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แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Local Performance Assessment: LPA) ประจ�าปี ๒๕๖๕ 

ด้านที่ ๒ การบริหารงานบุคคลและกิจการสภา 

ตัวชี้วัดที่ ๑๖ - ๓๓ จ�านวน ๑๘ ตัวชี้วัด จ�านวน ๙๐ คะแนน

เป้าหมายเชิงคุณภาพ: องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการด�าเนินการบริหารทรัพยากรบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งการวางแผน
การส่งเสรมิ การพฒันา การถ่ายทอดความรู ้พร้อมทัง้มช่ีองทางในการรบัฟังความคดิเหน็และข้อร้องเรยีนของเจ้าหน้าทีใ่นหน่วยงาน
และส่งเสริมการพฒันาคณุภาพชวิีตของเจ้าหน้าที ่พร้อมกบัส่งเสรมิ และสนบัสนนุ ให้สภาท้องถิน่ด�าเนนิการได้อย่างมีประสทิธภิาพ
เป้าหมายเชิงปริมาณ: ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านที่ ๒ ร้อยละ ๗๐

ชื่อ (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ..................................................................................

อ�าเภอ ..................................................... จังหวัด ........................................................

หัวข้อประเมิน

เมือง
พัทยา

อบจ. ทน. ทม. ทต. อบต. คะแนนที่ได้

ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด คะแนน ร้อยละ

๑. ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ ๔ ๔ ๔ ๔ ๔ ๔

๒. ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากร
บุคคล

๔ ๔ ๔ ๔ ๔ ๔

๓. คุณภาพชีวิตและความสมดุลของชีวิต
กับการท�างาน

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑

๔. การด�าเนินกิจการของสภาท้องถิ่น ๙ ๙ ๙ ๙ ๙ ๙

รวม ๑๘ ๑๘ ๑๘ ๑๘ ๑๘ ๑๘

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

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

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

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

วันที่ประเมิน.........../................../..............
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คะแนนเต็ม ๒๐

คะแนนที่ได้

หน่วยที่ ๑ ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดที่ ๑๖ – ๑๙ จ�านวน ๔ ตัวชี้วัด จ�านวน ๒๐ คะแนน
เป้าหมาย: องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมนีโยบาย แผนงาน มาตรการด้านการบรหิารทรพัยากรบคุคล มกีารวางแผนและบรหิารอตัรา
ก�าลงั ตลอดจนพฒันาองค์ความรูข้องข้าราชการ ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย อ�านาจ หน้าที ่และภารกจิขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
หน่วยงานทีร่บัผดิชอบ: กลุม่งานมาตรฐานทัว่ไปการบรหิารงานบคุคลส่วนท้องถิน่ ส�านกัพฒันาระบบบรหิารงานบุคคลส่วนท้องถิน่
ผู้รับผิดชอบ:  ๑. นายปิยะ คังกัน       ผู้อ�านวยการกลุ่มงานมาตรฐานทั่วไปการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น   
         โทร. ๐๘ ๙๑๒๔ ๒๙๕๙
                   ๒. นายจิรพัฒน์ น้อยเพ็ง      นักทรัพยากรบุคคลช�านาญการพิเศษ     โทร. ๐๘ ๕๑๒๑ ๓๗๖๘
                                                      หมายเลขโทรศัพท์ส�านักงาน ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๔๒๑๗

ตัวชี้วัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนทีไ่ด้

๑๖ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. มีค�าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท�า/ปรับปรุง
แผนอัตราก�าลังว่าได้ระบุเลขที่ค�าสั่งหรือไม่ 
และองค์ประกอบคณะกรรมการครบถ้วน
๒. มีหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการหรือ
เอกสารที่อ้างอิงได้ว่ามีการแจ้งเชิญให้มีการ
ประชุม คณะกรรมการจัดท�า/ปรับปรุงแผน 
อัตราก�าลัง ทุกครั้ง
๓. มีรายงานการประชุมคณะกรรมการจัดท�า/    
ปรับปรุงแผนอัตราก�าลัง ที่ได้แนบไว้ในเล่ม     
แผนอัตราก�าลัง 3 ปี ประจ�าปีงบประมาณ     
พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ ทุกครั้ง และมีบันทึก 
การประชุมรายละเอียดที่แสดงให ้ เห็นถึง 
การแสดงความเห็น การมีส่วนร่วมการตัดสินใจ
ร่วมกันในการจัดท�า/ปรับปรุงแผนอัตราก�าลัง
อย่างชัดเจน
๔. รายละเอียดเล่มแผนอัตราก�าลังมีหัวข้อครบ     
ตามทีก่�าหนด และระบรุายละเอยีดการวเิคราะห์
ยุทธศาสตร์/อ�านาจหน้าที่ครบทุกส่วนราชการ
๕. ตรวจสอบรายละเอยีดโครงสร้างส่วนราชการ
ที่มีความจ�าเป็นในการบริหารงาน (กองหลัก) 

๕.๑ มีจ�านวนครบตามประเภทขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่นัน้ๆ ตามทีก่ฎหมายก�าหนด     

๕.๒ การก�าหนดอ�านาจหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ 
ของแต่ละส่วนราชการสอดคล้องกับภารกิจ 
อย่างชัดเจนและไม่ซับซ ้อนกัน ตามกรอบ 
ที่กฎหมายก�าหนด

๑๖. การจัดท�าแผนอัตราก�าลังสามปี
มีการด�าเนินการ ดังนี ้                    
(โปรด ในช่อง ที่มีการด�าเนินการ)

๑. ค�าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการจดัท�า/ปรบัปรงุ
แผนอัตราก�าลังมีองค์ประกอบครบถ้วน

๒. รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดท�า/    
ปรับปรุงแผนอัตราก�าลัง

๓. การวิเคราะห์ยุทธศาสตร์/อ�านาจหน้าที่
ตามกฎหมายว่ามีภารกิจใดที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจะต้องด�าเนินการซึ่งสอดคล้องกับ    
อ�านาจหน้าที่ตามข้อ ๖

๔. ก�าหนดโครงสร้างส่วนราชการที่มีความ
จ�าเป็นในการบรหิารงาน (กองหลกั) ตามประเภท
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครบถ้วนตามที่
กฎหมายก�าหนด

๕. ก�าหนดชื่อส่วนราชการ ชื่อส่วน ชื่อฝ่าย    
หรือชื่อกลุ่มงาน และสายงานผู้บริหาร ถูกต้อง
ตามที่กฎหมายก�าหนด

๖. การก�าหนดอ�านาจหน้าท่ีความรับผิดชอบ
ของแต่ละส่วนราชการสอดคล้องกับภารกิจ    
อย่างชัดเจน ไม่ซ�้าซ้อนกันตามกรอบท่ีกฎหมาย
ก�าหนด

๗. ก�าหนดกรอบต�าแหน่งผู้อ�านวยการกอง/    
ส�านกั ผูอ้�านวยการส่วน หวัหน้าฝ่ายและก�าหนด
กรอบต�าแหน่งประเภทวิชาการและประเภท
ทั่วไป ตามจ�านวนที่กฎหมายก�าหนด
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๖. ตรวจสอบการก�าหนดชือ่ส่วนราชการ ชือ่ส่วน
ช่ือฝ่ายหรอืชือ่กลุม่งาน และการก�าหนดสายงาน
ผู้บริหารถูกต้องตามท่ี ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
ก�าหนด (กรณีก�าหนดกลุ่มงานชื่อต้องไม่ซ้อน
กับชื่อฝ่าย และต้องมีผู้ด�ารงต�าแหน่งประเภท
วิชาการ ระดับช�านาญการพิเศษเป็นหัวหน้า 
กลุ่มงาน และต้องเป็นต�าแหน่งที่สอดคล้องกับ
ภารกิจ อ�านาจหน้าที่ของกลุ่มงานนั้น)
๗. ตรวจสอบการก�าหนดกรอบต�าแหน่งหัวหน้า      
ส่วนราชการ หัวหน้าฝ่าย การก�าหนดกรอบ      
ต�าแหน่งประเภทวิชาการและประเภททั่วไป          
มีจ�านวนครบตามท่ี ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.       
ก�าหนด
๘. ตรวจสอบการก� าหนดระดับต� าแหน่ ง  
ว่าถูกต้องหรือไม่ ดังนี้

๘.๑ ประเภทบริหารท้องถิ่นและประเภท          
อ�านวยการท้องถ่ิน ให้ก�าหนดเพียงระดับเดียว 
(ต้น ,กลาง ,สูง)

๘.๒ ประเภทวิชาการ กรณีต�าแหน่งว่างหรือ
ก�าหนดเพิ่มใหม่ให้ก�าหนดระดับปฏิบัติการ/
ช�านาญการ

๘.๓ ประเภททั่วไป กรณีต�าแหน่งว่างหรือ
ก�าหนดเพิ่มใหม่ให้ก�าหนดระดับปฏิบัติงาน/
ช�านาญงาน
๙. ตรวจสอบรายละเอียดในประกาศใช ้ 
แผนอัตราก�าลัง ว่าลงนามโดยผู้บริหารท้องถ่ิน  
อ ้างอิงมติ  ก .จั งหวัด ทุกครั้ งหรือไม่ และ 
น�าแผนอัตราก�าลังประชาสัมพันธ ์เผยแพร ่
ในเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และเป็นปัจจุบัน    
๑๐. สุ่มตรวจสอบการปรับปรุงข้อมูลในระบบ
ฐานข้อมูลแห่งชาติเป็นปัจจุบันตรงกับข้อมูล 
ในเล่มแผนอัตราก�าลัง ท่ีประกาศใช ้บังคับ 
เป็นปัจจุบัน 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล             
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒

๘. การก�าหนดระดับต�าแหน่งประเภทบรหิาร
ท้องถิ่น ประเภทอ�านวยการท้องถิ่น ประเภท
วิชาการ และประเภททั่วไป ถูกต้องหรือไม่  
และการค�านวณเพ่ือประมาณการภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารงานบุคคลถูกต้องสอดคล้องกับ
ระดับต�าแหน่งที่ก�าหนดหรือไม่

๙. ผู ้บริหารท ้องถิ่นลงนามประกาศใช ้ 
แผนอัตราก�าลังทุกครั้ง โดยอ้างมติ ก.จังหวัด 
ครัง้ทีเ่ห็นชอบ และการประชาสมัพนัธ์แผนอตัรา
ก�าลังในเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑๐. มีการปรับปรุงข้อมูลในระบบฐานข้อมูล
บุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติเป็นปัจจุบันตรงกับ
ข้อมูลในเล่มแผนอัตราก�าลังที่ประกาศใช้บังคับ

