐
๑๐

รวม ๑๓๐/๑๔๐

ลงชื่อ ................................................................... ผู้รับการประเมิน
( ................................................................. )

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

ลงชื่อ                                           ทีมประเมิน  ลงชื่อ                                           ทีมประเมิน
       (......................................................)           (......................................................)
ลงชื่อ                                           ทีมประเมิน  ลงชื่อ                                           ทีมประเมิน
       (......................................................)           (......................................................)
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คะแนนเต็ม ๓๐/๔๐

คะแนนที่ได้

หมวด ๑ การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
เป้าหมาย : อปท. มีกระบวนการในการจัดท�าแผนพัฒนาที่มีประสิทธิภาพและสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน              
ได้อย่างแท้จริง 

การประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

๑.๑ ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน เช่น 
๑) หนังสือที่เสนอ ผวจ. กรณีมีการขยายเวลา

การจัดท�าแผนพัฒนาท้องถิ่น
๒) ประกาศของ อปท. เรื่องการประกาศใช้

แผนพัฒนาสามปี  (๒๕๖๐-๒๕๖๒)
- หนงัสอื มท. ด่วนท่ีสดุ ท่ี มท. ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ 

ลว ๒๙ ม.ค. ๕๙ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์
การจัดท�าและประสานแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

๑.๑ ความสามารถในการจัดท�าแผนพัฒนา 
ท้องถิ่นตามกรอบระยะเวลาที่ก�าหนด

เกณฑ์การให้คะแนน :
จัดท�าแผนพัฒนาท้องถิ่นได้เร็วกว่ากรอบ 

ระยะเวลาที่ก�าหนด (ก่อน มิ.ย. ๒๕๕๙)
จดัท�าแผนพฒันาท้องถิน่ตามกรอบระยะเวลา

ที่ก�าหนด (ภายในวันที่ ๑-๓๐ มิ.ย. ๒๕๕๙)
กรณขีอขยายเวลาสามารถด�าเนนิการแล้วเสรจ็

ภายในเวลาที่ขอขยาย
ไม่ได้จัดท�าแผนพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบ 

ระยะเวลาที่ก�าหนด 

๕

๓

๑

๐

๑.๒ ตรวจสอบหลักฐานที่เกี่ยวข้องได้แก่
๑) ค�าสั่งหรือประกาศผู ้รับผิดชอบจัดท�า

ประชาคมในพื้นที่
๒) รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนา

ท้องถิ่น 
๓) บัญชีโครงการพัฒนา (แบบ ผ.๐๑, ผ.๐๒  

ผ.๐๓) 
๔) รายงานการประชุมประชาคมท้องถิ่น          

มีการจัดท�าประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถิ่น
จากทุกภาคส่วน/ทุกโครงการมาจากปัญหา 
ความต้องการ ข้อเสนอแนะของประชาชน 
ยกเว้นโครงการจ�าเป็นเกิดจากสาธารณภัย

- หนงัสอื มท. ด่วนท่ีสดุ ท่ี มท. ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ 
ลว ๒๙ ม.ค.๕๙ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์ 
การจัดท�าและประสานแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

๑.๒ การจัดท�าแผนพัฒนาท ้อง ถ่ินสามป ี  
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) 
มีการด�าเนินการดังนี้
๑) มีการก�าหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน เพื่อจัดท�า
ประชาคมท้องถ่ินระดับหมู่บ้าน/ชุมชน/ต�าบล/
อ�าเภอ/ชมุชนเมอืง/ชุมชนนคร/จงัหวดั ครอบคลมุ
ทุกพื้นที่
๒) มกีระบวนการ และวธิกีารก�าหนดวสิยัทศัน์ของ 
อปท. ที่สอดคล้องกับพันธกิจ
๓) โครงการ/กิจกรรม ในแผนพัฒนาสามปี  
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒)  สอดคล้องกบัยทุธศาสตร์
ของจังหวัด
๔) โครงการ/กิจกรรม ในแผนพัฒนาสามปี  
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) น�ามาจากป ัญหา  
ความต้องการและข้อเสนอแนะของประชาชน 
(ยกเว้นโครงการที่เกิดจากสาธารณภัย)

เกณฑ์การให้คะแนน :
ด�าเนินการครบทุกขั้นตอน
ด�าเนินการได้ไม่ครบทุกขั้นตอน

๕
๐
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๑.๓ ตรวจสอบหลักฐานที่เกี่ยวข้องได้แก่
- ส�าเนาหนังสือเชิญประชุมหรือเอกสาร 

การประชาสมัพนัธ์ฯ ทีมี่การเผยแพร่อย่างหลาก
หลายและทั่วถึง 

- ส�าเนารายงานการประชมุประชาคม ชุมชน/
หมูบ้่านในการรบัทราบปัญหาความต้องการของ
ประชาชนหรือส�าเนารายงานการประชุมในการ
ส่งเสริมกระบวนการจัดท�าแผนชุมชน/หมู่บ้าน

- ส�าเนารายงานการประชมุประชาคมในระดบั
ต�าบลหรอืท้องถิน่ หรอืการประชมุคณะกรรมการ 
พัฒนาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการสนับสนุน 
การจัดท�าแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่มีการน�าปัญหา
ความต้องการ/ข้อเสนอแนะจากการประชุม
ประชาคมท้องถิน่ชมุชน/หมูบ้่านหรอืแผนชุมชน
มาวิเคราะห์และจัดล�าดับความส�าคัญ

- แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๒)  
มีโครงการพัฒนาที่เป็นข้อเสนอจากแผนชุมชน
ระดบัเทศบาล/อบต. ปรากฏไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐

๑.๓ อปท. ได้ส ่งเสริมการมีส ่วนร่วมของ
ประชาชนในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
  ๑) มีการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น หรือ
ส่งเสริมกระบวนการแผนชุมชนเพื่อรับฟัง
ความคิดเห็นและข้อเสนอจากชุมชน/หมู่บ้าน
  ๒) มีการน�าปัญหาความต้องการ/ข้อเสนอแนะ
จากการประชุมประชาคมท้องถ่ินหรือแผนชุมชน
มาวิเคราะห์และจัดล�าดับความส�าคัญ
  ๓) มีโครงการพัฒนาจากการประชุมประชาคม
ท้องถิ่นหรือแผนชุมชนมาบรรจุไว้ในแผนพัฒนา 
สามปี (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
๕๐ ของโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาสามปี

เกณฑ์การให้คะแนน :
ด�าเนินการครบทั้ง ๓ รายการข้างต้น 
ด�าเนินการเพียง ข้อ ๑) – ๒)  
ด�าเนินการเพียง ข้อ ๑)
ไม่มีการด�าเนินการตามรายการข้างต้น

๕
๓
๑
๐

๑.๔ ตรวจสอบหลักฐานที่เกี่ยวข้องได้แก่   
- เอกสารประกอบกระบวนการจัดท� า

ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามระเบียบ มท. ว่าด้วย
การจัดท�าแผนพัฒนา อปท. พ.ศ. ๒๕๔๘ และ
หนังสือส่ังการแนวทางการจัดท�าแผนพัฒนา 
ท ้องถิ่น ของ มท. ได ้แก ่ ส�าเนารายงาน 
การประชุมประชาคมท้องถ่ิน, รายงานการประชมุ
คณะกรรมการพฒันาท้องถิน่และคณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดท�าแผนพัฒนาท้องถ่ิน, ข้อมูล 
พืน้ฐาน และข้อมลูอืน่ ๆ , ปัญหาและความต้องการ
ของประชาชน, รปูเล่มแผนยทุธศาสตร์การพฒันา
ของ อปท.

