
 

 

 

 

          

 (ราง)  

แบบประเมิน 

ประสิทธิภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(Local Performance Assessment: LPA)  

ประจำป 2564 

 

ดานท่ี 2 การบริหารงานบุคคลและกิจการสภา 
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แบบประเมินประสิทธิภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
(Local Performance Assessment : LPA) ประจำป 2564 

ดานที่ 2 การบริหารงานบุคคลและกิจการสภา  
ตัวช้ีวัดที่ 25 - 44 จำนวน 20 ตัวช้ีวัด จำนวน 100 คะแนน 

เปาหมายเชิงคุณภาพ : องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีการดำเนินการบริหารทรัพยากรบุคคลไดอยางมีประสิทธิภาพ                     
ทั้งการวางแผน การสงเสริม การพัฒนา การถายทอดความรู พรอมทั้งมีชองทางในการรับฟงความคิดเห็นและ               
ขอรองเรียนของเจาหนาที่ในหนวยงาน และสงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเจาหนาที่ พรอมกับสงเสริม และ
สนับสนุนใหสภาทองถ่ินดำเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ 

เปาหมายเชิงปริมาณ : รอยละขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีผานเกณฑการประเมินดานท่ี 2 รอยละ 70 

ช่ือ (องคกรปกครองสวนทองถิ่น) ……………………………………………………..………….……..…………………………..…… 
อำเภอ ……………………..……………………………… จังหวัด ……………………..……………………………… 

 

  ลงชื่อ ................................................................... ผูรับการประเมิน 
                                       ( .................................................................) 
                        ปลัด/รองปลัด/ผอ.สำนัก/กอง ....................................................... 

ลงชื่อ                                  หวัหนาทีมประเมิน 
       (............................................) 

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

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

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

วันท่ีประเมิน.........../................../.............. 

 
หัวขอประเมิน 

เมือง
พัทยา 

อบจ. ทน. ทม. ทต. อบต. คะแนนที่ได 

ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด คะแนน รอยละ 

1. ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร 5 5 5 5 5 5   
2. ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากร
บุคคล 

4 4 4 4 4 4   

3. คุณภาพชีวิตและความสมดุลของชีวิตกับ
การทำงาน 

1 1 1 1 1 1   

4. การดำเนินกิจการของสภาทองถ่ิน 10 10 10 10 10 10   
รวม 20 20 20 20 20 20   
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หนวยท่ี 1 ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร ตัวช้ีวัดท่ี 25 – 29 จำนวน 5 ตัวช้ีวัด จำนวน 25 คะแนน 
 

เปาหมาย: องคกรปกครองสวนทองถิ ่นมีนโยบาย แผนงาน มาตรการดานการบริหารทรัพยากรบุคคล มีการวางแผน 
และบริหารอัตรากำลัง ตลอดจนพัฒนาองคความรูของขาราชการ ใหสอดคลองกับเปาหมาย อำนาจ หนาที่ และภารกิจ 
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ: สำนักพัฒนาระบบบรหิารงานบุคคลสวนทองถ่ิน 
ผูรับผิดชอบ:  1. นายปยะ คังกัน                      ผูอำนวยการกลุมงานมาตรฐานท่ัวไปการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน  

โทร. 08 9142 2959 
          2. นางสาวผองพรรณ มุขธระโกษา   ผูอำนวยการกลุมงานสงเสริมการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน       
                                                               โทร. 08 1988 7062 
                 3. นายจิรพัฒน นอยเพ็ง               นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ    โทร. 08 5121 3768 
                                                               หมายเลขโทรศัพทสำนักงาน 02 241 9000 ตอ 3133 
   

ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑการประเมิน คะแนน คะแนนท่ีได 
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ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
1. มีคำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดทำ/ปรับปรุง    
แผนอัตรากำลังวาไดระบุเลขที ่คำสั ่งหรือไม    
และองคประกอบคณะกรรมการครบถวน 
2. มีหนังส ือเช ิญประช ุมคณะกรรมการหรือ
เอกสารท่ีอางอิงไดว ามีการแจงเชิญใหมีการ
ประช ุมคณะกรรมการจ ัดทำ/ปรับปร ุงแผน
อัตรากำลัง ทุกครั้ง 
3. มีรายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทำ/    
ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง ที ่ไดแนบไวในเลม    
แผนอัตรากำลังสามป ประจำปงบประมาณ    
พ.ศ. 2564 – 2566 ทุกครั้ง และมีบันทึกการ
ประชุมรายละเอียดที่แสดงใหเห็นถึงการแสดง
ความเห็น มีการวิเคราะหภารกิจอำนาจหนาท่ี 
การมีสวนรวมการตัดสินใจรวมกันในการจัดทำ/
ปรับปรุงแผนอัตรากำลังอยางชัดเจน 
4. รายละเอียดเลมแผนอัตรากำลังมีหัวขอครบ     
ตามท่ีกำหนด และระบุรายละเอียดการวิเคราะห
ยุทธศาสตร/อำนาจหนาท่ีครบทุกสวนราชการ 
5. ตรวจสอบรายละเอียดโครงสรางสวนราชการ    
ท่ีมีความจำเปนในการบริหารงาน (กองหลัก)  
5.1 มีจำนวนครบตามประเภทขององค กร
ปกครองส วนทองถ ิ ่นน ั ้นๆ ตามที ่กฎหมาย
กำหนด      
5.2 การกำหนดอำนาจหนาที่ความรับผิดชอบ
ของแตละสวนราชการสอดคลองกับภารกิจอยาง