๑๑. ไม่มีการปรับปรุ งแผนอัตราก� าลั ง  
ในแต่ละปีงบประมาณ เนื่องจากการจัดท�า 
แผนอัตราก�าลัง 3 ปี การก�าหนด โครงสร้าง 
ส่วนราชการ การก�าหนดอ�านาจหน้าที ่การก�าหนด
ต�าแหน่ง และระดับต�าแหน่งถูกต้องตามที่ ก.จ. 
ก.ท. และ ก.อบต. ก�าหนดแล้ว (ไม่นับรวมที่ถูก
บังคับให้ด�าเนินการตามประกาศโครงสร้างใหม่ 
ที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ก�าหนด)
เกณฑ์การให้คะแนน:
๑. ด�าเนินการ ๙ – ๑๐ ข้อ หรือเป็นกรณีตาม
เกณฑ์การประเมินข้อ ๑๑
๒. ด�าเนินการ ๖ - ๘ ข้อ
๓. ด�าเนินการ ๓ - ๕ ข้อ
๔. ด�าเนินการน้อยกว่า ๓ ข้อ หรือไม่มีการ 
ด�าเนินการ

๕

๓
๑
๐
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๒. ประกาศ ก.ถ. เรื่อง ก�าหนดมาตรฐานกลาง
การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๒๕ 
มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๓. ประกาศคณะกรรมการข ้าราชการหรือ
พนกังานส่วนท้องถ่ิน เรือ่ง หลกัเกณฑ์และเงือ่นไข
เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการ 
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ประกาศ ก.จ.จ. 
ก.ท.จ. ก.อบต.จังหวัด หรือ ก. เมืองพัทยา)
๔. หนังสือส�านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.  
ที่มท ๐๘๐๙.๒/ว ๗๐ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน 
๒๕๖๓ เรื่องการจัดท�าแผนอัตราก�าลัง 3 ปี 
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ 
๕. ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรือ่ง มาตรฐาน 
ทั่วไปเก่ียวกับโครงสร้างส่วนราชการ วิธีการ
บริหารและการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น และกิจการเกี่ยวกับ 
การบริหารงานบุคคล ในองค ์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. 
๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๖. ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง  
ก�าหนดกอง ส�านัก หรือส่วนราชการที่เรียกชื่อ 
อย ่างอื่นขององค ์กรปกครองส ่วนท ้องถ่ิน 
พ.ศ. ๒๕๖๓ และหนังสือแจ้งแนวทางปฏิบัติ 
ที่เกี่ยวข้อง
๗. ประกาศคณะกรรมการข ้าราชการหรือ
พนกังานส่วนท้องถ่ิน เรือ่ง หลกัเกณฑ์และเงือ่นไข
เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการ 
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ประกาศ ก.จ.จ. 
ก.ท.จ. ก.อบต.จังหวัด หรือ ก. เมืองพัทยา)

ค�าอธิบาย: 
แผนอัตราก�าลัง 3 ปีคือ แผนอัตราก�าลังที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท�าข้ึน เพ่ือเป็นกรอบในการก�าหนดต�าแหน่ง  
การสรรหาบุคคลเข้าสู่ต�าแหน่ง และพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยคาดคะเนว่า ในช่วงระยะเวลา ๓ ปี ข้างหน้า
ว่าแต่ละส่วนราชการมคีวามจ�าเป็นต้องการใช้ต�าแหน่งในประเภทใด สายงานใด จ�านวนเท่าใด ให้มคีวามเหมาะสมกับปรมิาณงาน  
และจะพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้มีทักษะ ความรู้เพิ่มเติมด้านใดและด้วยวิธีการใด เพื่อให้องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิน่ มกีารบรหิารงานตามอ�านาจ หน้าท่ีและภารกจิทีร่บัผดิชอบได้บรรลวุตัถปุระสงค์และเป้าหมายได้อย่างมปีระสทิธภิาพ
และประสิทธิผลเพื่อจัดบริการสาธารณะและตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้

https://wiroj101.blogspot.com/


ตัวชี้วัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนท่ีได้

แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment: LPA) ประจ�ำปี ๒๕๖๕6

๑๗ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
ให้ตรวจสอบการออกประกาศ ค�าสั่ง ดังนี้
๑. รายละเอยีดค�าสัง่แต่งตัง้ผูป้ฏบิตัริาชการแทน
ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถูกต้อง
ตามที่กฎหมายก�าหนดและเป็นปัจจุบันหรือไม่
๒. รายละเอยีดค�าสัง่แต่งตัง้ผูป้ฏบิตัริาชการแทน
ผูอ้�านวยการส�านกั กอง หรอืหวัหน้าส่วนราชการ
ทีเ่รยีกชือ่อย่างอืน่ถูกต้องตามท่ีกฎหมายก�าหนด
และเป็นปัจจุบัน 
๓. รายละเอียดค�าสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน    
ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถูกต้องตามท่ี    
กฎหมายก�าหนดและเป็นปัจจุบัน 
๔. รายละเอียดค�าสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน 
ผูอ้�านวยการส�านกั กอง หรอืหวัหน้าส่วนราชการ
ทีเ่รยีกชือ่อย่างอืน่ถูกต้องตามท่ีกฎหมายก�าหนด
และเป็นปัจจุบัน 
๕. รายละเอียดค�าสั่ งปลัดองค ์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นมอบหมายหน้าที่การงานให้แก่    
รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ระบุเลขที ่
ต�าแหน่ง ชื่อส่วนราชการที่รับผิดชอบอย่าง
ชัดเจน และปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ลงนามในค�าสั่ง
๖. รายละเอียดค�าสั่งผู ้อ�านวยการส�านัก กอง 
หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น    
มอบหมายหน้าที่การงานให้แก ่ข ้าราชการ               
ส่วนท้องถิ่น ว่ามีครบทุกส่วนราชการระบุเลขที ่
ต�าแหน่งของข้าราชการส่วนท้องถิ่นทุกราย 
สมบูรณ์ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน
๗. รายละเอียดรายงานผลด�าเนินงานของ 
ผูร้บัมอบอ�านาจตามค�าสัง่แต่งตัง้ผูป้ฏบัิตริาชการ
แทนปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ว่ามี
หนังสือรายงานผลอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง และ
สรุปผลการด�าเนินงานครบทุกลักษณะงาน 
ที่ได้รับมอบหมาย
๘. รายละเอียดรายงานผลด�าเนินงานของ 
ผูร้บัมอบอ�านาจตามค�าสัง่แต่งตัง้ผูป้ฏบัิตริาชการ
แทนผู้อ�านวยการส�านัก กอง หรือส่วนราชการ              
ที่ เรียกชื่ออย่างอื่น ว ่ามีหนังสือรายงานผล 
อย่างน้อยปีละ ๑ ครัง้ และสรปุผลการด�าเนนิงาน                   
ครบทุกลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย 

๑๗. การออกค�าสั่งด้านการบริหารงานบุคคล 
มีการด�าเนินการ ดังนี้                     
(โปรด ในช่อง ที่มีการด�าเนินการ)

๑. ค�าส่ังแต่งต้ังผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒ . ค� าสั่ ง แต่งตั้ ง ผู ้ปฏิบั ติ ร าชการแทน 
ผู้อ�านวยการส�านกั กอง หรือหวัหน้าส่วนราชการ
ที่เรียกชื่ออย่างอื่น

๓. ค�าสั่งแต่งต้ังผู ้รักษาราชการแทนปลัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๔ . ค� าสั่ ง แต่งตั้ ง ผู ้ รั กษาราชการแทน 
ผูอ้�านวยการ ส�านกั กอง หรอืหวัหน้าส่วนราชการ
ที่เรียกชื่ออย่างอื่น

๕. ค�าส่ังปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น              
มอบหน้าทีก่ารงานให้แก่รองปลดัองค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่น

๖. ค�าสั่งผู้อ�านวยการส�านัก กอง หรือหัวหน้า 
ส ่วนราชการที่ เรียกชื่ออย ่างอื่นมอบหมาย      
หน้าท่ีการงานให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่น                   
ในส่วนราชการที่สังกัด

๗. หนงัสอืรายงานผลด�าเนนิงานของผูร้บัมอบ    
อ�านาจตามค�าสั่งแต่งตั้งผู ้ปฏิบัติราชการแทน    
ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๘. หนงัสอืรายงานผลด�าเนนิงานของผูร้บัมอบ     
อ�านาจตามค�าสั่งแต่งตั้งผู ้ปฏิบัติราชการแทน     
ผู ้อ�านวยการส�านัก กอง หรือส ่วนราชการ 
ที่เรียกชื่ออย่างอื่น

๙. การประชาสัมพันธ์ค�าสั่ง ล�าดับที่ ๑ – ๖
๑๐. การออกค�าสั่งเกี่ยวกับการบริหารงาน

บุคคล ตามที่ ก.จ. ก.ท. ก.อบต.จังหวัด หรือ                       
ก.เมืองพัทยา มีมติเห็นชอบ ภายใน ๑๕ วัน
เกณฑ์การให้คะแนน:
๑. ด�าเนินการ ๙ ข้อขึ้นไป
๒. ด�าเนินการ ๖ – ๘ ข้อ
๓. ด�าเนินการ ๓ - ๕ ข้อ
๔. ด�าเนินการน้อยกว่า ๓ ข้อ หรือไม่มีการ 
ด�าเนินการ