- เอกสารแสดงว่าโครงการพัฒนาของ อปท. 
สอดคล้องกับผลผลิตของยุทธศาสตร์การพัฒนา    
ที่ก�าหนดและตรงตามแนวทางและค่าเป้าหมาย     
ในการพัฒนา,รูปเล่มของแผนพัฒนาสามปี

๑.๔ การน�าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปใช้ 
ในการจัดท�าแผนพัฒนาสามปี

๑) อปท. มกีารจัดท�าแผนยทุธศาสตร์การพัฒนา
ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดและมีการ 
วางแนวทางการพัฒนาไว้ในแผนยุทธศาสตร ์
การพัฒนาและแปลงสู่แผนพัฒนาสามปี

๒) โครงการพัฒนาของ อปท. ในแผนพัฒนา 
สามปี สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของ 
อปท.

๓ ) ในแผนยุ ท ธศาสตร ์ ก า รพัฒนาและ 
แผนพฒันาสามปี ของ อปท. มกีารก�าหนดตวัชีวั้ดไว้ 
และวางแนวทางในการวัดผล การด�าเนินการจริง

เกณฑ์การให้คะแนน :
จัดท�าได้ ๓ ข้อ
จัดท�าได้ ๒ ข้อ 
จัดท�าได้ ๑ ข้อ
ไม่ได้ด�าเนินการจัดท�า

๕
๓
๑
๐

การประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้
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- มีการก�าหนด KPI ในแผนยุทธศาสตร ์ 
การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี, คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ก�าหนดแนวทางและวิธีการในการติดตามและ
ประเมินผล, ส�าเนารายงานผลการติดตามและ
ประเมนิผลทีแ่สดงให้เหน็ว่า อปท. มกีารประเมนิ
แผนยทุธศาสตร์การพฒันาและแผนพัฒนาสามปี

๑.๕ ตรวจสอบจ�านวนโครงการพัฒนาในแผน
พัฒนาสามปี และน�ามาเปรยีบเทยีบกบัโครงการ
ที่ปรากฏในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณ 
รายจ่ายประจ�าปี และโครงการพัฒนาที่ได้รับ 
งบประมาณอุดหนุนจากภาครัฐ ตลอดจน 
เงินนอกงบประมาณ คิดเป็นร้อยละเท่าใด
ของจ�านวนโครงการพัฒนาที่ก�าหนดไว ้ใน 
แผนพัฒนาฯ เฉพาะปี ๒๕๖๐

- เอกสารหลักฐานที่แสดงว่า อปท. ได้รับ 
งบประมาณจากภาครัฐ หรือ เอกชน

๑.๕ อปท. น�าโครงการพัฒนาในแผนพัฒนา  
สามปี (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) มาด�าเนินการ 
ตามแผนฯ โดยใช้เงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจ�าปีหรือเงินนอกงบประมาณ (เฉพาะ
โครงการทีก่�าหนดไว้ในแผนพฒันาฯ ปี ๒๕๖๐)

เกณฑ์การให้คะแนน : 
มากกว่าร้อยละ ๗๐
มากกว่าร้อยละ ๖๐ แต่ไม่เกินร้อยละ ๗๐
ร้อยละ ๕๐ - ๖๐ 
น้อยกว่าร้อยละ ๕๐

๕
๓
๑
๐

๑.๖ ตรวจสอบหลักฐานที่เกี่ยวข้องได้แก่
- ค�าสั่งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล

ครบทุกภาคส่วนเป็นปัจจุบัน
- รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม

ประเมินผล
- รายงานผลการติดตามและประเมินผล 

แผนพัฒนาท้องถิ่น
- รายงานการประชุมสภาท ้องถิ่ นและ 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
- การประกาศผลการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่น
- หลักฐานการบันทึกผลการติดตามในระบบ 

e-plan

๑.๖ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
ท้องถิ่นตามระเบียบฯ
เกณฑ์การให้คะแนน : 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
แผนพัฒนาท้องถิ่นด�าเนินตามแผนติดตามฯ และ
บันทึกผลการติดตาม รวมทั้งลงข้อมูลในระบบ  
e-plan ครบถ้วน เสนอต่อผู ้บริหาร อปท.  
แล้วผู้บริหาร อปท. รายงานผลให้ สภา อปท.  
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศให้
ประชาชนทราบ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
แผนพฒันาท้องถิน่ ด�าเนนิตามแผนตดิตามฯ และ
บันทึกผลการติดตาม รวมทั้งลงข้อมูลในระบบ  
e-plan ครบถ้วน เสนอต่อผู้บริหาร อปท.   

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
แผนพฒันาท้องถิน่ ด�าเนนิตามแผนตดิตามฯ และ
บันทึกผลการติดตาม รวมทั้งลงข้อมูลในระบบ 
e-plan ครบถ้วนแต่ไม่ได้รายงานผลให้ผู้บริหาร  
อปท. ทราบ  

๕

๓

๑

การประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้
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คณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
แผนพฒันาท้องถิน่ไม่ได้ด�าเนนิการตามแผนติดตามฯ  
หรือบันทึกผลการติดตามลงข ้อมูลในระบบ  
e-plan ไม่ครบถ้วน

๐

๑.๗ ตรวจสอบหลักฐาน เช่น
  - ค�าสั่งแต่งตั้งหรือหนังสือมอบหมาย
  - แบบส�ารวจ/ฐานข้อมูล
  - หนังสือประสานหรือขอความร่วมมือ
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  - ภาพถ่ายกจิกรรมที ่อปท. จดัหรอืด�าเนนิการ
หมายเหต ุ
  - ด�าเนินการตาม นส. สถ. ด่วนที่สุด 
ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๑๗๒ ลว. ๑๙ ต.ค. ๒๕๕๙ 
เรื่อง การส�ารวจข้อมูลเพื่อจัดท�าแผนพัฒนา
เศรษฐกิจพอเพียงท้องถ่ิน (ด้านการเกษตรและ
แหล่งน�้า) (Local Suffciciency Economy 
Plan : LSEP) ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