25. การจัดทำแผนอัตรากำลังสามป 
มีการดำเนินการ ดังนี ้
1. คำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดทำ/ปรับปรุง 
แผนอัตรากำลังมีองคประกอบครบถวน 
2 . รายงานการประช ุมคณะกรรมการจ ัดทำ/
ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง  
3. การวิเคราะหยุทธศาสตร/อำนาจหนาท่ี 
ตามกฎหมายวามีภารกิจใดท่ีองคกรปกครอง 
สวนทองถ่ินจะตองดำเนินการซ่ึงสอดคลองกับ 
อำนาจหนาท่ีตามขอ 6 
4. กำหนดโครงสรางสวนราชการที ่ม ีความ
จำเป นในการบร ิหารงาน (กองหลัก) ตาม
ประเภทขององค กรปกครองส วนท อง ถ่ิน    
ครบถวนตามท่ีกฎหมายกำหนด 
5. กำหนดชื ่อสวนราชการ ชื ่อสวน ชื ่อฝาย     
หร ือช ื ่ อกล ุ  มงาน และสายงานผ ู บร ิหาร    
ถูกตองตามท่ีกฎหมายกำหนด 
6. การกำหนดอำนาจหนาที ่ความรับผิดชอบ    
ของแตละสวนราชการสอดคลองกับภารกิจ    
อยางชัดเจน ไมซับซอนกันตามกรอบท่ีกฎหมาย
กำหนด 
7. กำหนดกรอบตำแหนงผู อำนวยการกอง/    
สำนัก ผ ู อำนวยการสวน ห ัวหนาฝ ายและ
กำหนดกรอบตำแหนงประเภทวิชาการ และ
ประเภทท่ัวไป ตามจำนวนท่ีกฎหมายกำหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

คะแนนเต็ม 25 

คะแนนท่ีได  



 

๔ 
 

ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑการประเมิน คะแนน คะแนนท่ีได 

25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชัดเจนและไมซับซอนกัน ตามกรอบที่กฎหมาย
กำหนด 
6. ตรวจสอบการกำหนดชื่อสวนราชการ ชื่อสวน
ชื่อฝายหรือชื่อกลุมงาน และการกำหนดสายงาน
ผูบริหารถูกตองตามที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
กำหนด (กรณีกำหนดกลุ มงานชื่อตองไมซอน 
กับชื่อฝาย และตองมีผู ดำรงตำแหนงประเภท
วิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษเปนหัวหนากลุม
งาน และตองเปนตำแหนงท่ีสอดคลองกับภารกิจ 
อำนาจหนาท่ีของกลุมงานนั้น) 
 7. ตรวจสอบการกำหนดกรอบตำแหนงหัวหนา      
สวนราชการ หัวหนาฝาย การกำหนดกรอบ      
ตำแหนงประเภทวิชาการและประเภททั ่วไป          
มีจำนวนครบตามท่ี ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.       
กำหนด 
8.  ตรวจสอบการกำหนดระด ับตำแหน ง                
วาถูกตองหรือไม ดังนี้ 
8.1 ประเภทบริหารทองถ ิ ่นและประเภท          
อำนวยการทองถิ่น ใหกำหนดเพียง ระดับเดียว 
(ตน ,กลาง ,สูง) 
8.2 ประเภทวิชาการ กรณีตำแหนงวางหรือ          
ก ำ ห น ด เ พ ิ ่ ม ใ ห ม  ใ ห  ก ำ ห น ด ร ะ ดั บ          
ปฏิบัติการ/ชำนาญการ 
8.3 ประเภททั ่วไป กรณีตำแหนงว างหรือ          
ก ำ ห น ด เ พ ิ ่ ม ใ ห ม  ใ ห  ก ำ ห น ด ร ะ ดั บ          
ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน 
 9. ตรวจสอบรายละเอ ียดในประกาศใช      
แผนอ ัตรากำล ัง  ว  าลงนามโดยผ ู บร ิหาร     
ทองถิ ่น อางอิงมติ ก.จังหวัด ทุกครั ้งหรือไม     
และนำแผนอัตรากำลังประชาสัมพันธเผยแพร     
ในเว็บไซตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน     
และเปนปจจุบัน     
 10. สุมตรวจสอบการปรับปรุงขอมูลในระบบ       
ฐานข อม ู ลแห  งชาต ิ เป นป  จจ ุบ ันตรง กับ       
ข อม ูลในเล มแผนอัตรากำล ังท ี ่ประกาศใช        
บังคับเปนปจจุบนั  
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือท่ีเกี่ยวของ 
1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล                   
สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 