๕
๓
๑
๐
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๙. การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ค�าสั่งล�าดับท่ี  
๑ – ๖ ในเวบ็ไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
และเป็นปัจจุบัน  
๑๐. รายละเอียดวัน ท่ีออกค�าสั่ ง เกี่ ยวกับ 
การบริหารงานบุคคลเทียบกับวันที่ ก.จ. ก.ท.  
ก.อบต.จังหวัด หรือ ก.เมืองพัทยา มีมติเห็นชอบ
ว่าอยู่ภายในระยะเวลา ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันท่ี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงรับหนังสือ
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
๒. ประกาศ ก.ถ. เรื่อง ก�าหนดมาตรฐานกลาง
การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๒๕ 
มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๓. ประกาศคณะกรรมการข ้าราชการหรือ 
พนกังานส่วนท้องถ่ิน เรือ่ง หลกัเกณฑ์และเงือ่นไข
เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการ 
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ประกาศ ก.จ.จ. 
ก.ท.จ. ก.อบต.จังหวัด หรือ ก. เมืองพัทยา)
๔. หนังสือส�านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
ที่ มท ๐๘๐๙.๒/ว ๓๖ ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม  
๒๕๖๒ เรื่ อง  ซักซ ้อมแนวทางการรักษา 
ราชการแทนปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ผู ้อ�านวยการกองหรือหัวหน้าส ่วนราชการ 
ทีเ่รยีกชือ่อย่างอืน่ขอองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
๕. ประกาศคณะกรรมการข ้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น  เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน (ประกาศ 
ก.จ.จ. ก.ท.จ. ก.อบต. จังหวัด หรือ ก. เมือง
พัทยา)
ค�าอธิบาย:
กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ขนาดเลก็ทีไ่ม่มี
ต�าแหน่งรองปลัด ให้ถือเอาการมอบอ�านาจ 
ของนายกฯ ให้แก่รองนายกฯ มาใช้แทน
หมายเหต:ุ ประเมนิทกุองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้
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๑๘ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. เอกสารการวิเคราะห์สภาพปัญหา และ 
ความต้องการของบุคลากรที่ผู ้บริหารท้องถิ่น 
ได้ลงนามและประกาศเพือ่ทราบ ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔
๒. แผนพัฒนาบุคลากรประจ�าปี
๓. มโีครงการในข้อบญัญตั/ิเทศบญัญตังิบประมาณ
รายจ่ายประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๔
๔. รายงานผลการด�าเนนิการทีเ่สนอต่อผูบ้รหิาร     
ท้องถิ่นเพื่อทราบ 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล                
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
๒. ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหาร
งานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ก�าหนดมาตรฐาน
กลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ลงวันท่ี 
๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๔
๓. ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต�าบล/
พนักงานเทศบาล/ข้าราชการองค์การบริหาร                 
ส่วนจงัหวดั เรือ่ง หลกัเกณฑ์และเงือ่นไขเกีย่วกับ 
การบริหารงานบุคคลขององค ์การบริหาร                 
ส่วนต�าบล/เทศบาล/องค์การบรหิารส่วนจังหวดั 
ส่วนที่ ๓ การพัฒนาข้าราชการหรือพนักงาน            
ส่วนท้องถิ่น (ของจังหวัดนั้น ๆ)

๑๘. การพัฒนาองค์ความรู ้ (Knowledge 
Management) โดยการอบรมหรือฝึกอบรม
บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเอง        
มีการด�าเนินการ ดังนี ้                    
(โปรด ในช่อง ที่มีการด�าเนินการ)

๑. มีการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร แต่ไม่ใช ่
เกิดจากผลการวิเคราะห์ สภาพปัญหา ความ
ต้องการของบุคลากรแต่อย่างใด

๒. มีการส�ารวจข้อมูล สภาพปัญหา และ    
ความต้องการของบุคลากร

๓. มกีารวิเคราะห์สภาพปัญหา ความต้องการ
ของบุคลากร

๔. มีการจัดอบรม/ฝ ึกอบรมเพ่ือพัฒนา
บุคลากรตามผลการวิเคราะห์ สภาพปัญหา  
ความต้องการของบุคลากร

๕. วิทยากรที่จะพัฒนาความรู้ตามหลักสูตร    
การจัดอบรม/ฝึกอบรม ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้    
ความสามารถหรือด�ารงต�าแหน่งนั้นโดยตรง

๖. ด�าเนินการทดสอบความรู้ความเข้าใจ    
ก่อนและหลังการอบรมหรือฝึกอบรมพร้อม 
สรุปผลการด�าเนินงาน
เกณฑ์การให้คะแนน:
๑. ด�าเนินการข้อ ๒ - ๖
๒. ด�าเนินการข้อ ๒ - ๓
๓. ด�าเนินการข้อ ๑ 
๔. ไม่มีการด�าเนินการ

๕
๓
๑
๐

ค�าอธิบาย:
๑. ตามหลกัเกณฑ์ ก.จงัหวดัก�าหนดให้การฝึกอบรมจะต้องด�าเนนิการตามแผนพฒันาบคุลากรโดยมกีารวเิคราะห์ข้อมูลการประเมิน
ความต้องการอบรมหรือฝึกอบรมเพื่อประกอบการจัดท�าโครงการพัฒนาองค์ความรู้ (Knowledge Management)
๒. การอบรมหรอืการฝึกอบรม หมายถงึ การอบรมหรือการฝึกอบรมให้แก่ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวดั/พนกังานเทศบาล/
พนักงานส่วนต�าบล/พนักงานเมืองพัทยา/ลูกจ้างประจ�า/พนักงานจ้าง 
๓. การส�ารวจข้อมูลสภาพปัญหาและความต้องการของบุคลากรนั้น ต้องมีหลักฐานว่าด�าเนินการครบทุกส่วนราชการ
๔. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจัดการอบรมหรือการฝึกอบรมทางไกลผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามมาตรการป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด–19)
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้
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๑๙ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. มโีครงการในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัตงิบประมาณ
รายจ่ายประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๔
๒. ค�าสั่ง/อนุญาต/อนุมัติหนังสือส่งตัวบุคลากร    
๓. เอกสารรายงานสรุปผลการอบรมหรือ 
ฝึกอบรมที่เสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ
๔. รายละเอียดเนื้อหาหลักสูตรที่หน่วยจัดการ
อบรมหรือฝึกอบรม ต้องสอดคล้องกับต�าแหน่ง/
มาตรฐานก�าหนดต�าแหน่งของผูเ้ข้ารบัการอบรม
หรือฝึกอบรม
๕. วิทยากรต้องเป็นผู้มีความรู ้ความสามารถ    
หรือด�ารงต�าแหน่งตรงกับเนื้อหาหลักสูตรการ
อบรมหรือฝึกอบรม    
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล                
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
๒. ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหาร
งานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ก�าหนดมาตรฐาน
กลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ลงวันท่ี 
๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๔
๓. ประกาศคณะกรรมการ พนักงานส่วนต�าบล/
พนักงานเทศบาล/ข้าราชการองค์การบริหาร                 
ส่วนจงัหวดั เรือ่ง หลกัเกณฑ์และเงือ่นไขเกีย่วกับ 
การบริหารงานบุคคลขององค ์การบริหาร                  
ส่วนต�าบล/เทศบาล/องค์การบรหิารส่วนจังหวดั 
ส่วนที่ ๓ การพัฒนาข้าราชการหรือพนักงาน             
ส่วนท้องถิ่น  (ของจังหวัดนั้น ๆ)
หมายเหต:ุ ประเมนิทกุองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้

๑๙. การพัฒนาองค์ความรู ้ (Knowledge 
Management) โดยการส่งบุคลากรองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เข้ารับการอบรมหรือ 
ฝึกอบรมกับหน่วยงานอื่น 
มีการด�าเนินการ ดังนี ้                    
(โปรด ในช่อง ที่มีการด�าเนินการ)

๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งบุคลากร    
เข ้ารับการอบรมหรือฝ ึกอบรมในหลักสูตร
ท่ีมีเนื้อหาสอดคล้องกับต�าแหน่ง/มาตรฐาน    
ก�าหนดต�าแหน่งของผู้นั้น หรือน�ามาใช้กับการ
พัฒนางานหรือความก้าวหน้าในการบริหารงาน
บุคคลได้

๒. วิทยากรที่จะพัฒนาความรู้ตามหลักสูตร    
ที่หน่วยงานจัดการอบรมหรือฝึกอบรมก�าหนด
ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ หรือด�ารง
ต�าแหน่งนั้นโดยตรง

๓. ผู้เข้ารับการอบรมหรือฝึกอบรมสรุปผล    
การอบรมหรือฝึกอบรมและรายงานให้ผู้บังคับ 
บัญชาทราบ ต้องมีหลักฐานรายงานสรุปผล 
การอบรมหรือฝึกอบรมและรายงานให้ผู้บริหาร
ทราบ

๔. องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่จัดท�าเอกสาร
เผยแพร่ความรู ้ระเบยีบข้อกฎหมายให้แก่บคุลากร
เป็นประจ�า อย่างน้อยทุก ๓ เดือน

๕. การน�าความรู ้ที่ ได ้รับจากการอบรม
หรือฝึกอบรมไปพัฒนาหรือประยุกต์ใช้เพื่อ    
ปรับปรุง พัฒนาการปฏบิติังานหรือมนีวตักรรม/
โครงการ เพ่ือเน้นประสิทธภิาพในการปฏบิติังาน
ที่เป็นรูปธรรม

๖. น�าผลการประเมินการปฏิบัติราชการ    
ประจ�าปีมาเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์เพื่อจัดท�า 
โครงการอบรมหรอืฝึกอบรมหรอืส่งไปอบรมหรอื
ฝึกอบรม
เกณฑ์การให้คะแนน:
๑. ด�าเนินการครบ ๖ ข้อ
๒. ด�าเนินการ ๔ - ๕ ข้อ
๓. ด�าเนินการ ๒ – ๓ ข้อ
๔. ด�าเนินการ ๑ ข้อ หรือไม่มีการด�าเนินการ

๕
๓
๑
๐

https://wiroj101.blogspot.com/


แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment: LPA) ประจ�ำปี ๒๕๖๕10

หน่วยที่ ๒ ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล ตัวชี้วัดที่ ๒๐ - ๒๓ จ�านวน ๔ ตัวชี้วัด จ�านวน ๒๐ คะแนน
เป้าหมาย: องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลส�าเร็จด้านการบริหารงานบุคคลและมีระบบ 
ฐานข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ถูกต้อง ที่เกิดจากการประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลื่อนขั้นเงินเดือน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กลุ่มงานบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น ส�านักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ตัวชี้วัดที่ ๒๐ และ ๒๓ จ�านวน ๒ ตัวชี้วัด จ�านวน ๑๐ คะแนน
ผู้รับผิดชอบ: นายอดิศร สุนทรวิภาต      นักทรัพยากรบุคคลช�านาญการ         โทร. ๐๘ ๔๔๖๙ ๐๐๐๑
ตัวชี้วัดที่ ๒๑ - ๒๒ จ�านวน ๒ ตัวชี้วัด จ�านวน ๑๐ คะแนน
ผู้รับผิดชอบ:   นางสาวน�้าทิพย์ หิรัญวงศ์    นักทรัพยากรบุคคลช�านาญการ         โทร. ๐๖ ๒๑๔๑ ๙๙๘๗
                                                     หมายเลขโทรศัพท์ส�านักงาน ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๔๒๒๖