- ตรวจผลการด�าเนินงานในปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ (ต.ค. – วันที่ทีมประเมินเข้าตรวจ)

 จะต้องประเมินทุก อบต.และเทศบาล  
ไม่สามารถตัดฐานการประเมนิได้ ยกเว้น อบจ. 
ไม่ต้องประเมินข้อนี้

๑.๗ การจัดท�าแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง
ท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน�้า) 
(Local Sufficiency Economy Plan : LSEP)

๑) มีการแต่งตั้งหรือมอบหมายเจ ้าหน้าที่ 
ผู้รับผิดชอบด�าเนินงานอย่างชัดเจน

๒) มีการส�ารวจข้อมูลเพ่ือจัดท�าแผนพัฒนา
เศรษฐกิจพอเพียง (ด้านการเกษตรและแหล่งน�้า)   
ครบทุกชุมชน/หมู่บ้าน 

๓) จัดท�าประชาคมร่วมกบัทุกภาคส่วน เพ่ือสรุป
ปัญหาความต้องการของประชาชน

๔) บนัทกึข้อมลูลงในระบบสารสนเทศทีก่�าหนด
ครบถ้วน

เกณฑ์การให้คะแนน :    
ด�าเนินการครบถ้วนทุกกิจกรรม ๑ - ๔
ด�าเนินกิจกรรมที่ ๑ - ๓
ด�าเนินกิจกรรมที่ ๑ - ๒ 
ไม่ได้ด�าเนินการ

๕
๓
๑
๐

๑.๘ ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน เช่น 
- เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจ�าปีมีโครงการจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
พอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน�้า)
ค�าอธิบาย/กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

- หนังสือ สถ. ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๒/ 
ว ๒๔๔ ลว ๒ ก.พ. ๕๙ เรื่อง การส�ารวจข้อมูล
เพื่อจัดท�าแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น  
(ด้านการเกษตรและแหล่งน�้า) 
(Local Sufficiency Economy Plan : LSEP)
หมายเหต ุ
จะต้องประเมินทุก อบต. และเทศบาล 
ยกเว้น อบจ. ไม่ต้องประเมินข้อนี้

๑.๘ การขับเคล่ือนแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
พอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน�้า)  
(Local Sufficiency Economy Plan : LSEP)  
ไปสู่การปฏิบัติ

๑) อปท. มีการน�าข้อมูลแผนงาน/โครงการจาก
การส�ารวจข้อมูลเพ่ือจัดท�าแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
พอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน�้า)    
มาด�าเนินการบรรจุไว ้ ในแผนพัฒนาสามป ี  
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) 

๒) อปท. มีการน�าข้อมูลแผนงาน/โครงการ 
ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐- 
๒๕๖๒) มาบรรจุในร่างเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 

การประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้
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เกณฑ์การให้คะแนน :
ด�าเนินการครบทั้ง ๒ ข้อ
ด�าเนินการเพียง ๑ ข้อ
ไม่มีการด�าเนินการตามรายการข้างต้น

๕
๓
๐

คะแนนเต็ม ๕

คะแนนที่ได้

หมวด ๒ การจัดท�าฐานข้อมูลที่ส�าคัญ
เป้าหมาย : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดท�าฐานข้อมูลที่น่าเชื่อถือ ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน ครบถ้วน เพื่อเป็นพื้นฐาน             
ในการพัฒนาท้องถิ่น

การประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

- เป ็นการประเมินโดยดูข ้อมูลจากระบบ
สารสนเทศโดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ค�าอธิบาย

- มีการบันทึกข้อมูลตามฐานข้อมูลผ่านระบบ
สารสนเทศของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน อย่าง
ต่อเน่ือง ทุกระบบ ตามแนวทางท่ีกรมส่งเสริม  
การปกครองท้องถิ่นก�าหนด

๑. การจัดท�าแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง 
ท้องถิ่น (LSEP)

๒. การบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (มฝ. ๑ , มฝ. ๒)

๓. ระบบข้อมลูกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่  
(info)

- ให้ใช้ข้อมูล ณ วันที่คณะกรรมการเข้าตรวจ

๒.๑ อปท. บันทึกข้อมูลตามฐานข้อมูลที่ส�าคัญ
ตามกรอบระยะเวลา

เกณฑ์การให้คะแนน :    
บันทึกข้อมูลครบทุกระบบ ได้อย่างถูกต้อง 

ครบถ้วน เป็นปัจจบุนั อย่างต่อเนือ่ง ตามแนวทาง
ที่ สถ.ก�าหนด

บันทึกข้อมูล ๒ ระบบ ได้ถูกต้องครบถ้วน
บันทึกข้อมูล ๑ ระบบ ได้ถูกต้องครบถ้วน
ไม่สามารถบันทึกข้อมูลครบทุกระบบได้อย่าง

ถูกต้อง ครบถ้วน

๕

๓
๑
๐

การประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้
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คะแนนเต็ม ๑๐

คะแนนที่ได้

หมวด ๓ การจัดการข้อร้องเรียน
เป้าหมาย : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีศักยภาพในการจัดการข้อร้องเรียนที่เก่ียวข้องได้อย่างรวดเร็ว ทันต่อสถานการณ ์
และความคาดหวังของสังคม

การประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

๓.๑ ตรวจสอบหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
- มีการมอบหมายหน่วยงาน/เจ ้าหน้าที ่

รบัผดิชอบของหน่วยงาน
- ค�าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
- ทะเบียนรับเรื่องร้องเรียน
- หลักฐานการรายงานผลให้ทราบภายใน 

๑๕ วัน  
ค�าอธิบาย/กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

- การด�าเนินการจัดการข้อร้องเรียนส�าเร็จ
ลุล่วง หมายถึง มีการจัดท�าบัญชีรับเรื่องราว 
ร้องทกุข์ ร้องเรยีนฯ และด�าเนนิการแก้ไขปัญหา 
หรือแจ้งผลความคืบหน้าให้ประชาชนทราบ
ภายใน ๑๕ วัน

- พ.ร.ฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖

๓.๑ ร้อยละของข้อร้องเรียนต่อ อปท. 
ที่ด�าเนินการส�าเร็จลุล่วง

เกณฑ์การให้คะแนน :    
จัดท�าบัญชีรับเร่ืองราวร้องทุกข์/ร้องเรียนฯ                      

และด�าเนนิการแก้ไขปัญหาหรือแจ้งผลความคบืหน้า
ให้ประชาชนทราบทุกเรื่อง ภายใน ๑๕ วัน หรือ
ไม่มีข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์