8. การกำหนดระดับตำแหนงประเภทบริหาร
ทองถิ่น ประเภทอำนวยการทองถิ่น ประเภท
วิชาการ และประเภทท่ัวไป ถูกตองหรือไม และ
การคำนวณเพื ่อประมาณการภาระคาใชจาย
ดานการบริหารงานบุคคลถูกตองสอดคลองกับ
ระดับตำแหนงท่ีกำหนดหรือไม 
9. ผู บริหารทองถิ ่นลงนามประกาศใชแผน
อัตรากำลังทุกครั้ง โดยอางมติ ก.จังหวัดครั้งท่ี
เห ็ นชอบ และการประชาส ั ม พันธ  แผน
อัตรากำลังในเว็บไซตขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 
10. มีการปรับปรุงขอมูลในระบบฐานขอมูล      
บุคลากรทองถิ่นแหงชาติเปนปจจุบันตรงกับ
ขอมูลในเลมแผนอัตรากำลังท่ีประกาศใชบังคับ 
11. ไมมีการปรับปรุงแผนอัตรากำลังในแตละ
ป งบประมาณ  ( ไม น ับรวมท ี ่ถ ูกบ ังค ับให
ดำเนินการตามประกาศโครงสรางใหมที่ ก.จ. 
ก.ท. และ ก.อบต. กำหนด) 
 
เกณฑการใหคะแนน: 
๑. ดำเนินการ 9 – 11 ขอ 
๒. ดำเนินการ 6 - 8 ขอ 
๓. ดำเนินการ 3 - 5 ขอ 
๔. ดำเนินการนอยกวา 3 ขอ หรือไมมีการ
ดำเนินการ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

5 
3 
1 
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2. ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลาง                   
การบร ิหารงานบุคคลสวนทองถ ิ ่น ลงว ันท่ี                          
25 มิถุนายน พ.ศ. 2544 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
3.  ประกาศคณะกรรมการข าราชการหรือ
พนักงานสวนทองถิ ่น เรื ่อง หลักเกณฑและ
เง ื ่อนไขเก ี ่ยวก ับการบร ิหารงานบุคคลของ
ขาราชการหรือพนักงาน สวนทองถิ่น (ประกาศ 
ก.จ.จ.  ก.ท.จ. ก.อบต.จังหวัด หรือ ก. เมือง
พัทยา) 
4. หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.              
ท่ี  มท 0809.2/ว 70 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 
2563 เรื ่องการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ป 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับโครงสราง สวนราชการ วิธีการ
บริหารและการปฏิบัติงานของขาราชการหรือ
พนักงาน สวนทองถิ่น และกิจการอันเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคล ในองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน  
ลงวันที ่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2544 และ         
ท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
6. ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เร ื ่อง 
กำหนดกอง สำนัก หรือสวนราชการที่เรียกชื่อ
อย างอ ื ่นขององค กรปกครองส วนท องถ่ิน                  
พ.ศ. 2563 และหนังสือแจงแนวทางปฏิบัติท่ี
เก่ียวของ 

คำอธิบาย : 
แผนอัตรากำลังสามป คือ แผนอัตรากำลังท่ีองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทำขึ้น เพื่อเปนกรอบในการกำหนดตำแหนง การสรรหาบุคคล
เขาสูตำแหนง และพัฒนาขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น โดยคาดคะเนวา ในชวงระยะเวลา 3 ป ขางหนาวาแตละสวนราชการ                
มีความจำเปนตองการใชตำแหนงในประเภทใด สายงานใด จำนวนเทาใด ใหมีความเหมาะสมกับปริมาณงาน และจะพัฒนาขาราชการ
หรือพนักงานสวนทองถิ่นใหมีทักษะ ความรูเพิ่มเติมดานใดและดวยวิธีการใด เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีการบริหารงานตาม
อำนาจ หนาท่ีและภารกิจท่ีรับผิดชอบไดบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ือจัดบริการสาธารณะ
และตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถ่ิน 
หมายเหตุ: ประเมินทุกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไมสามารถตัดฐานการประเมินได 
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ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑการประเมิน คะแนน คะแนนท่ีได 