ตัวชี้วัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

๒๐ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. ประกาศหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผล
การปฏิบัติงานประจ�าปีขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น
๒. รายงานการประชมุมอบนโยบายของผูบ้รหิาร
ท้องถิ่น และหลักฐานอื่น
๓. รายงานการประชุมช้ีแจงของแต่ละส่วน
ราชการ และหลักฐานอื่น
๔. สุ่มตรวจแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นว่า มีการ
จัดท�าหรือก�าหนดผลสัมฤทธิ์ของงาน ตัวชี้วัด
ความส�าเร็จ ด้วยวิธีการถ่ายทอดจากบนลงล่าง 
หรือก�าหนดตัวชี้วัดเป็นระดับองค์กร ระดับส่วน
ราชการ และระดบัรายบุคคล และก�าหนดเกณฑ์
การให้คะแนนไว้อย่างชัดเจน ตั้งแต่ต้นรอบการ 
ประเมินหรือไม่ และให้มีการสุ ่มตรวจแบบ 
ประเมนิฯ ของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่  
อย่างน้อยดังต่อไปนี้ ปลัด อบจ./เทศบาล/อบต. 
หัวหน้าส่วนราชการ ๒ คน และข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น ๒ คน แล้วแต่กรณี
๕. ตรวจสอบว ่าแต ่ละส ่วนราชการมีคู ่ มือ
พจนานุกรมสมรรถนะ หรือหลักฐานอ่ืนเพ่ือใช้
ประกอบการประเมินสมรรถนะของข้าราชการ
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในสังกัด    
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรือ่ง มาตรฐาน
ทั่วไปเก่ียวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล 
การปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงาน 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๘ และแก้ไขเพิ่มเติม

๒๐. ระดับความส�าเร็จของการประเมินผล 
การปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น
เกณฑ์การให้คะแนน:

ขั้นตอนที่ ๑ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
มีการประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล
การปฏิบัติงานประจ�าปี ภายในเดือนกันยายน
ของทุกปี 

ขั้นตอนท่ี ๒ ผู้บริหารท้องถิ่นมีการประชุม
ชี้แจงมอบนโยบายและวางเป้าหมายการปฏิบัติ
ราชการประจ�าปีให้กับทุกส่วนราชการ 

ขั้นตอนที่ ๓  หัวหน ้าส ่วนราชการมีการ
ประชมุชีแ้จงและวางเป้าหมายการปฏบิตัริาชการ
ประจ�าปีของส่วนราชการให้กบับคุลากรในสงักัด

ขั้นตอนที่ ๔ ข ้ า ราชการหรื อพนั ก งาน 
ส่วนท้องถิน่ทกุคนด�าเนินการจดัท�าข้อตกลงตาม
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานกับผู้ประเมิน  
โดยมีการก�าหนดผลสัมฤทธิ์ของงาน ตัวชี้วัด
ความส�าเร็จ ด้วยวิธีการถ่ายทอดจากบนลงล่าง 
หรือก�าหนดตัวชี้วัดเป็นระดับองค์กร ระดับ 
ส่วนราชการ และระดับรายบุคคล และก�าหนด
เกณฑ์การให้คะแนนอย่างชดัเจน และเป็นรปูธรรม 
โดยให้แล้วเสร็จคร้ังท่ี ๑ ภายในเดือนตุลาคม 
และครั้งที่ ๒ ภายในเดือนเมษายนของทุกปี

ขั้นตอนที่ ๕ การประเมินผลผู ้ประเมินได้
ประเมนิผลการปฏบิติังานตามข้อตกลงทีก่�าหนด
ไว้ต้ังแต่ต้นรอบการประเมิน พร้อมกับมีการ
แสดงหลักฐานหรือข้อบ่งชี้ความส�าเร็จของงาน
และการประเมินสมรรถนะ ได้มีการประเมิน

คะแนนเต็ม ๒๐

คะแนนที่ได้
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๒. หนังสือส�านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
ที่ มท ๐๘๐๙.๓/ว ๑๐๕๔ ลงวันที่ ๒ เมษายน 
พ.ศ. ๒๕๖๓
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้

สมรรถนะเปรยีบเทยีบกบัพจนานกุรมสมรรถนะ
ที่ก�าหนด และให้ผู้ประเมินผลแจ้งผลคะแนน 
ให้กับผู้รับการประเมินทราบด้วย
เกณฑ์การให้คะแนน:
๑. ด�าเนินการครบ ๕ ขั้นตอน
๒. ด�าเนินการ ๓ - ๔ ขั้นตอน
๓. ด�าเนินการ ๒ ขั้นตอน
๔. ด�าเนนิการ ๑ ขัน้ตอน หรอืไม่มกีารด�าเนนิการ

๕
๓
๑
๐

๒๑ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. การแต่งตั้งคณะกรรมการกล่ันกรองการ
ประเมนิผลการปฏิบัตงิานมกีารแต่งตัง้เป็นไปตาม
ประกาศหลกัเกณฑ์และเงือ่นไขเกณฑ์การประเมนิ
ผลการปฏิบัติงานข้าราชการหรือพนักงานคร ู
และบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิน่หรอืไม่
๒. การใช้แบบประเมนิผลการปฏบิตังิานข้าราชการ
หรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
    ๑) สายงานการสอน
    ๒) สายงานบริหารสถานศึกษา
    ๓) สายงานนิเทศการศึกษา
๓. การแจ้งผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทาง   
การศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
ประกาศ กจ. กท. ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกีย่วกบัการประเมนิผลการปฏบิตังิานข้าราชการ
ครพูนักงานและบคุลากรทางการศกึษา พ.ศ. ๒๕๖๒
ค�าอธิบาย:
๑. ข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากร 
ทางการศกึษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ หมายถงึ  
ผู ้อ�านวยการสถานศึกษา รองผู ้อ�านวยการ
สถานศึกษา ครูผู้ดูแลเด็ก ครูผู้ช่วย ครู และ
ศึกษานิเทศก์
๒. กรณีไม่มีผู ้บริหารสถานศึกษาให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นประสานขอยืมตัวจาก 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคียงได้
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิน่ ไม่สามารถตดัฐานการประเมนิได้ เว้นแต่ 
กรณีไม่มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาหรือสถานศึกษา ตัดฐานการประเมินได้

๒๑. การประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการ
หรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา             
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีการด�าเนินการ ดังนี ้                    
(โปรด ในช่อง ที่มีการด�าเนินการ)

๑. นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ออกค�าส่ัง
แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผล
การปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานครู 
และบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิน่ จ�านวนไม่น้อยกว่า ๓ คน ประกอบด้วย 
ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประธาน
กรรมการ และหวัหน้าส่วนราชการด้านการศกึษา 
และหรือผู้บริหารสถานศึกษาไม่น้อยกว่า ๒ คน  
เป็นกรรมการ (กรณีไม่มีผู้บริหารสถานศึกษา 
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ประสานขอยมืตัว 
จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคียงได้)

๒. มกีารประเมนิผลการปฏบิติังานข้าราชการ                 
หรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา 
องค ์กรปกครองส่วนท ้องถิ่น โดยใช้แบบ 
การประเมินถูกต้องตามสายงานที่ก�าหนด

๓. มกีารแจ้งผลการประเมนิผลการปฏบิติังาน 
ข้าราชการหรอืพนกังานครแูละบคุลากรทางการ 
ศึกษาองค ์กรปกครองส ่วนท้องถิ่นให ้ผู ้รับ 
การประเมินทราบทุกครั้ง
เกณฑ์การให้คะแนน:
๑. มีการด�าเนินการครบ ๓ ข้อ 
๒. ไม่มีการด�าเนินการ/ด�าเนินการไม่ถูกต้อง

๕
๐
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๒๒ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. การค�านวณวงเงินร้อยละ ๓ ท่ีสามารถ                       
จะใช้เลื่อนเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานคร ู
และบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น ทั้งหมด ที่มีตัวอยู่จริง (รวมผู้ที ่
ไปช่วยราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ
ส่วนราชการอื่นด้วย) ให้ใช้ข้อมูล ณ วันท่ี ๑ 
มีนาคม หรือ วันที่ ๑ กันยายน แล้วแต่กรณี 
๒. จ�านวนร้อยละทีจ่ะไว้ใช้ในการเลือ่นเงนิเดือน 
ข้าราชการหรอืพนกังานครแูละบุคลากรทางการ
ศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ละคน 
ในแต่ละครั้งไม่เกินร้อยละ ๖ ของฐาน ในการ
ค�านวณของแต่ละคน
๓. มีการประกาศอัตราร้อยละของฐานในการ
ค�านวณท่ีได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการค�านวณ เพื่อ 
เลื่อนเงินเดือน ต้องประกาศให้ทราบเป็นการ 
ทั่วไปอย่างช้าท่ีสุดพร้อมกับการมีค�าสั่งเลื่อน 
เงินเดือน
๔. การเกลี่ยเงินจะต้องเกลี่ยภายในกลุ่มอันดับ
เงินเดือนเดียวกันเท่านั้น
๕. หนังสือแจ้งผลการเลื่อนเงินเดือน
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
ประกาศ กจ. กท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเก่ียวกับการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครู 
พนกังานและบคุลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒
ค�าอธิบาย:
๑. ข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากร
ทางการศกึษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ หมายถงึ  
ผู ้อ�านวยการสถานศึกษา รองผู ้อ�านวยการ
สถานศึกษา ครูผู้ดูแลเด็ก ครูผู้ช่วย ครู และ
ศึกษานิเทศก์
๒. ส�าหรับเกณฑ์การประเมินข้อ ๒ หากมีเพียง
กลุม่ใดกลุม่หนึง่กถื็อเป็นการด�าเนินการครบถ้วน
ตามข้อ ๒

๒๒. การเลือ่นเงนิเดอืนข้าราชการหรอืพนกังาน
ครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
มีการด�าเนินการ ดังนี ้                    
(โปรด ในช่อง ที่มีการด�าเนินการ)