จัดท�าบัญชีรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนฯ 
และด�าเนนิการแก้ไขปัญหาหรือแจ้งผลความคบืหน้า 
ให้ประชาชนทราบ ภายใน ๑๕ วัน อย่างน้อย 
ร้อยละ ๘๐ ของจ�านวนเรือ่งราวร้องทกุข์ทีป่รากฏ
ในบัญชี

จัดท�าบัญชีรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนฯ 
และด�าเนนิการแก้ไขปัญหาหรือแจ้งผลความคบืหน้า 
ให้ประชาชนทราบ ภายใน ๑๕ วัน อย่างน้อย 
ร้อยละ ๕๐ ของจ�านวนเรือ่งราวร้องทกุข์ทีป่รากฏ
ในบัญชี

จัดท�าบัญชีรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนฯ 
และด�าเนนิการแก้ไขปัญหาหรือแจ้งผลความคบืหน้า 
ให้ประชาชนทราบ ภายใน ๑๕ วัน ต�่ากว่า 
ร้อยละ ๕๐ ของจ�านวนเรือ่งราวร้องทกุข์ทีป่รากฏ
ในบัญชี

๕

๓

๑

๐

๓.๒ ค�าอธบิาย/กฎหมายและระเบียบท่ีเกีย่วข้อง
- การด�าเนินการจัดการข้อร้องเรียนส�าเร็จ

ลุล่วง หมายถึง มีการจัดท�าบัญชีรับเรื่องราว 
ร้องทกุข์ ร้องเรยีนฯ และด�าเนนิการแก้ไขปัญหา 
หรือแจ้งผลความคืบหน้าให้ประชาชนทราบ
ภายใน ๑๕ วัน

๓.๒ ร้อยละของข้อร้องเรียนที่มาจาก
ศูนย์ด�ารงธรรม ที่ด�าเนินการส�าเร็จลุล่วง 
เกณฑ์การให้คะแนน :    

จัดท�าบัญชีรับเร่ืองราวร้องทุกข์/ร้องเรียนฯ 
และด�าเนนิการแก้ไขปัญหาหรือแจ้งผลความคบืหน้า
ให้ประชาชนทราบทุกเรื่อง ภายใน ๑๕ วัน หรือ
ไม่มีข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์

๕
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- พ.ร.ฎ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖

- ศูนย์ด�ารงธรรมอ�าเภอหรือจังหวัด

จดัท�าบญัชรีบัเรือ่งราวร้องทกุข์ และด�าเนนิการ 
แก้ไขปัญหาหรอืแจ้งผลความคบืหน้าให้ประชาชน
ทราบ ภายใน ๑๕ วัน อย่างน้อยร้อยละ ๘๐ ของ
จ�านวนเรื่องราวร้องทุกข์ที่ปรากฏในบัญชี

จัดท�าบญัชรัีบเร่ืองราวร้องทกุข์ และด�าเนนิการ 
แก้ไขปัญหา หรอืแจ้งผลความคบืหน้าให้ประชาชน
ทราบ ภายใน ๑๕ วัน อย่างน้อยร้อยละ ๕๐ ของ
จ�านวนเรื่องราวร้องทุกข์ที่ปรากฏในบัญชี

จดัท�าบญัชรีบัเรือ่งราวร้องทกุข์ และด�าเนนิการ 
แก้ไขปัญหา หรอืแจ้งผลความคบืหน้าให้ประชาชน
ทราบ ภายใน ๑๕ วันต�่ากว่าร้อยละ ๕๐ ของ
จ�านวนเรื่องราวร้องทุกข์ที่ปรากฏในบัญชี

๓

๑

๐

คะแนนเต็ม ๑๕

คะแนนที่ได้

หมวด ๔ การบริการประชาชน
เป้าหมาย : องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีการจัดให้มีการบริการประชาชนที่เข้ามารับบริการในหน่วยงานได้อย่างมีมาตรฐาน  
เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในการด�าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

๔.๑ ตรวจสอบหลักฐานที่ เกี่ยวข ้อง เช ่น  
แบบค�าร้อง ค�าสั่งให้เจ้าหน้าท่ีบริการล่วงเวลา/
พักเที่ยง หรือวันหยุดราชการ หลักฐานการใช้
บริการในช่วงเวลาดังกล่าว การจัดสถานที่ หรือ
สิง่อ�านวยความสะดวกส�าหรบัผูพ้กิารหรือคนชรา 
ตรวจสอบสัญญาณ wi-fi ของ อปท.การจัดมุม
อินเตอร์เน็ต ฯลฯ

๔.๑ การอ�านวยความสะดวกในการบริการ
ประชาชน มีการด�าเนินการดังนี้ 

การด�าเนินการ

๑. มีเก้าอี้รับรองประชาชนผู้รับบริการ

๒. มีป้าย/สัญลักษณ์บอกทิศทางหรือ
ต�าแหน่งที่ตั้งของจุดให้บริการ

๓. มีแผนผังก�าหนดผู้รับผิดชอบแต่ละ 
ขั้นตอนและช่องทางการติดต่อ

๔. มแีบบค�าร้องพร้อมท้ังตัวอย่างการกรอก

๕. มีบริการล ่วงเวลา/พักเที่ยง หรือ 
วันหยุดราชการ

การประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้
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๖. ออกแบบสถานที่ค�านึงถึงผู ้ พิการ  
สตรีมีครรภ์ และผู้สูงอายุ

๗. ให้บริการอินเตอร์เน็ตหรือ wifi

๘. มีจุดบริการน�้าดื่มสะอาดเพื่อบริการ
ประชาชน

๙ . มี ห ้ อ งน�้ า สะอาดรองรั บบริ ก าร
ประชาชนอย่างเพียงพอ

เกณฑ์การให้คะแนน :    
ด�าเนินการครบ ๙ ข้อ
ด�าเนินการรวม ๗ – ๘ ข้อ
ด�าเนินการรวม ๖ ข้อ
ด�าเนินการรวมน้อยกว่า ๖ ข้อ

๕
๓
๑
๐

๔.๒ ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ดังนี้
- เอกสารการแต่งตั้งมอบหมายเจ้าหน้าที่

ผู ้รับผิดชอบตรวจสอบช่องทางการสื่อสาร 
กับประชาชน เช่น 
  ๑) การจัดตั้งศูนย์บริการร่วม
  ๒) กล่อง /ตู้รับฟังความคิดเห็น
  ๓) ตู้ ปณ.ของ อปท. 
  ๔) การประชุมรับฟังความคิดเห็น
  ๕) การสัมภาษณ์รายบุคคล 
  ๖) การให้บริการช่องทาง อื่น ๆ เช่น เว็บไซต์
  ๗) เฟสบุ๊ค ไลน์ 
  ๘) โทรศัพท์
  ๙) โทรศัพท์สายด่วน เป็นต้น
ค�าอธิบาย/กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

- พ.ร.บ.การอ�านวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘

- พ.ร.ฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖

๔.๒ ช่องทางการสื่อสารท่ีหลากหลายเพื่อ
อ�านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่จะติดต่อ
สอบถามหรือขอข้อมูล หรือแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ อปท.  