26 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
ใหตรวจสอบการออกประกาศ คำสั่ง  ดังนี้ 
1. รายละเอียดคำสั่งแตงตั้งผูปฏิบัติราชการแทน
ปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินถูกตอง 
ตามท่ีกฎหมายกำหนดและเปนปจจุบันหรือไม 
2. รายละเอียดคำสั่งแตงตั้งผูปฏิบัติราชการแทน
ผูอำนวยการสำนัก กอง หรือหัวหนาสวนราชการ                
ท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนถูกตองตามท่ีกฎหมายกำหนด
และเปนปจจุบัน  
3. รายละเอียดคำสั่งแตงตั้งผู รักษาราชการแทน    
ปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ ่นถูกตองตามท่ี    
กฎหมายกำหนดและเปนปจจุบัน  
4. รายละเอียดคำสั่งแตงตั้งผูรักษาราชการแทน    
ผู อำนวยการสำนัก กอง หรือหัวหนาสวนราชการ    
ที ่ เร ียกช ื ่ออย างอื ่นถ ูกต องตามที ่กฎหมาย    
กำหนดและเปนปจจุบัน  
5. รายละเอียดคำส ั ่ งปล ัดองค กรปกครอง             
สวนทองถิ ่นมอบหมายหนาที ่การงานใหแก                   
รองปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น ระบุเลขท่ี
ตำแหนง ชื ่อสวนราชการที ่ร ับผิดชอบอยาง
ชัดเจน และปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน           
ลงนามในคำสั่ง 
6. รายละเอียดคำสั่งผูอำนวยการสำนัก กอง หรือ    
ห ั วหน  าส  วนราชการท ี ่ เร ี ยกช ื ่ ออย  าง อ่ืน    
มอบหมายหน าท ี ่ การงานให แก ข าราชการ               
สวนทองถิ่น วามีครบทุกสวนราชการระบุเลขท่ี
ตำแหนงของขาราชการส วนทองถ ิ ่นท ุกราย 
สมบูรณครบถวนและเปนปจจุบัน 
7. รายละเอียดรายงานผลดำเนินงานของผูรับมอบ    
อำนาจตามคำสั ่งแตงตั ้งผู ปฏิบัต ิราชการแทน    
ปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ ่น วามีหนังสือ    
รายงานผลอยางนอยปละ 1 ครั ้ง และสรุปผล    
การดำเน ินงานครบทุกล ักษณะงานที ่ ได รับ    
มอบหมาย 
8. รายละเอียดรายงานผลดำเนินงานของผูรับ
มอบอำนาจตามคำสั่งแตงตั ้งผู ปฏิบัติราชการ
แทนผูอำนวยการสำนัก กอง หรือสวนราชการ              
ที่เรียกชื่ออยางอื่น วามีหนังสือรายงานผลอยาง
นอยปละ 1 ครั ้ง และสรุปผลการดำเนินงาน                  
ครบทุกลักษณะงานท่ีไดรับมอบหมาย  

26. การออกคำส่ังดานการบริหารงานบุคคล  
มีการดำเนินการ ดังนี ้
1. คำส ั ่งแต งต ั ้ งผ ู ปฏ ิบ ัต ิราชการแทนปลัด                  
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
2. คำสั่งแตงตั้งผูปฏิบัติราชการแทนผูอำนวยการ
สำนัก กอง หรือหัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่อ
อยางอ่ืน 
3. คำสั่งแตงตั้งผูรักษาราชการแทนปลัดองคกร   
ปกครองสวนทองถ่ิน 
4. คำสั่งแตงตั้งผูรักษาราชการแทนผูอำนวยการ    
สำนัก กอง หรือหัวหนาสวนราชการที ่เรียกชื่อ    
อยางอ่ืน 
5.  คำสั่งปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มอบหนาท่ี
การงานใหแกรองปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
6.  คำสั ่งผู อำนวยการสำนัก กอง หรือหัวหนา    
ส วนราชการท ี ่ เร ียกช ื ่ออย างอ ื ่นมอบหมาย                     
หนาท่ีการงานใหแกขาราชการสวนทองถ่ิน  
7. หนังสือรายงานผลดำเนินงานของผู ร ับมอบ    
อำนาจตามคำสั ่งแตงตั ้งผูปฏิบ ัต ิราชการแทน    
ปลดัองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
8. หนังส ือรายงานผลดำเนินงานของผู ร ับมอบ    
อำนาจตามคำสั ่งแตงตั ้งผูปฏิบ ัต ิราชการแทน    
ผู อำนวยการสำนัก กอง หรือสวนราชการท่ี
เรียกชื่ออยางอ่ืน 
9. การประชาสัมพันธคำสั่ง ลำดับท่ี 1 – 6 
10. การออกคำสั่งเกี ่ยวกับการบริหารงานบุคคล      
ตามที ่ ก.จ. ก.ท. ก. อบต. จังหวัด หรือ ก. เมือง
พัทยา มีมติเห็นชอบ ภายใน 15 วัน 
 