๑. วงเงินที่ใช้เลื่อนไม่เกินร้อยละ ๓ ของ 
ฐานเงินเดือนรวม

๒. มีการแบ่งกลุ่มเพื่อเลื่อนเงินเดือน ดังนี้
๒.๑ กลุ่มที่ ๑ รับเงินเดือนอันดับครูผู้ช่วย,  

คศ.๑ คศ.๒ และ คศ.๓ แบ่งออกเป็น ๒ กลุม่ย่อย  
คือ

(๑) สายงานการสอน (ครูผู ้ดูแลเด็ก  
ครูผู้ช่วย และครู)

(๒) สายงานผู ้บริหาร (ผู ้อ�านวยการ 
สถานศึกษา รองผู้อ�านวยการสถานศึกษา และ
ศึกษานิเทศก์)

๒.๒ กลุ ่มที่ ๒ รับเงินเดือนอันดับ คศ.๔  
และ คศ.๕ แบ่งออกเป็น ๒ กลุ่มย่อย คือ

(๑) สายงานการสอน (ครู)
(๒) สายงานผู ้บริหาร (ผู ้อ�านวยการ 

สถานศึกษา รองผู้อ�านวยการสถานศึกษา และ
ศึกษานิเทศก์)

๓. การเกลี่ยเงินภายในกลุ่มอันดับเงินเดือน
เดียวกัน 

๔. มีการประกาศอัตราร ้อยละของฐาน 
ในการค�านวณที่ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการค�านวณ 
เพื่อเลื่อนเงินเดือน

๕. มกีารจัดท�าแบบรายงานแสดงรายละเอยีด
การค�านวณให้เห็นอย่างชัดเจน

๖. มีการแจ ้งผลการเ ล่ือนเ งินเดือนให ้
ข้าราชการหรือพนักงานครูฯ แต่ละคนทราบ
เป็นข้อมูลเฉพาะเป็นรายบุคคล
เกณฑ์การให้คะแนน:
๑. มีการด�าเนินการครบ ๖ ข้อ
๒. ไม่มีการด�าเนินการ

๕
๐

หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ เว้นแตก่รณีไม่มีข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาหรือสถานศึกษา ตัดฐานการประเมินได้
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๒๓ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลในระบบศูนย์บริการ
ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ (LHR) ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยให้เจ้าหน้าที่
ทะเบียนประวัติ แสดงข้อมูลในระบบ ดังนี้

๑. ระบบแผนอัตราก�าลัง 3 ปี ให้ตรวจสอบ
โครงสร้างส่วนราชการ กรอบอัตราก�าลังทั้งหมด 
ต�าแหน่ง อตัราเงนิเดอืน และระบุผูค้รองต�าแหน่ง
หรืออัตราว่าง

๒. ระบบ ก.พ.๗ ข้าราชการสามัญ และระบบ 
ก.พ.๗ ครู ให้ตรวจสอบข้อมูล และรูปถ่ายจาก
บัตรประจ�าตัวประชาชน ค�าสั่งต�าแหน่งและ
อัตราเงินเดือน ประวัติการศึกษา การฝึกอบรม 
การถูกลงโทษวินัย (ถ้ามี) ข้อมูลครอบครัว และ
อื่น ๆ ที่ก�าหนด

๓. ระบบประมวลผลและรายงาน ให้ตรวจสอบ
ข้อมูล และจ�านวนบุคลากรว่า ถูกต้อง ครบถ้วน 
และเป็นปัจจุบันหรือไม่

ทั้งนี้ ตามคู ่มือการตรวจสอบ และวิธีการ 
ที่ก�าหนด 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต�าบล/
พนักงานเทศบาล/ข้าราชการองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวดั เรือ่ง หลกัเกณฑ์และเงือ่นไขเกีย่วกบั 
การบริหารงานบุคคลขององค ์การบริหาร 
ส่วนต�าบล/เทศบาล/องค์การบรหิารส่วนจังหวดั  
(ของจังหวัดนั้น ๆ)
๒. หนงัสอืกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถ่ิน ที ่มท  
๐๘๐๙.๓/ว ๓๗๓๓ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน 
๒๕๖๑
๓. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๙.๓/ว ๑๐๒๙ ลงวันที่ ๑๔ 
มีนาคม ๒๕๖๒
๔. หนงัสอืกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถ่ิน ที ่มท  
๐๘๐๙.๓/ว ๒๐๙๕ ลงวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม 
๒๕๖๒
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้

๒๓. ระดบัความส�าเรจ็ของการบนัทกึ ปรบัปรงุ 
และแก้ไขข้อมูลทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์
ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ลูกจ้าง ในระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากร 
ท้องถิ่นแห่งชาติ (LHR) ให้ถูกต้อง ครบถ้วน 
และเป็นปัจจุบัน
เกณฑ์การให้คะแนน:
๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด�าเนินการ
บันทึกข้อมูลทะเบียนประวัติของบุคลากรเข้าใน 
ระบบ LHR ได้แก่ (๑) ระบบแผนอัตรา 3 ปี  
ประกอบด้วย โครงสร้างส่วนราชการ กรอบอตัรา 
ก�าลัง 3 ปี ประเภทต�าแหน่ง ชื่อต�าแหน่ง 
ตามสายงาน ชือ่ต�าแหน่งในการบรหิารงานอัตรา
เงินเดือน และระบผูุ้ครองต�าแหน่งหรืออตัราว่าง  
และ (๒) ระบบ ก.พ.๗ ข้าราชการสามัญและครู  
ประกอบด้วย ดึงข้อมูลและรูปถ่ายจากบัตร
ประจ�าตัวประชาชน ค�าสั่งต�าแหน่งและอัตรา 
เงินเดือน ประวัติการศึกษา การฝึกอบรม  
การถูกลงโทษวินัย (ถ้ามี) ข้อมูลครอบครัว และ
อื่น ๆ ที่ระบบก�าหนดไว้ ให้ครบถ้วน ถูกต้อง  
และเป็นปัจจุบัน
๒. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด�าเนนิการบนัทกึ
ข้อมูลตามข้อ ๑ ไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง และ 
ไม่เป็นปัจจุบัน

๕

๐
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คะแนนเต็ม ๕

คะแนนที่ได้

หน่วยที่ ๓ คุณภาพชีวิตและความสมดุลของชีวิตกับการท�างาน ตัวชี้วัดที่ ๒๔ จ�านวน ๑ ตัวชี้วัด จ�านวน ๕ คะแนน
เป้าหมาย: องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ให้ความส�าคญักบัการจัดสภาพแวดล้อมในการท�างานและระบบงาน มกีารจดัสวสัดกิารและ
เครือ่งอ�านวยความสะดวกในทีท่�างานและส่งเสรมิการสร้างความสัมพันธ์อนัดีระหว่างฝ่ายบริหารกบัผู้ปฏบิติั และผู้ปฏบิตัด้ิวยกนัเอง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กลุ่มงานส่งเสริมการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ส�านักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ผู้รับผิดชอบ:   นายอดิศร สุนทรวิภาต   นักทรัพยากรบุคคลช�านาญการ  โทร. ๐๘ ๔๔๖๙ ๐๐๐๑
                                                    หมายเลขโทรศัพท์ส�านักงาน  ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๓๑๓๔

ตัวชี้วัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

๒๔ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
๒. ตรวจสอบข้อเท็จจริงว่า สถานที่ท�างาน               
มีสภาพแวดล้อมท่ีน่าอยู่ น่าท�างานตามที่
ก�าหนดไว้
๓. การจัดโครงการ/กจิกรรมต่างๆ ท่ีเก่ียวกบั 
การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
ประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต�าบล/
พนกังานเทศบาล/ข้าราชการองค์การบรหิาร
ส่วนจังหวัด เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การ
บริหารส่วนต�าบล/เทศบาล/องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด (ของจังหวัดนั้น ๆ)
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมิน
ได้

๒๔. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีสถานที่ท�างาน 
ที่น่าอยู่ น่าท�างาน 
มีการด�าเนินการ ดังนี ้                    
(โปรด ในช่อง ที่มีการด�าเนินการ)

๑. ผู้บริหารท้องถิ่นให้การส่งเสริมสนับสนุน และ
ก�าหนดนโยบายเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมส�านักงาน/ 
สถานที่ท�างาน การส่งเสริมสุขภาพและอนามัย 
สิ่งแวดล้อม

๒. สถานที่ท�างานมีการก�าหนด/แบ่งพ้ืนที่เพื่อ
การปฏิบัติงาน การให้บริการประชาชน การจัดเก็บ
เอกสาร ฯลฯ ไว้อย่างชัดเจน พร้อมกับมีสภาพดี
และสะอาด

๓. สถานที่ท�างานมีความปลอดภัย โดยจัดให้มี
อุปกรณ์ป้องกันอันตราย อุปกรณ์ตัดไฟรองรับกรณี
เกิดไฟซ็อต/รั่ว เครื่องดับเพลิง ทางหนีไฟและบันได
หนีไฟ อยู่ในสภาพที่ดีและพร้อมใช้งานอยู่เสมอ

๔. สถานทีท่�างานมแีสงสว่างเพยีงพอต่อการท�างาน 
หรือท�ากิจกรรม มีการระบายอากาศที่ดี อุณภูมิ
เหมาะสม ไม่มีเสียงดัง/กล่ินเหม็น/กล่ินสารเคมี  
ที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้ปฏิบัติงาน

๕. มีการให้ความรู ้ด้านส่งเสริมสุขภาพ และ
อนามัยสิง่แวดล้อม มกีจิกรรมส่งเสรมิให้ผูป้ฏบิตังิาน
ได้ออกก�าลังกายในสถานที่ท�างาน มีการจัดกิจกรรม
นันทนาการเพื่อผ่อนคลายความเครียด และจัดให้มี
การตรวจสุขภาพประจ�าปีของข้าราชการ/พนักงาน
ส่วนท้องถิ่น
เกณฑ์การให้คะแนน:
๑. ด�าเนินการครบ ๕ ข้อ
๒. ด�าเนินการ ๔ ข้อ
๓. ด�าเนินการ ๒ – ๓ ข้อ
๔. ด�าเนินการ ๑ ข้อ หรือไม่มีการด�าเนินการ