เกณฑ์การให้คะแนน :    

แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและมีช่องทาง 
การสื่อสารกับประชาชน ๕ ช่องทางขึ้นไป

๕

แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและมีช่องทาง 
การสื่อสารกับประชาชน ๓ - ๔ ช่องทาง

๓

แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและมีช่องทาง 
การสื่อสารกับประชาชน ๑ - ๒ ช่องทาง

๑

ไม่มีการด�าเนินการ ๐

การประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้
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๔.๓ ตรวจสอบหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
  - หลักฐานแบบประเมินความพึงพอใจ
  - รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ
  - การประเมิน ณ จุดบริการ

๔.๓. การประเมินความพึงพอใจของประชาชน 
ณ จุดบริการ

เกณฑ์การให้คะแนน :   

มกีารประเมนิผลความพึงพอใจของประชาชน 
ณ จุดบริการ ประมวลผลเสนอผู้บริหาร และ 
มีผลประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ 

๕

มกีารประเมนิผลความพึงพอใจของประชาชน  
ณ จุดบริการ ประมวลผลเสนอผู้บริหาร

๓

มกีารประเมนิผลความพึงพอใจของประชาชน 
ณ จุดบริการแต่ไม่มีการประมวลผล

๑

ไม่มีการด�าเนินการ ๐

คะแนนเต็ม ๑๕

คะแนนที่ได้

หมวด ๕ ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
เป้าหมาย : องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่มกีารจดัระบบการควบคมุภายในทีมี่ประสทิธภิาพและมรีะบบการตรวจสอบภายในทีด่ี 
เพื่อสร้างความโปร่งใสและการบริหารงานที่ดี

การประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

๕.๑ ตรวจสอบเอกสารจากแบบรายงานระดับ 
ส่วนงานย่อย (ส�านัก/กอง) แบบ ปย.๑ และ  
แบบ ปย.๒
ค�าอธิบาย/กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

- ระเบียบ คตง. ว่าด้วยการก�าหนดมาตรฐาน
การควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ 
ค�าอธิบาย

หัวหน้าส่วนงานย่อย หมายถึง ผู้อ�านวยการ 
ส�านัก/กอง

๕.๑ การประเมนิผลการจดัวางระบบการควบคมุ
ภายใน ระดับส่วนงานย่อย (ส�านัก/กอง)  
แบบ ปย.๑ และแบบ ปย.๒

เกณฑ์การให้คะแนน :
ด�าเนนิการครบถ้วนทกุส่วนงานย่อย (ส�านกั/กอง) 

และหัวหน้าส่วนงานย่อยลงนามในแบบประเมิน 
ครบถ้วน

ด�าเนนิการครบถ้วนทกุส่วนงานย่อย (ส�านกั/กอง)  
แต่หัวหน้าส่วนงานย่อยลงนามในแบบประเมิน 
ไม่ครบถ้วน

ด�าเนนิการครบถ้วนทกุส่วนงานย่อย (ส�านกั/กอง)  
แต่หัวหน้าส่วนงานย่อยไม่ลงนามในแบบประเมนิ

ไม่มีการด�าเนินการ 

๕

๓

๑

๐

การประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้
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๕.๒ ตรวจสอบเอกสารจาก 
๑) แบบรายงานระดับหน่วยรับตรวจตาม

แบบ ปอ.๑ และ ปอ.๒ แบบ ปอ.๓ และแบบ 
ปส. (ถ้ามี)

๒) หนังสือน�าส่งรายงาน คตง. และผู้ก�ากับ 
ดูแล
ค�าอธิบาย/กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

- ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
ว่าด้วยการก�าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน 
พ.ศ. ๒๕๔๔

๕.๒ การประเมนิผลการจดัวางระบบการควบคมุ
ภายใน ระดับหน่วยรับตรวจตามแบบ ปอ.๑ 
แบบ ปอ.๒ แบบ ปอ.๓ และแบบ ปส. (ถ้ามี)

เกณฑฺ์การให้คะแนน :
ด�าเนินการตามแบบท่ีก�าหนดครบถ้วนและ

รายงาน คตง. ภายใน ๙๐ วัน นับจากวันสิ้นปี 
งบประมาณ

ด�าเนินการตามแบบท่ีก�าหนดครบถ้วนและ
รายงาน คตง. เกิน ๙๐ วัน นับจากวันสิ้นป ี
งบประมาณ

ด�าเนินการตามแบบก�าหนดครบถ้วน แต่ไม่
รายงาน คตง. ทราบ

ไม่ได้ด�าเนินการหรือด�าเนินการตามแบบ 
ที่ก�าหนดไม่ครบถ้วน

๕

๓

๑

๐

๕.๓ การตรวจสอบภายในของ อปท. ตรวจสอบ
เอกสารจาก 

๑) ค�าสั่งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ
๒) แผนการตรวจสอบภายในประจ�าปี
๓) รายงานผลการตรวจสอบตามแผน

การตรวจสอบ

ค�าอธิบาย/กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ

ตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕

- ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่า
ด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของผู ้ตรวจสอบภายใน 
พ.ศ. ๒๕๔๖

๕.๓ อปท. มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
หรือมอบหมายให้มีผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบ
ภายในและปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนตามแผน
การตรวจสอบที่ก�าหนด

เกณฑ์การให้คะแนน : 
มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในหรือมอบหมาย

ให้มีผู ้ปฏิบัติหน้าที่ผู ้ตรวจสอบภายใน และ 
ผู ้ตรวจสอบภายในหรือผู ้ ได ้รับมอบหมาย 
ให้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบภายในได้ปฏิบัติหน้าที่
ตามต�าแหน่งหรือตามที่ได้รับมอบหมายและ 
จัดท�าแผนการตรวจสอบประจ�าปีและด�าเนนิการ
ตามแผนการตรวจสอบครบถ้วน 

มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในหรือมอบหมาย
ให้มผีูป้ฏบิติัหน้าทีผู่ต้รวจสอบภายใน และผูต้รวจ
สอบภายในหรอืผูไ้ด้รบัมอบหมายให้ปฏบิติัหน้าที่
ตรวจสอบภายในได้ปฏิบัติหน้าท่ีตามต�าแหน่ง 
หรือตามที่ ได ้รับมอบหมายและจัดท�าแผน 
การตรวจสอบประจ�าปีและด�าเนินการตามแผน 
การตรวจสอบแต่ไม่ครบถ้วน

๕

๓

การประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้
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การประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

มีเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบภายในหรือมอบหมาย 
ให้มีผู ้ปฏิบัติหน้าที่ผู ้ตรวจสอบภายใน และ 
ผู ้ตรวจสอบภายในหรือผู ้ ได ้ รับมอบหมาย 
ให้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบภายในได้ปฏิบัติหน้าที่
ตามต�าแหน่งหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

ไม่มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน หรือไม่มีการ
มอบหมายให้มีผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายใน

๑

๐

คะแนนเต็ม ๑๕

คะแนนที่ได้

หมวด ๖ การประเมินผลการปฏิบัติงาน
เป้าหมาย : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีผลสัมฤทธิ์ในการบริหารงาน ที่มาจากการบริหารงานที่เข้มแข็ง และมีความโปร่งใส
หมวดย่อยที่ ๑ การประเมินผลการปฏิบัติราชการ

การประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

๖.๑ ตรวจสอบหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าผลการ
ด�าเนินงานของส่วนราชการเป็นไปตามข้อตกลง
การปฏิบัติราชการหรือไม่ โดยอาจน�าข้อตกลง 
การปฏิบัติราชการ มาเปรียบเทียบกับผล 
การปฏบิตัิราชการประจ�าปี

๖.๑ อปท. ด�าเนินการจัดท�าข้อตกลงในการ
ปฏิบัติราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหาร
ท้องถิ่น

เกณฑ์การให้คะแนน : 
มีการจัดท�าข้อตกลงครบทุกส่วนราชการ  

มกีารปฏบิตัติามข้อตกลง มกีารจดัท�าและรายงาน
ผลการปฏิบัติราชการ

มีการจัดท�าข้อตกลงครบทุกส่วนราชการ 
แต่การปฏิบัติตามข้อตกลงไม่ครบถ้วนทุกส่วน
ราชการ

มีการจัดท�าข้อตกลงไม่ครบทุกส่วนราชการ
และไม่มีการปฏิบัติตามข้อตกลงหรือมีแต่ไม่ครบ
ทุกส่วนราชการ

ไม่มีการจัดท�าข้อตกลง

๕

๓

๑

๐
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๖.๒ ตรวจสอบหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
- ค� าสั่ ง /ประกาศแต ่งตั้ งคณะกรรมการ 

ประเมินผลฯ ที่มีผู ้แทนชุมชน องค์กรภาค
ประชาชน ภาคเอกชนจ�านวน ๒ คน ร่วมเป็น
กรรมการ (หนังสือ มท. ที่ มท ๐๘๙๒.๔/ว ๔๓๕ 
ลว. ๑๑ ก.พ. ๒๕๔๘)

- รายงานการประชุม
- รายงานผลการประเมนิผลและเสนอแนวทาง

การแก้ไขและพัฒนาการปฏิบัติงานให้ครบท้ัง  
๔ ด้าน เกี่ยวกับ
    ๑) ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ
    ๒) คุณภาพของบริการ
    ๓) ความคุ้มค่าของภารกิจ
    ๔) ความพึงพอใจของประชาชน

- ผู้บริหารพิจารณาผลการประเมินและสั่งการ 
เสนอแนวทางการแก้ไขและพัฒนาการปฏิบตังิาน

๖.๒ มีการวิเคราะห์และสรุปผลการประเมินผล  
การปฏิบัติราชการของ อปท. และเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการประเมินผลตามหลักเกณฑ์และ 
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของ อปท.  
ซึ่งมีบุคคลภายนอกร่วมเป็นกรรมการ 

มีการด�าเนินการดังนี้
๑) แต ่งตั้ งคณะกรรมการประเมินผลตาม 

หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดีของ อปท.

๒) จัดประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณา 
ผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้ครบถ้วน
ทั้ง ๔ ด้าน เกี่ยวกับ
     ๒.๑ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ
     ๒.๒ คุณภาพของบริการ
     ๒.๓ ความคุ้มค่าของภารกิจ
     ๒.๔ ความพึงพอใจของประชาชน

๓) มีการจัดท�ารายงานสรุปผลการประเมิน
๔) เสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณาสั่งการ

เกณฑ์การให้คะแนน :
ด�าเนินการตามข้อ ๑ - ๔
ด�าเนินการตามข้อ ๑ - ๓
ด�าเนินการตามข้อ ๑ - ๒
ไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการฯ

๕
๓
๑
๐

หมวดย่อยที่ ๒ ผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA)

การประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

ตรวจสอบเอกสารหลักฐานจาก
  - ผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพ
ของอปท. (LPA) ปี ๒๕๕๙ เทียบกับ ปี ๒๕๖๐
สูตรค�านวน
  ใช้คะแนนเฉลี่ยปี ๒๕๖๐ - คะแนนเฉลี่ย
ปี ๒๕๕๙
หมายเหต ุ
คะแนนเฉลี่ย หมายถึง คะแนนเฉลี่ยของ 
ด้านที่ ๑-๔

๖.๓ อปท. มีผลคะแนน LPA โดยรวมเพิ่มขึ้น
จากปีที่ผ่านมา

เกณฑ์การให้คะแนน :
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๓ ขึ้นไป หรือมีคะแนน LPA  

ด้านที ่๑ - ๔ ทีร่ะดับร้อยละ ๘๐ ขึน้ไป ในปี ๒๕๖๐
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๒ - ๒.๙๙ 
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๐.๐๑ - ๑.๙๙
ไม่เพิ่มขึ้น

๕

๓
๑
๐

การประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้
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คะแนนเต็ม ๒๐

คะแนนที่ได้

หมวด ๗ การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน
เป้าหมาย : อปท. มปีระสิทธภิาพในการบรหิารงานเพิม่ขึน้โดยวธิกีารต่าง ๆ  เช่น การลดขัน้ตอน การใช้เทคโนโลยีการให้บรกิาร
เชิงรุก การบูรณาการการท�างานร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ

การประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

๗.๑ ตรวจสอบหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
- หนังสือหรือค�าสั่งมอบอ�านาจ พร้อมบัญช ี

การมอบอ�านาจแนบท้าย (ไม่ใช่ค�าสั่งรักษา
ราชการแทน)

- การมอบอ�านาจต้องเป็นเรื่องที่มีผลโดยตรง
ต่อประชาชนและเป็นอ�านาจของผูบ้รหิาร อปท.