เกณฑการใหคะแนน: 
๑. ดำเนินการ 9 - 10 ขอ 
๒. ดำเนินการ 6 - 8 ขอ 
๓. ดำเนินการ 3 - 5 ขอ 
๔. ดำเน ินการน อยกว า 3 ข อ หร ือไม ม ีการ
ดำเนินการ 
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ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑการประเมิน คะแนน คะแนนท่ีได 

26 9. การประชาสัมพันธเผยแพรคำสั ่งลำดับท่ี     
1 – 6 ในเว็บไซตขององคกรปกครองส วน
ทองถ่ินและเปนปจจุบัน   
10. รายละเอียดวันที่ออกคำสั ่งเกี ่ยวกับ การ
บริหารงานบุคคลเทียบกับวันที่ ก.จ. ก.ท.  ก.อบต.
จังหวัด หรือ ก.เมืองพัทยา มีมติเห็นชอบวาอยู
ภายในระยะเวลา 15 วัน นับตั ้งแตว ันที ่องคกร
ปกครองสวนทองถ่ินลงรับหนังสือ 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือท่ีเกี่ยวของ 
1. พระราชบ ัญญัต ิระเบ ียบบร ิหารงานบุคคล               
สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
2. ประกาศ ก.ถ. เร ื ่อง กำหนดมาตรฐานกลาง              
การบร ิหารงานบ ุคคลส วนท องถ ิ ่น ลงว ันท่ี                 
25 มิถุนายน พ.ศ. 2544 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
3. ประกาศคณะกรรมการขาราชการหรือพนักงาน     
สวนทองถิ ่น  เรื ่อง หลักเกณฑและเงื ่อนไขเกี่ยวกับ     
การบริหารงานบุคคลของขาราชการหรือพนักงาน     
สวนทองถิ่น (ประกาศ ก.จ.จ.  ก.ท.จ. ก.อบต.จังหวัด    
หรือ ก. เมืองพัทยา) 
4. หนังส ือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี                
มท 0809.2/ว 36 ลงวันที ่ 15 กรกฎาคม 2562     
เรื่อง ซักซอมแนวทางการรักษาราชการแทนปลัดองคกร
ปกครองสวนทองถิ ่น ผู อำนวยการกอง หรือหัวหนา         
สวนราชการที ่เรียกชื ่ออยางอื ่นขอองคกร ปกครอง            
สวนทองถ่ิน 
คำอธิบาย: 
กรณีองคกรปกครองสวนทองถ่ินขนาดเล็กท่ีไมมี
ตำแหนงรองปลัด ใหถือเอาการมอบอำนาจของ
นายกฯ ใหแกรองนายกฯ มาใชแทน 
หมายเหตุ: ประเมินทุกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน ไมสามารถตัดฐานการประเมินได 
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27 ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
1. เอกสารการวิเคราะหสภาพปญหา และความ
ตองการของบุคลากรท่ีผูบริหารทองถ่ินไดลงนาม 
และประกาศเพื่อทราบ ในปงบประมาณ พ.ศ. 
2563 
2. แผนพัฒนาบคุลากรประจำป 
3.  ม ี โครงการในข อบ ัญญ ัต ิ / เทศบ ัญญ ั ติ     
งบประมาณรายจายประจำป พ.ศ. 2563 
4. รายงานผลการดำเนินการที ่เสนอตอผูบริหาร     
ทองถ่ินเพ่ือทราบ  
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือท่ีเกี่ยวของ 
1. พระราชบัญญัต ิระเบ ียบบร ิหารงานบุคคล                
สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
2. ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน
บุคคลสวนทองถิ ่น เรื ่อง กำหนดมาตรฐานกลาง          
การบร ิหารงานบ ุคคลส วนท องถ ิ ่น ลงว ันท่ี                 
25 มิถุนายน พ.ศ. 2544 
3. ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตำบล/
พน ักงานเทศบาล/ข าราชการองค การบร ิหาร                
สวนจังหวัด เรื ่อง หลักเกณฑและเงื ่อนไขเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตำบล/
เทศบาล/องคการบริหารสวนจังหวัด สวนที ่ 3                
การพัฒนาขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน   
(ของจังหวัดนั้น )ๆ 

27. การพัฒนาองคความรู (Knowledge 
Management) โดยการอบรมหรือฝกอบรม
บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น    
โดยองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดเอง         
มีการดำเนินการ ดังนี ้
1. มีการฝกอบรมพัฒนาบุคลากร แตไมใชเกิด    
จากผลการว ิ เคราะห  สภาพปญหา ความ
ตองการของบุคลากรแตอยางใด 
2 .  ม ีการสำรวจข อม ูล สภาพปญหา และ    
ความตองการของบุคลากร 
3. มีการวิเคราะหสภาพปญหา ความตองการ    
ของบุคลากร 
4. มีการจัดอบรม/ฝกอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากร   
ตามผลการว ิ เคราะห สภาพปญหา ความ
ตองการของบุคลากร 
5. วิทยากรที ่จะพัฒนาความรู ตามหลักสูตร    
การจัดอบรม/ฝกอบรม ตองเปนผูที ่มีความรู    
ความสามารถหรือดำรงตำแหนงนั้นโดยตรง 
 