๕
๓
๑
๐
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คะแนนเต็ม ๔๕

คะแนนที่ได้

หน่วยที่ ๔ การด�าเนินกิจการสภาท้องถิ่น ตัวชี้วัดที่ ๒๕ – ๓๓ จ�านวน ๙ ตัวชี้วัด จ�านวน ๔๕ คะแนน
เป้าหมาย: องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่มกีารสนบัสนนุ อ�านวยความสะดวกในการด�าเนนิงานของกจิการสภาท้องถิน่มีความรบัผดิชอบ 
และการปฏบิตัริาชการท้องถิน่ในกจิการสภา การก�าหนดประชมุสภา การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ�าปี เป็นไปอย่างเรยีบร้อย
มีประสิทธิภาพโดยมีเป้าหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชนในท้องถิ่น
ตัวชี้วัดที่ ๒๕ จ�านวน ๑ ตัวชี้วัด จ�านวน ๕ คะแนน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ การมีส่วนร่วมและข้อมูลการเลือกตั้งท้องถิ่น กองการเลือกตั้งท้องถิ่น
ผู้รับผิดชอบ:   ๑. นายวิษณุ  วาสานนท์                 ผู้อ�านวยการกองการเลือกตั้งท้องถิ่น    โทร. ๐๘ ๙๙๒๕ ๒๖๗๔
                   ๒. นางนวมลลิ์ เจริญเกียรติภักดี          นักทรัพยากรบุคคลช�านาญการ         โทร. ๐๘ ๖๖๒๙ ๗๕๒๑
                   ๓. นางสาวธัญญพัทธ์ ปัญญาศิริพัฒน์ นักจัดการงานทั่วไปช�านาญการ       โทร. ๐๘๕ ๙๒๑ ๑๕๕๙
                                                         หมายเลขโทรศัพท์ส�านักงาน ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๒๓๖๒ – ๓
ตัวชี้วัดที่ ๒๖ - ๓๓ จ�านวน ๘ ตัวชี้วัด จ�านวน ๔๐ คะแนน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:  กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น
ผู้รับผิดชอบ:   ๑. นางสาวชีวธันย์ เมธีธนาภิวัฒน์           นิติกรช�านาญการพิเศษ       โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๓๖
                   ๒. นางสาวปวีย์ธิดา ธารเนตร                นิติกรช�านาญการ              โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๓๖
                                                              หมายเลขโทรศัพท์ส�านักงาน ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๓๖

ตัวชี้วัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

๒๕ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. ระบบศนูย์ข้อมลูเลอืกตัง้ผู้บรหิาร สมาชกิสภา
ท้องถิน่และทะเบยีนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
โดยตรงที่เว็บไซต์ http://ele.dla.go.th ข้อมูล                
ณ วันที่ตรวจสอบ
๒. เจ้าหน้าท่ีผู ้รับผิดชอบเปิดข้อมูลจากรหัส 
ผู้ใช้งานและรหัสผ่านขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นนั้น ๆ
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. หนงัสอืกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถ่ิน ที ่มท 
๐๘๑๘.๓/ว ๓๒๑๑ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓
๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ด่วนทีส่ดุ มท ๐๘๑๘.๓/ว ๔๖๒ ลงวนัที ่๘ มนีาคม 
๒๕๖๔
๓. หนงัสอืกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถ่ิน ที ่มท 
๐๘๑๘.๓/ว ๒๐๑๙ ลงวนัที ่๑๓ กันยายน ๒๕๖๔
๔. หนงัสอืกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถ่ิน ที ่มท 
๐๘๑๘.๓/ว ๒๑๓๕ ลงวนัที ่๒๑ กันยายน ๒๕๖๔

๒๕. การบันทึกข้อมูลผู ้บริหารท้องถิ่นและ
สมาชิกสภาท้องถ่ินในระบบศนูย์ข้อมลูเลือกต้ัง 
ผู ้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่นและทะเบียน
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้ถูกต้อง ครบถ้วน
และเป็นปัจจุบัน
เกณฑ์การให้คะแนน:
๑. มข้ีอมลูผู้บริหารท้องถ่ินและสมาชกิสภาท้องถ่ิน  
ถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน ประกอบด้วย 
ชื่อ-สกุล รูปภาพ ประวัติทั่วไป ที่อยู่ปัจจุบัน 
สถานทีติ่ดต่อ ประวติัครอบครัว ข้อมลูการศกึษา 
อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้ง
๒. มข้ีอมลูผู้บริหารท้องถ่ินและสมาชกิสภาท้องถ่ิน 
ถูกต้อง ครบถ้วนแต่ไม่เป็นปัจจุบัน (ไม่มีการ
ปรบัปรงุหรอืเปลีย่นแปลงข้อมลู เช่น สมาชกิสภา
ท้องถิ่นหรือต�าแหน่งอื่น ๆ  ลาออก แต่ยังมีชื่ออยู่
ในฐานข้อมลู หรอืบันทกึข้อมลูในทะเบยีนประวตัิ
ไม่ครบถ้วน)
๓. มข้ีอมลูผูบ้รหิารท้องถิน่หรอืสมาชิกสภาท้องถิน่ 
(อย่างใดอย่างหนึ่งไม่ครบถ้วน)
๔. ไม่มีการบันทึกข้อมูลผู ้บริหารท้องถิ่นและ
สมาชิกสภาท้องถิ่น

๕

๓

๑

๐
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ค�าอธิบาย:
๑. บันทึกข้อมูลของผู้บริหารท้องถิ่น (นายก) รองนายก เลขานุการนายก ที่ปรึกษานายก (ถ้ามี) สมาชิกสภาท้องถิ่น ประธานสภา 
รองประธานสภา และเลขานุการสภา ที่เป็นปัจจุบัน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนต�าบล และ
เมืองพัทยา 
๒. ตรวจสอบข้อมูลจากระบบรายงานผู้ด�ารงต�าแหน่ง หัวข้อย่อย “รายชื่อผู้ด�ารงต�าแหน่งของ อปท.”
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้

๒๖ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. สอบถามและตรวจสอบเกี่ยวกับสถานที่ วัสดุ 
อุปกรณ์ต่าง ๆ และบุคลากรว่ามีความพร้อม 
ที่จะอ�านวยความสะดวกแก่การปฏิบัติของสภา 
ท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ อย่างไร
๒. ตรวจสอบค�าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
เกี่ยวกับงานกิจการสภา
๓. ตรวจสอบเอกสารที่จัดไว้ ประกอบด้วย
กฎหมาย ระเบียบที่แก้ไขถึงปีปัจจุบัน 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ. ๒๕๔๐ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. 
๒๕๖๒ 
๒. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๓. พระราชบัญญัติสภาต�าบลและองค์การ
บริหารส่วนต�าบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง  
(ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๔. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ 
เมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติมถึง  
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
ค�าอธิบาย:
๑. สถานทีท่�างานของสภาท้องถิน่ หมายถงึ ห้อง
หรือพื้นที่อื่น ที่จัดไว้ส�าหรับสมาชิกสภาท้องถ่ิน 
เพื่ออ�านวยความสะดวกที่สามารถท�างานได้ 
ในระดับหน่ึง เช่น มีโต๊ะ เก้าอ้ี วัสดุอุปกรณ์
ส�านกังาน (เครือ่งบันทกึเสยีง เครือ่งเสยีง ล�าโพง
ไมโครโฟน ป้ายชื่อต่าง ๆ เป็นต้น)
๒. เจ้าหน้าที่ผู ้รับผิดชอบ หมายถึง ค�าสั่งที ่
ผูบ้รหิารท้องถ่ินแต่งตัง้เจ้าหน้าที ่ให้มารบัผดิชอบ
เกี่ยวกับงานของสภาท้องถิ่น

๒๖. การอ�านวยความสะดวกในการปฏิบัติ
งานและการจัดเอกสารเก่ียวกับกฎหมาย 
และระเบียบที่ส�าคัญให้แก่สภาท้องถิ่น
มีการด�าเนินการ ดังนี ้                    
(โปรด ในช่อง ที่มีการด�าเนินการ)

๑. มีสถานท่ีท�างานของสภาท้องถ่ิน สถานท่ี 
ประชุมเป็นสัดส่วนและมีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย

๒. มีวัสดุอุปกรณ์ส�านักงานเพียงพอส�าหรับ     
การด�าเนินกิจการของสภาท้องถิ่น

๓. มเีจ้าหน้าทีร่บัผดิชอบเก่ียวกบังานในกจิการ
ของสภาท้องถิ่น

๔. มีการจัดกฎหมายและระเบียบที่ส�าคัญ 
เกีย่วกับการปฏบิตังิานของสภาท้องถิน่ให้สมาชกิ 
สภาท้องถิ่นและผู้ท่ีเก่ียวข้องอย่างครบถ้วน  
ซึ่งอย่างน้อยต้องมีกฎหมายและระเบียบ ดังนี้

๑) กฎหมายว่าด้วยการจัดต้ังองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

๒) พระราชบัญญัติก�าหนดแผนและขั้นตอน 
การกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน 
ท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิม่เติมถงึ (ฉบบัที ่๒) 
พ.ศ. ๒๕๔๙

๓) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว ่าด ้วย 
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  
(หรือข้อบังคับการประชุม สภาเมืองพัทยา  
พ.ศ.๒๕๔๓ ส�าหรับเมืองพัทยา)

๔) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๖๓ (ใช้บังคับเมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน 
๒๕๖๓)

ตัวชี้วัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้
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๓. เอกสารเกีย่วกบักฎหมายและระเบยีบท้องถ่ิน
ที่ส�าคัญต้องจัดไว้ในท่ีประชุมสภาท้องถิ่นครบ        
ทกุฉบบัและครบตามจ�านวนสมาชกิสภาทอ้งถิ่น 
(ถ้าไม่ครบถือว่าไม่ได้คะแนน) 
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้

๕) พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและ 
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๖) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด ้วย 
การรับเงนิ การเบกิจ่ายเงนิ การฝากเงนิ การเกบ็ 
รักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑

๗) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว ่าด ้วย 
เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๕๙ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒)  
พ.ศ. ๒๕๖๓

๘) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด ้วย 
การจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๓

๙) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด ้วย 
การลาของผู ้บริหารท้องถิ่น ผู ้ช ่วยผู ้บริหาร 
ท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗

๑๐) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 
การกู้เงินขององค์การบริหารส่วนต�าบล พ.ศ.
๒๕๖๓ (เฉพาะองค์การบริหารส่วนต�าบล)