- ส�าหรับการมอบอ�านาจของผู้บริหาร อปท.  
ให้ปลัด/รองปลัด ต้องจัดท�าเป็นค�าสั่งและ
ประกาศให้ประชาชนทราบ
ค�าอธิบาย/กฎหมายและระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง

- พ.ร.ฎ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖

๗.๑ การมอบอ�านาจการตัดสินใจ

เกณฑ์การให้คะแนน :
มีการมอบอ�านาจท�าเป ็นหนังสือ/ค�าสั่ง

ระบุชื่อ ผู้รับมอบอ�านาจชัดเจน และแจ้งเวียน 
ให้ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น รวมทั้ง
ประกาศให้ประชาชนทราบ และมีหลักฐาน 
ผู้รับมอบอ�านาจใช้อ�านาจที่ได้รับ

มกีารมอบอ�านาจท�าเป็นหนงัสอื/ค�าสัง่ระบชุือ่ 
ผู้รับมอบอ�านาจชัดเจน แจ้งเวียนให้ข้าราชการ/
พนักงานส่วนท้องถิ่นทราบและประกาศให้
ประชาชนทราบ

มกีารมอบอ�านาจท�าเป็นหนงัสอื/ค�าสัง่ระบชุือ่
ผู้รับมอบอ�านาจไว้ชัดเจน

ไม่มีการมอบอ�านาจ

๕

    

๓

๑

๐

๗.๒ มีการใช ้ เทคโนโลยีสารสนเทศหรือ
โทรคมนาคม ตามความเหมาะสมและ 
งบประมาณของแต่ละ อปท. เพือ่ช่วยลดขัน้ตอน 
เพิ่มประสิทธิภาพ และประหยัดค่าใช้จ่าย เช่น 

๑) ให้บริการช�าระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ต
๒) การจัดให้มี wi-fi หรืออินเตอร์เน็ตภายใน

ส�านักงาน อปท. 
๓) การใช้โปรแกรมอนุมัติงานก่อสร้าง
๔) แจ้งผลการอนุมัติผ่านระบบ SMS ฯลฯ
๕) การจองคิวขอรับบริการออนไลน์
๖) การแจ้งเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ผ่านระบบ

ออนไลน์ เช่น เว็บไซต์, ไลน์, เฟสบุ๊ค เป็นต้น
๗) อื่นๆ

๗.๒ มีการใช ้ เทคโนโลยีสารสนเทศหรือ
โทรคมนาคมเพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

เกณฑ์การให้คะแนน :
มกีารใช้เทคโนโลยสีารสนเทศหรือโทรคมนาคม

เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตั้งแต่ ๓ ช่องทาง 
ขึ้นไป

มกีารใช้เทคโนโลยสีารสนเทศหรือโทรคมนาคม 
เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ๒ ช่องทาง

มกีารใช้เทคโนโลยสีารสนเทศหรือโทรคมนาคม 
เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ๑ ช่องทาง

ไม่มีการด�าเนินการ

๕

๓

๑

๐
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๗.๓ ตัวอย่างการบริการเชิงรุกเพื่อบริการ
ประชาชน เช่น 

- มีการจัดตั้งหรือสนับสนุนศูนย์บริการร่วม/ 
one stop service

- มกีารปรบัขยายเวลาการให้บรกิารประชาชน
ในช่วงพักเที่ยง

- มีการจัดชุดบริการเคลื่อนที่ ให ้บริการ 
นอกสถานที่ หรือในช่วงนอกเวลาราชการ หรือ
ในวันหยุดราชการ

- มีการจัดบริการเชิงรุก เช่น การจัดเก็บ
ภาษีนอกสถานที่ หรือการจัดบริการสาธารณะ 
ในอ�านาจหน้าที่นอกสถานที่ การจ่ายเบี้ยยังชีพ 
นอกสถานที ่การจดั อปท. เคลือ่นท่ี การจดัหน่วย
เคลือ่นทีร่บัผูบ้าดเจบ็กรณอีบัุตเิหต ุสาธารณภยั 
หรือรับผู้ป่วยกรณีฉุกเฉิน ฯลฯ 

๗.๓ มีการบริการเชิงรุกเพื่อบริการประชาชน 

เกณฑ์การให้คะแนน :
มีการบริการเชิงรุกเพ่ือลดข้ันตอน ต้ังแต่  

๓ กิจกรรมขึ้นไป
มีการบริการเชิงรุก ๒ กิจกรรม
มีการบริการเชิงรุก ๑ กิจกรรม
ไม่มีการด�าเนินการ

 

๕

๓
๑
๐

๗.๔ ตรวจสอบหลกัฐานโครงการพร้อมภาพถ่าย    
ที่มีการบูรณาการ (ร่วมคิด และร่วมท�าหรือ 
อุดหนุนงบประมาณ โดย อปท. มีส่วนร่วม 
ด�าเนินการ) การปฏิบัติงานร่วมกับส่วนราชการ 
หรือ อปท. ใน ๖ ด้านประกอบด้วย

๑) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๒) ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
๓) ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และ 

การรักษาความสงบเรียบร้อย
๔) ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน 

พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว
๕) ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
๖) ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี        

และภูมิปัญญาท้องถิ่น
- หลักฐานโครงการการบูรณาการร่วมคิด  

ร่วมท�า (ปีงบประมาณ  ๒๕๖๐)
หมายเหต ุ

- ยกเว้นโครงการทีห่น่วยงานของรฐัจดัสรรให้ 
อปท. ด�าเนินการ และโครงการที่ อปท.อุดหนุน
ให้ อปท. หรือหน่วยงานอื่นโดย อปท. ไม่ได้มี
ส่วนร่วมในการด�าเนินการ

๗.๔ อปท.  มี โครงการซึ่ ง ได ้บู รณาการ 
การปฏิบัติงานร่วมกับ อปท. อื่น หรือร่วมกับ
หน่วยงานอื่นในรอบปีที่ผ ่านมารวมกี่ด ้าน 
(ยกเว้นโครงการที่หน่วยงานของรัฐจัดสรรให้ 
อปท. ด�าเนินการ และโครงการที่ อปท.อุดหนุน
ให้ อปท. หรือหน่วยงานอื่นโดย อปท. ไม่ได ้
มีส่วนร่วมในการด�าเนินการ)

เกณฑ์การให้คะแนน : 
จ�านวน  ๖ ด้าน
จ�านวน  ๔ - ๕ ด้าน 
จ�านวน ๓ ด้าน
น้อยกว่า ๓ ด้าน

๕
๓
๑
๐

การประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้
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การประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

- ให้หมายความรวมถึง หน่วยงานอื่น ๆ  ที่มิใช่
ราชการ เช่น ภาคเอกชนองค์กรภาคประชาชน 
ฯลฯ

คะแนนเต็ม ๑๐

คะแนนที่ได้

หมวด ๘ การปรับปรุงภารกิจ
เป้าหมาย : เพื่อให้เกิดความถูกต้อง ทันสมัย เป็นธรรม คุ้มค่า และมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติภารกิจขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 

การประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

๘.๑ ตรวจสอบหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
  - ค�าสั่ง/ประกาศแต่งตั้งคณะท�างาน
  - รายงานการประชุมคณะท�างาน
  - บันทึกเสนอผู้บริหารเอกสารแสดง
การขับเคลื่อนการด�าเนินงานหลังจากการ
พิจารณาทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือ
ยกเลิกภารกิจและเสนอผู้บริหารพิจารณา
หมายเหตุ การด�าเนินการตามหนังสือ มท.  
ที่ มท ๐๘๙๕.๔/ว ๔๓๕ ลว. ๑๑ ก.พ. ๒๕๔๘ 
ข้อ ๓ กรณีมีการด�าเนินการทบทวนภารกิจ 
แต่ไม่มีภารกิจ ทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง
หรือยกเลิก ให้ถือว่าด�าเนินการตาม ๔) แล้ว  

๘.๑ ในระยะเวลา ๓ ปีที่ผ่านมา (๒๕๕๘-
๒๕๖๐) อปท. มีการพิจารณาทบทวน ปรับปรุง 
เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจ  

เกณฑ์การให้คะแนน :
๑) มีการแต่งตั้งคณะท�างานพิจารณาทบทวน

ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจ
๒) มีการประชุมคณะท�างาน
๓) จัดท�ารายงานประชุม
๔) น�าผลการประชุมมาทบทวน ปรับปรุง 

เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจ

เกณฑ์การให้คะแนน :
ด�าเนินการข้อ ๑) – ๔)  
ด�าเนินการข้อ ๑) – ๓) 
ด�าเนินการข้อ ๑) – ๒) 
ไม่ได้ด�าเนินการ

๕
๓
๑
๐
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๘.๒ ตรวจสอบหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
  - ค�าสั่งแต่งตั้งคณะท�างานฯ
  - รายงานการประชุมคณะท�างานฯ
  - รายงานเสนอผู้บริหาร
  - ข้อสั่งการของผู้บริหาร

๘.๒ การด�าเนินการทบทวน แก้ไขปรับปรุง 
หรือยกเลิกข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติของ อปท.  
มีการด�าเนินการดังนี้  

๑) แต ่งตั้ งคณะท�างานส�ารวจและศึกษา 
ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ของ อปท. ทั้งหมด

๒) มีการประชุมเพื่อวิเคราะห์ข ้อบัญญัติ/
เทศบัญญัติที่ใช้บังคับอยู ่ในปัจจุบันว่ามีความ
สอดคล้องเหมาะสมกบัสถานการณ์ การเปลีย่นแปลง
ของกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องหรือไม่

๓) คณะท�างานสรุปผลการประชุม วิเคราะห์
ความเหมาะสมของข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติที่มีอยู่  
และมีข้อเสนอแนะส�าหรับการแก้ไขปรับปรุงหรือ
การตราข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติขึ้นมาใหม่แล้ว
เสนอผู้บริหารพิจารณา

๔) ผู้บริหารพิจารณาผลและข้อเสนอแนะของ
คณะท�างานและมีข้อสั่งการ  

เกณฑ์การให้คะแนน :
ด�าเนินการข้อ ๑) – ๔)  
ด�าเนินการข้อ ๑) – ๓) 
ด�าเนินการข้อ ๑) – ๒) 
ไม่ได้ด�าเนินการ 

๕
๓
๑
๐

การประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้
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คะแนนเต็ม ๑๐

คะแนนที่ได้

หมวด ๙ การด�าเนินงานตามนโยบายของจังหวัด
เป้าหมาย : ให้จังหวัดก�าหนดเกณฑ์การประเมินผลการด�าเนินงานตามนโยบายของจังหวัด (พ.ศ.๒๕๖๐) ซึ่งอาจเป็นการ 
ด�าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด นโยบายส�าคัญ 
ของผูว่้าราชการจงัหวัด หรอืนโยบายการพฒันาพ้ืนทีเ่ฉพาะ เช่น พ้ืนทีร่ะเบยีงเศรษฐกจิ พ้ืนทีก่ารค้าชายแดน ฯลฯ (ระบุหัวข้อ
นโยบายการด�าเนินงานของ อปท. ในการสนับสนุนและผลการด�าเนินงาน) 

ค�าอธบิาย : ให้จงัหวัดจัดท�าตัวช้ีวดัของจังหวดัตนเองตามเป้าหมายทีอ่ธบิายข้างต้น ให้มีคะแนนรวมทัง้หมดเท่ากบั ๑๐ คะแนน             
เช่น อาจก�าหนดเป็น ๒ ตัวชี้วัด ๆ ละ ๕ คะแนน หรือก�าหนดเป็นตัวชี้วัดเดียว ๑๐ คะแนน เป็นต้น 

ตัวอย่างการร่างตัวชี้วัด

การประเมิน (ตัวอย่าง) เกณฑ์การประเมิน (ตัวอย่าง) คะแนน คะแนนที่ได้

๙.๑ ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน เช่น 
- ข้อมูลการประสานหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

เช่น ทีท่�าการปกครองอ�าเภอ/จงัหวดั สาธารณสขุ
อ�าเภอ/จังหวัด สถานีต�ารวจในพื้นที่

- สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ เช่น ป้าย แผ่นพับ 
วิทยุชุมชน หอกระจายข่าว เว็บไซต์ ภาพถ่าย 
วารสาร ใบปลิว จดหมายข่าว

- ภาพถ่ายกิจกรรม
- แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมท่ีแสดงถึง  

การบ�าบัดฟื้นฟู/ผู ้เสพยาเสพติด หรือการฝึก 
อบรมฯ

- หนังสือแจ้งเข้าร่วมกิจกรรม
- บัญชีลงลายมือผู้เข้าร่วมกิจกรรม
- กรณีร ่วมกับหน ่วยงานอื่นให ้ดู เอกสาร 

ที่เกี่ยวข้อง
- ฎีกาเบกิจ่ายเงนิงบประมาณประจ�าปี ๒๕๖๐ 

(ถ้ามี)

(ตัวอย่าง) ๙.๑ จ�านวนกิจกรรมที่ อปท. 
ด�าเนินการในโครงการ ........
ระบุชื่อโครงการ.......

๑) มีการประสานข้อมูลกับหน่วยงานเกี่ยวข้อง
๒) มกีารรณรงค์ประชาสมัพนัธ์เพือ่ให้ประชาชน

ในพ้ืนที่ เกิดความตระหนักเกี่ยวกับโครงการ 
ที่ด�าเนินการ

๓) มีกิจกรรมที่เกี่ยวกับการด�าเนินโครงการ
๔) มีการฝึกอบรมเกีย่วกับโครงการทีด่�าเนินการ

เกณฑ์การให้คะแนน :
จัดท�าได้ ๔ ข้อ
จัดท�า ๒ – ๓ ข้อ
จัดท�า ๑ ข้อ
ไม่ได้ด�าเนินการ

๕
๓
๑
๐

.................................... ................................................... ............