เกณฑการใหคะแนน: 
๑. ดำเนินการขอ 2 - 5  
2. ดำเนินการขอ 2 - 3 
3. ดำเนินการขอ 1  
4. ไมมีการดำเนินการ 
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คำอธิบาย : 
1. ตามหลักเกณฑ ก.จังหวัด กำหนดใหการฝกอบรมจะตองดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรโดยมีการวิเคราะหขอมูลการประเมิน    
ความตองการอบรมหรือฝกอบรม เพ่ือประกอบการจัดทำโครงการพัฒนาองคความรู (Knowledge Management) 
2. การอบรมหรือการฝกอบรม หมายถึง การอบรมหรือการฝกอบรมใหแกขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด/พนักงานเทศบาล/    
พนักงานสวนตำบล/พนักงานเมืองพัทยา/ลูกจางประจำ/พนักงานจาง                    
3. การสำรวจขอมูลสภาพปญหาและความตองการของบุคลากรนั้น ตองมีหลักฐานวาดำเนินการครบทุกสวนราชการ 
หมายเหตุ: ประเมินทุกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไมสามารถตัดฐานการประเมินได 
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ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑการประเมิน คะแนน คะแนนท่ีได 

28 ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
1.  ม ี โครงการในข อบ ัญญัต ิ / เทศบ ัญญ ัติ
งบประมาณรายจายประจำป พ.ศ. 2563 
2. คำสั่ง/อนุญาต/อนุมัติหนังสอืสงตัวบุคลากร     
3. รายงานผลการดำเนินการที ่เสนอตอผูบริหาร
ทองถ่ินเพ่ือทราบ      
              
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือท่ีเกี่ยวของ 
1. พระราชบัญญัต ิระเบ ียบบร ิหารงานบุคคล                
สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
2. ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน
บุคคลสวนทองถิ ่น เรื ่อง กำหนดมาตรฐานกลาง          
การบร ิหารงานบ ุคคลส วนท องถ ิ ่น ลงว ันท่ี                 
25 มิถุนายน พ.ศ. 2544 
3. ประกาศคณะกรรมการ พนักงานสวนตำบล/
พน ักงานเทศบาล/ข าราชการองค การบร ิหาร                
สวนจังหวัด เรื ่อง หลักเกณฑและเงื ่อนไขเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตำบล/
เทศบาล/องคการบริหารสวนจังหวัด สวนที ่ 3  
การพัฒนาขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน  
(ของจังหวัดนั้น )ๆ 
คำอธิบาย: 
1. ตำแหนงผูเขารับการอบรมหรือฝกอบรมกับ
โครงการที่อบรมหรือฝกอบรม ตองมีลักษณะ
งานท่ีสัมพันธกับหนาท่ีในความรับผิดชอบ 
2. การพัฒนาองคความรู ตองเปนไปตามกรอบอำนาจ 
หนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ท่ีมีลักษณะตอง
ดำเนินการจริง หรือนำมาเปนกรอบแนวทาง ในการ
ปฏิบัติงานได เชน การจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น การ
จัดทำงบประมาณรายจาย การพัสดุและการจัดเก็บ
รายได เปนตน 
3. หนวยงานจัดพัฒนาองคความรู อาจเปน
หนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ มหาวิทยาลัย 
วิทยาลัย โรงเรียน องคการมหาชน สมาคม 
มูลนิธิ องคกรภาคประชาสังคม เปนตน 
หมายเหตุ: ประเมินทุกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน ไมสามารถตัดฐานการประเมินได 