๑๑) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 
การจัดท�าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เกณฑ์การให้คะแนน: 
๑. ด�าเนินการครบ ๔ ข้อ 
๒. ด�าเนินการ ๓ ข้อ 
๓. ด�าเนินการ ๑ – ๒ ข้อ 
๔. ไม่มีการด�าเนินการ

๕
๓
๑
๐
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๒๗ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. ค�าสั่ง/หนังสือท่ีผู้บริหารเห็นชอบให้เข้ารับ
การพัฒนาความรู้
๒. รายงานผลการพฒันาความรู้ทีเ่สนอต่อผูบ้รหิาร
ท้องถิ่นเพื่อทราบ
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พ.ศ. ๒๕๔๐ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. 
๒๕๖๒ มาตรา ๔๕/๑
๒. พระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖  
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒  
มาตรา ๕๐ วรรคสอง
๓. พระราชบัญญัติสภาต�าบลและองค์การ 
บริหารส่วนต�าบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง  
(ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๖๙/๑

๒๗. การพฒันาความรูใ้ห้แก่สมาชิกสภาท้องถ่ิน
เกณฑ์การให้คะแนน:
๑. ในรอบปีท่ีผ่านมา มีสมาชิกสภาท้องถิ่น 
ได้รับการพัฒนาความรู้ร้อยละ ๕๐.๐๐ ขึ้นไป 
ของจ�านวนสมาชกิสภาท้องถ่ินทัง้หมดเท่าทีม่อียู่
๒. ในรอบปีท่ีผ่านมา มีสมาชิกสภาท้องถิ่น 
ได้รับการพัฒนาความรู้ ร้อยละ ๓๐.๐๐ – ๔๙.๙๙ 
ของจ�านวนสมาชกิสภาท้องถ่ินทัง้หมดเท่าทีม่อียู่
๓. ในรอบปีท่ีผ่านมา มีสมาชิกสภาท้องถิ่น 
ได้รับการพัฒนาความรู้ ไม่ถึงร้อยละ ๓๐.๐๐  
ของจ�านวนสมาชกิสภาท้องถ่ินทัง้หมดเท่าทีม่อียู่
๔. ไม่มีการพัฒนาความรู ้ ให้แก่สมาชิกสภา 
ท้องถิ่นเลย

๕

๓

๑

๐

ค�าอธิบาย:
ต้องเป็นการเข้ารับการพัฒนาความรู้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ�าเภอ จังหวัด หรือส่วนราชการ หน่วยงานอื่นของรัฐ/สถาบัน
การศึกษา/สมาคมที่เก่ียวข้องเป็นผู้จัดซ่ึงต้องเป็นการพัฒนาความรู้ของสมาชิกสภาท้องถิ่นที่สามารถน�ามาใช้ในการด�าเนินการ 
ตามอ�านาจหน้าที่ของตนได้ เช่น การฝึกอบรมท่ีให้ความรู้เก่ียวกับกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน กฎหมายเกี่ยวกับ 
การก�าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอ�านาจ ฯ อ�านาจหน้าทีข่ององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ บทบาทอ�านาจหน้าท่ีของสมาชิก
สภาท้องถิ่น การประชุมสภาท้องถิ่น การจัดท�าข้อบัญญัติท้องถิ่น ระเบียบและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการคลัง การงบประมาณ
การพัสดุ หรือการจัดท�าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้
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๒๘ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. เอกสารเกี่ยวกับการก�าหนดสมัยประชุม
สามัญ การเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ และ 
การนัดประชุมสภาสมัยสามัญนัดแรกของแต่ละ
สมัย 
๒. หลักฐานการเผยแพร่ในเว็บไซต์หลักของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยให้ทมีประเมนิฯ  
ตรวจสอบในเชิงประจักษ์ (เปิดดูจากระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศจรงิ ในวนัตรวจประเมนิ ฯ)
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ 
การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไข 
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๒๒  
ข้อ ๒๓ และข้อ ๒๔ วรรคสอง
๒. ข้อบังคับการประชุมสภาเมืองพัทยา พ.ศ. 
๒๕๔๓ ข้อ ๑๕ และ ข้อ ๑๙
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้

๒๘. การก�าหนดสมัยประชุมสามัญ การเรียก
ประชุมสภาสมยัสามญั และการนัดประชุมสภา
สมัยสามัญ ประจ�าปี ๒๕๖๔
มีการด�าเนินการ ดังนี ้                    
(โปรด ในช่อง ที่มีการด�าเนินการ)

๑. สภาท้องถิ่นมีการก�าหนดสมัยประชุม
สภาท้องถิ่นสมัยสามัญในปี พ.ศ.๒๕๖๔ ตามที่
กฎหมายจัดตั้งก�าหนดไว้ได้ถูกต้อง

๒. ประธานสภาท ้องถิ่ น ได ้ด� า เนินการ 
เรียกประชุมสภาท้องถิ่นสมัยสามัญ เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ และวิธีการตามข้อ ๒๒ แห่งระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม 
สภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ (หรือข ้อบังคับ 
การประชุมสภาเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๔๓  
ข้อ ๑๕ ส�าหรับกรณีเมืองพัทยา)

๓. ประธานสภาท ้องถิ่นได ้ด�า เนินการ 
นัดประชุมสมาชิกสภาท้องถิ่น เป็นไปตาม 
หลักเกณฑ์ และวิธีการตามข้อ ๒๓ แห่งระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
สภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ (หรือข ้อบังคับ 
การประชุมสภาเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๔๓  
ข้อ ๑๙ ส�าหรับกรณีเมืองพัทยา)

๔. มกีารประชาสมัพนัธ์ก�าหนดวนันดัประชมุ 
เวลา สถานที่ประชุม และเรื่องที่จะน�า เข้าสู ่
ที่ประชุมให้ประชาชนทราบอย่างทั่วถึง เช่น  
การประชาสมัพนัธ์ทางระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 
หรือสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ
เกณฑ์การให้คะแนน: 
๑. ด�าเนินการตามข้อ ๑ - ๔
๒. ด�าเนินการตามข้อ ๑ - ๓ 
๓. ด�าเนินการตามข้อ ๑ - ๒ 
๔. ไม่มีการด�าเนินการ

๕
๓
๑
๐
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๒๙ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. หนังสือผู ้บริหารท้องถ่ิน เสนอญัตติร ่าง 
ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้ประธาน
สภาท้องถิ่น
๒. หนงัสอืประธานสภาท้องถิน่ ส่งร่างข้อบญัญตั/ิ 
เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ ่าย  ประจ� า
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้สมาชกิสภาท้องถิน่
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด               
พ.ศ. ๒๕๔๐ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. 
๒๕๖๒ มาตรา ๕๒
๒. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา 
๖๑ ทวิ
๓. พระราชบัญญัติสภาต�าบลและองค์การ
บริหารส่วนต�าบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง  
(ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๘๗ 
๔. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ                 
เมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติมถึง  
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๗๑
๕. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ 
การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไข 
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๔๓
๖. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ 
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 
๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
ข้อ ๒๓ และข้อ ๒๔
๗. ข้อบังคับการประชุมสภาเมืองพัทยา พ.ศ. 
๒๕๔๓ ข้อ ๔๑ ข้อ ๔๒ และข้อ ๕๘
๘. ข้อบญัญตัเิมอืงพทัยา เรือ่ง วธิกีารงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๔๕ ข้อ ๒๓
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้

๒๙. การเสนอและส่งส�าเนาร่างข้อบัญญัติ/
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ ่าย ประจ�า
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
มีการด�าเนินการ ดังนี ้                    
(โปรด ในช่อง ที่มีการด�าเนินการ)

๑. ผู ้บริหารท ้องถิ่ น ได ้ เสนอญัตติ ร่าง 
ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
ตามก�าหนดเวลา (ภายในวันท่ี ๑๕ สิงหาคม)  
ได้ถูกต้อง หากมีเหตุไม่สามารถเสนอได้ทัน
ภายในระยะเวลาท่ีก�าหนด ผู ้บริหารท้องถิ่น 
ได้ชี้แจงเหตุผลความจ�าเป็นต่อประธานสภา 
ท้องถิ่นก่อนวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ และ
รายงานให้ผู้ก�ากับดูแลทราบ 

๒. ประธานสภาท้องถิ่นได้ส่งร่างข้อบัญญัติ/
เทศบญัญติังบประมาณให้กบัสมาชกิสภาท้องถิน่
ทุกคนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามวัน ก่อนวัน
ประชุมสภาท้องถิ่น 

๓. มีการจัดเอกสารส�าหรับใช ้ประกอบ 
การพิจารณาโครงการหรืองานต่าง ๆ ตามร่าง 
ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณ ให้ที่ประชุม
สภาท้องถิ่นตรวจดูได้
เกณฑ์การให้คะแนน: 
๑. ด�าเนินการตามข้อ ๑ - ๓
๒. ด�าเนินการข้อ ๑ - ๒ 
๓. ด�าเนินการข้อ ๑ หรือข้อ ๒ (ข้อใดข้อหนึ่ง)
๔. ไม่มีการด�าเนินการ

๕
๓
๑
๐
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๓๐ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. บนัทกึรายงานการประชมุสภาท้องถิน่การตัง้
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา
ร่างข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
๒. เอกสารบันทึกการประชุมเพื่อเลือกประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติและ เลขานุการ 
คณะกรรมการแปรญัตติ
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ 
การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไข 
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๑๐๕ 
วรรคหนึ่ง (๓) ข้อ ๑๐๗ และข้อ ๑๐๙
๒. ข้อบังคับการประชุมสภาเมืองพัทยา พ.ศ. 
๒๕๔๓ ข้อ ๙๘ และข้อ ๑๐๑
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้

๓๐. การต้ังคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา
ร่างข้อบญัญตั/ิเทศบญัญตังิบประมาณรายจ่าย
ประจ�าปี/เพิ่มเติม ๒๕๖๔
มีการด�าเนินการ ดังนี ้                    
(โปรด ในช่อง ที่มีการด�าเนินการ)

๑. มีการต้ังคณะกรรมการแปรญัตติตาม
จ�านวนที่กฎหมายก�าหนด (๓ ถึง ๗ คน กรณี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล หรือ
องค์การบริหารส่วนต�าบลหรือ ๓ ถึง ๕ คน กรณี
เมืองพัทยา)

๒. มีการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ 
ทีละคนคือเลือกคนท่ีหน่ึงก่อน แล้วจึงเลือก  
คนถัดไปจนครบตามจ�านวนท่ีสภาท้องถ่ินได้มี
มติก�าหนดไว้