28. การพัฒนาองคความรู  (Knowledge 
Management) โดยการสงบุคลากรองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เขารับการอบรมหรือ
ฝกอบรมกับหนวยงานอ่ืน  
มีการดำเนินการ ดังนี้ 
1. องคกรปกครองสวนทองถิ ่น สงบุคลากร    
เขารับการอบรมหรือฝกอบรมในหลักสูตรที่มี
เน ื ้อหาสอดคล องก ับตำแหน ง/มาตรฐาน    
กำหนดตำแหนงของผู น ั ้น หรือนำมาใชกับ    
การพัฒนางานหร ือความก าวหน าในการ
บริหารงานบุคคลได 
2. วิทยากรที ่จะพัฒนาความรู ตามหลักสูตร    
ท ี ่หน วยงานจ ัดการอบรมหร ือฝ กอบรม    
กำหนดตองเปนผู ท ี ่ม ีความรู ความสามารถ    
หรือดำรงตำแหนงนั้นโดยตรง 
3. ผู เขารับการอบรมหรือฝกอบรมสรุปผล    
การอบรมหร ือฝ  กอบรมและรายงานให     
ผ ู บ ั งค ับบ ัญชาทราบ หร ือกรณ ี ท่ีองค กร    
ปกครองสวนทองถิ ่นจัดอบรมเอง จะตองมี    
หล ักฐานรายงานสร ุปผลการอบรมหรือ    
ฝกอบรมและรายงานใหผูบริหารทราบ 
4. องคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทำเอกสาร    
เผยแพรความรู ระเบียบขอกฎหมายใหแก    
บุคลากรเปนประจำ อยางนอยทุก 3 เดือน 
5. การนำความรู ที ่ไดร ับจากการอบรมหรือ    
ฝ กอบรมไปพ ัฒนาหร ือประย ุกต  ใช  เ พ่ื อ    
ปร ับปร ุ ง  พ ัฒนาการปฏ ิบ ั ต ิ ง านหร ื อ มี
นวัตกรรม/โครงการ เพื ่อเนนประสิทธิภาพ    
ในการปฏิบัติงานท่ีเปนรูปธรรม 
6 .  นำผลการประเม ินการปฏ ิบ ัต ิราชการ    
ประจำปมาเปนขอมูลในการวิเคราะหเ พ่ือ    
จัดทำโครงการอบรมหรือฝกอบรมหรือสงไป
อบรมหรือฝกอบรม 
เกณฑการใหคะแนน: 
๑. ดำเนินการครบ 6 ขอ 
๒. ดำเนินการ 4 - 5 ขอ 
๓. ดำเนินการ 2 – 3 ขอ 
๔. ดำเนินการ 1 ขอ หรือไมมีการดำเนินการ 
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๑๐ 
 

ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑการประเมิน คะแนน คะแนนท่ีได 

29 ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
1. แผนอัตรากำลังสามปที ่ใชอยู เปนปจจุบัน    
และอัตรากำล ังท ี ่ม ีผ ู ครองตำแหนงอยู จริง                
(นับจำนวนขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน
ท่ีครองตำแหนงอยูจริง) 
2. คำสั่ง/อนุญาต/อนุมัติ/หนังสือสงตัวบุคลากร    
เขาร ับการอบรม ฝกอบรม หรือสัมมนากับ
หนวยงานอ่ืน 
3. เอกสารที ่รับรองวาผานการฝกอบรม จาก
หนวยที่จัด เชน ใบประกาศ/วุฒิบัตร หนังสือ
รับรองหรืออ่ืน ๆ ป พ.ศ. 2563  
4. เอกสารรายงานสรุปผลการอบรม ฝกอบรม      
หรือสัมมนาท่ีเสนอตอผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือทราบ  
5. ตรวจสอบเฉพาะขาราชการองคการบริหาร    
สวนจังหวัด/พนักงานเทศบาล/พนักงานสวน
ตำบลเทานั้น   
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือท่ีเกี่ยวของ 
1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล               
สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
2. ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลาง               
การบร ิหารงานบุคคลสวนทองถ ิ ่น ลงว ันท่ี         
25 มิถุนายน พ.ศ. 2544   และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
3.  ประกาศคณะกรรมการข าราชการหรือ
พนักงานสวนทองถิ ่น  เรื ่อง หลักเกณฑและ
เง ื ่อนไขเก ี ่ยวก ับการบร ิหารงานบุคคลของ
ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น (ประกาศ 
ก.จ.จ.,  ก.ท.จ., ก.อบต.จังหวัดหรือ ก. เมือง
พัทยา) 

29. การพัฒนาองคความร ู   (Knowledge 
Management) บุคลากรขององคกรปกครอง
สวนทองถ ิ ่นได ร ับการพัฒนาองคความรู     
จากการอบรม การฝกอบรมหรือส ัมมนา      
ในปงบประมาณ พ.ศ 2563  
(เฉพาะขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น
เทานั้น) 
 