๓ . คณะกรรมการแปรญั ต ติ ต้อ ง เป็น 
คณะกรรมการสามัญ คือ เลือกจากสมาชิก 
สภาท้องถิ่นเท่านั้น

๔. เลขานุการสภาท้องถิ่นได ้นัดประชุม
กรรมการแปรญัตติและเปิดประชุมเพื่อเลือก
ประธานกรรมการแปรญัตติและเลขานุการ 
คณะกรรมการแปรญัตติ
เกณฑ์การให้คะแนน:
๑. ด�าเนินการตามข้อ ๑ - ๔
๒. ด�าเนินการตามข้อ ๑ - ๓
๓. ด�าเนินการตามข้อ ๑ - ๒
๔. ไม่มีการด�าเนินการ

๕
๓
๑
๐
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๓๑ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. บันทึกรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
๒. บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการ 
แปรญัตติ
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ 
การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไข 
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๔๙ และ
ข้อ ๑๑๕
๒. ข้อบังคับการประชุมสภาเมืองพัทยา พ.ศ. 
๒๕๔๓ ข้อ ๔๕ และข้อ ๑๐๔
หมายเหตุ: 
๑. ประเมินทุกองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น  
ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้
๒. การก�าหนดระยะเวลาเสนอค�าแปรญัตติ 
ซึ่งต้องไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนั้น หมายถึง  
ระยะเวลาที่สภาท้องถิ่นต้องก�าหนดว่าเพื่อให้ 
ผู ้บริหารท ้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท ้องถิ่น 
ที่ประสงค์จะเสนอค�าแปรญัตติ น�าค�าแปรญัตติ
นั้นมาเสนอต่อประธานสภาท้องถ่ิน การก�าหนด
ระยะเวลาดังกล่าว เริ่มตั้งแต่เวลาท่ีสภาท้องถิ่น 
มีมติรับหลักการ มี เวลาเสนอค�าแปรญัตติ 
ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง โดยอาจก�าหนดระยะ
เวลาติดต่อกันไปตลอดจนครบยี่สิบสี่ชั่วโมงก็ได้  
แต่ทั้งนี้  ต ้องค�านึงถึงประสิทธิภาพ ในการ 
ปฏบิตังิาน คือ การปฏิบัตหิน้าท่ีในการรับค�าแปร
ญัตติของประธานคณะกรรมการการแปรญัตติ   
และความสะดวกในการยื่ นค� าแปรญัต ติ 
ในเวลาที่ก�าหนดหรืออาจก�าหนดเป็นช่วงเวลา 
ในแต่ละวัน ซึ่งรวมกันแล้วต้องไม่น ้อยกว่า 
ยี่สิบสี่ชั่วโมงก็ได้

๓๑. การเสนอและพิจารณาค�าแปรญัตติร่าง 
ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๔
มีการด�าเนินการ ดังนี ้                    
(โปรด ในช่อง ที่มีการด�าเนินการ)

๑. สภาท้องถิ่นได้ก�าหนดระยะเวลาเสนอ 
ค�าแปรญัตติไม่น้อยกว่ายี่สิบส่ีชั่วโมงนับแต่สภา
ท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ/
เทศบัญญัตินั้น

๒. มีการก�าหนดสถานที่ในการเสนอค�าแปร
ญัตติ

๓. ประธานกรรมการแปรญัตติได้มาปฏิบัติ
หน้าท่ีรบัค�าแปรญตัติตามก�าหนดระยะเวลาและ
สถานที่ที่สภาท้องถิ่นก�าหนด

๔. คณะกรรมการแปรญัตติได ้มีหนังสือ 
แจ้งให้ผู้บริหารท้องถ่ินและสมาชิกสภาท้องถ่ิน
ทราบก�าหนดนัดประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 
ยี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนก�าหนดเวลานัดประชุม

๕. ผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
จากผูบ้รหิารท้องถิน้ได้เข้าร่วมประชมุ เพือ่รับฟัง  
หรือชี้แจงต่อคณะกรรมการแปรญัตติตามที่ 
คณะกรรมการแปรญัตติ ได ้มีหนั งสือแจ ้ ง 
ก�าหนดการประชุม
เกณฑ์การให้คะแนน:
๑. ด�าเนินการ ตามข้อ ๑ - ๕ 
๒. ด�าเนินการ ตามข้อ ๑ - ๔   
๓. ด�าเนินการ ตามข้อ ๑ - ๓
๔. ไม่มีการด�าเนิน

๕
๓
๑
๐
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๓๒ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น เมื่อคร้ัง
ที่ มีการพิจารณาร่างข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๕  
ในวาระที่สอง ขั้นแปรญัตติและในวาระที่สาม  
ขั้นลงมติ
๒. เอกสารรายงานและความเหน็ของคณะกรรมการ
แปรญัตติ
๓. เอกสารการส่งรายงานและความเห็นของ 
คณะกรรมการแปรญัตติให้ประธานสภาท้องถิ่น
๔. เอกสารการส่งรายงานและความเห็นของ 
คณะกรรมการแปรญัตติให้สมาชิกสภาท้องถิ่น
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ 
การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไข 
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๕๐
๒. ข้อบังคับการประชุมสภาเมืองพัทยา พ.ศ. 
๒๕๔๓

๓๒. การจัดท�ารายงานของคณะกรรมการ
แปรญัตติตามข้อ ๕๐ แห่งระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา 
ท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๔
มีการด�าเนินการ ดังนี ้                    
(โปรด ในช่อง ที่มีการด�าเนินการ)

๑. คณะกรรมการแปรญัตติได้จัดท�ารายงาน
และความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ 
ได้อย่างถูกต้อง

๒. คณะกรรมการแปรญัตติได้ส่งรายงาน
และความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ 
ให้ประธานสภาท้องถิ่น

๓ . คณะกรรมการแปรญัตติ ได้ส่งร่าง 
ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณตามร่างเดิม 
และตามท่ีมกีารแก้ไขเพิม่เตมิ (ถ้าม)ี ต่อประธาน
สภาท้องถิ่น

๔. ประธานสภาท้องถิ่นได้ส่งรายงานและ
ความเหน็ของคณะกรรมการแปรญตัตใิห้สมาชกิ
สภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวัน
ประชุมสภาท้องถิ่นเพ่ือพิจารณาในวาระที่สอง 
(ขั้นแปรญัตติ) ของสภาท้องถิ่น
เกณฑ์การให้คะแนน:  
๑. ด�าเนินการตามข้อ ๑ - ๔  
๒. ด�าเนินการตามข้อ ๑ - ๓    
๓. ด�าเนินการตามข้อ ๑ - ๒  
๔. ไม่มีการด�าเนินการ

๕
๓
๑
๐

ค�าอธิบาย:
๑. สภาท้องถิ่น หมายถึง สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สภาเทศบาล สภาองค์การบริหารส่วนต�าบล และสภาเมืองพัทยา
๒. การจัดท�ารายงานของคณะกรรมการแปรญัตติตามข้อ ๕๐ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ หมายถึง ตามข้อ ๕๐ วรรคหนึ่ง ก�าหนดว่าเมื่อคณะกรรมการ           
แปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิมและตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม พร้อมทั้งรายงานและบันทึก 
ความเหน็ยืน่ต่อประธานสภาท้องถิน่ รายงานนัน้อย่างน้อยจะต้องระบุว่าได้มหีรอืไม่มกีารแก้ไขเพ่ิมเตมิหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติ 
และมติของคณะกรรมการแปรญัตติเก่ียวด้วยการแปรญัตตินั้นเป็นประการใด การสงวนความเห็นคณะกรรมการแปรญัตต ิ 
ตลอดจนการสงวนค�าแปรญัตติด้วย และให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง 
ก่อนวันประชุมพิจารณา เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน และวรรคสอง ก�าหนดให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุม
สภาท้องถิ่นด้วยเพื่อแถลงประกอบรายงานหรือช้ีแจงข้อสงสัยต่าง ๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น (ส�าหรับเมืองพัทยา ใช้ตามข้อบังคับ 
การประชุมสภาเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๔๓ และปรับใช้โดยอนุโลมกับกฎหมายของเทศบาลแล้วแต่กรณี)
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้
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ตัวชี้วัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนท่ีได้

แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment: LPA) ประจ�ำปี ๒๕๖๕24

๓๓ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น 
ทุกครั้ง ในปี ๒๕๖๔
๒. การเผยแพร่ทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ให้ทมีประเมินฯ  
ตรวจสอบในเชิงประจักษ์ (เปิดดูจากระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศจรงิ ในวนัตรวจประเมนิฯ)
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 
พ.ศ. ๒๕๔๐
๒. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ 
การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไข 
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๓๓  
และข้อ ๓๔
๓. ข้อบังคับการประชุมสภาเมืองพัทยา พ.ศ.
๒๕๔๓ ข้อ ๓๑ และข้อ ๓๒
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้

๓๓. การจัดท�ารายงานการประชุมสภาท้องถิ่น 
มีการด�าเนินการ ดังนี ้                    
(โปรด ในช่อง ที่มีการด�าเนินการ)

๑. ได้บนัทกึเรือ่งการประชมุต่าง ๆ  ในรายงาน
การประชุมถูกต้องตามท่ีสภาท้องถ่ินได้ประชุม
และมีมติ

๒. คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
ได้ท�าการตรวจรายงานการประชุมและลงลายมอื
ชื่อไว้

๓. สภาท้องถ่ินได้พจิารณาและท�าการรบัรอง
รายงานการประชุมถูกต้องตามที่สภาท้องถิ่น 
ได้ประชุมและมีมติ

๔. ประธานสภาท้องถิ่นได้ลงนามในรายงาน
การประชุมที่สภาท้องถิ่นรับรองแล้ว

๕. ได้ติดประกาศรายงานการประชุมที่สภา
ท้องถิ่นรับรองแล้วในที่เปิดเผย ณ ส�านักงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๖ . มี การ เผยแพร ่ผลการประชุมสภา 
ท้องถิ่นทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ 
สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น
เกณฑ์การให้คะแนน:  
๑. มีการด�าเนินการตามข้อ ๑ - ๖
๒. มีการด�าเนินการตามข้อ ๑ - ๕
๓. มีการด�าเนินการตามข้อ ๑ - ๔
๔. ไม่มีการด�าเนินการ

๕
๓
๑
๐
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