 
เกณฑการใหคะแนน: 
1. รอยละ 80.00 ข้ึนไป  
2. รอยละ  70.00 - 79.99  
3. รอยละ 60.00 – 69.99  
4. นอยกวารอยละ  60.oo  
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คำอธิบาย: 
1. การอบรมหรือฝกอบรมความรูแกขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ใหพิจารณารอยละของจำนวนผูมี
คำสั่ง/อนุญาต/อนุมัติ/หนังสือสงตัวบุคลากรใหเขารับการอบรม ฝกอบรม หรือสัมมนา เปรียบเทียบกับจำนวนขาราชการหรือพนักงาน
สวนทองถิ่นที่มีผูครองตำแหนงจริงในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เชน เทศบาล ก. มีพนักงานเทศบาลตามแผนอัตรากำลังสามป มีกรอบ
ตำแหนงพนักงานเทศบาล ทั้งสิ้นจำนวน 100 อัตรา มีพนักงานเทศบาลครองตำแหนงจริง จำนวน 80 อัตรา ในปงบประมาณ พ.ศ. 
2563 มีพนักงานเทศบาลที่ไดรับคำสั่ง/อนุญาต/อนุมัติ/หนังสือสงตัวใหเขารับการอบรม ฝกอบรม หรือสัมมนา จำนวน 50 อัตรา       
คิดเฉลี่ยเปนรอยละ 65.2 ของสายงานท้ังหมด จะได 1 คะแนน เปนตน 
2. หนวยงานอื่น หมายถึง หนวยงานจัดพัฒนาองคความรูอาจเปนหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ มหาวิทยาลัย วิทยาลัย โรงเรียน      
องคการมหาชน สมาคม มูลนิธิ องคกรภาคประชาสังคม เปนตน 
หมายเหตุ: ประเมินทุกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไมสามารถตัดฐานการประเมินได 



 

๑๑ 
 

 
หนวยท่ี ๒ ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล ตัวช้ีวัดท่ี 30 - 33 จำนวน 4 ตัวช้ีวัด จำนวน 20 คะแนน 

เปาหมาย: องคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถบรรลุวัตถุประสงค เปาหมาย ผลสำเร็จดานการบริหารงานบุคคลและมีระบบ
ฐานขอมูลดานการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีถูกตอง ท่ีเกิดจากการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเลื่อนข้ันเงินเดือน 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ: สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน 
ผูรับผิดชอบ:   1. นายอดิศร สุนทรวิภาต     นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ                  โทร. 08 4469 0001 
                   2. นางสาวนำ้ทิพย หิรัญวงศ  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ                  โทร. 06 2141 9987 
                                                        โทรศัพทกลุมงาน 02 241 9000 ตอ 3134, 4226 
 

ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑการประเมิน คะแนน คะแนนท่ีได 

30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
๑ .  ประกาศหล ั ก เกณฑ   และว ิ ธ ี ก าร

ประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 

2. รายงานการประชุมมอบนโยบายของ
ผูบริหารทองถ่ิน และหลักฐานอ่ืน 

3. รายงานการประชุมชี้แจงของแตละสวน
ราชการ และหลักฐานอ่ืน 

4. สุมตรวจแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ ่นวา               
มีการจัดทำหรือกำหนดผลสัมฤทธิ ์ของงาน 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ ดวยวิธีการถายทอดจากบน
ลงลาง หรือกำหนดตัวชี ้ว ัดเปนระดับองคกร 
ระดับสวนราชการ และระดับรายบุคคล และ
กำหนดเกณฑการใหคะแนนไวอยางช ัดเจน 
ตั้งแตตนรอบการประเมินหรือไม และใหมีการ
ส ุ มตรวจแบบประเม ินฯ ของแต ละองค กร
ปกครองสวนทองถิ่น อยางนอยดังตอไปนี้ ปลัด 
องคการบริหารสวนจังหวัด/เทศบาล/องคการ
บริหารสวนตำบล หัวหนาสวนราชการ 2 คน และ
ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ ิ ่น 2 คน 
แลวแตกรณี 

5. ตรวจสอบวาแตละสวนราชการมีคู มือ
พจนานุกรมสมรรถนะ หรือหลักฐานอื่นเพื่อใช
ประกอบการประเมินสมรรถนะของขาราชการ
หรือพนักงานสวนทองถ่ินในสังกัด     
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือท่ีเกี่ยวของ 

๑. ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื ่อง 
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑและวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการหรือ

30. ระดับความสำเร็จของการประเมินผล
การปฏิบัติงานของขาราชการหรือพนักงาน
สวนทองถิ่น 
 
เกณฑการใหคะแนน : 

ขั้นตอนที่ 1 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมี
การประกาศหลักเกณฑและวิธีการประเมินผล
การปฏิบัติงานประจำป ภายในเดือนกันยายน
ของทุกป  

ขั้นตอนที่ 2 ผูบริหารทองถิ่นมีการประชุม
ชี้แจงมอบนโยบายและวางเปาหมายการปฏบิติั
ราชการประจำปใหกับทุกสวนราชการ  

ขั ้นตอนที ่ 3 หัวหนาสวนราชการมีการ
ประชุมชี ้แจงและวางเป าหมายการปฏิบ ัติ
ราชการประจำป ของส วนราชการให  กับ
บุคลากรในสังกัด 

ขั้นตอนที่ 4 ขาราชการหรือพนักงานสวน
ทองถิ ่นทุกคนดำเนินการจัดทำขอตกลงตาม
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานกับผู ประเมิน 
โดยมีการกำหนดผลสัมฤทธิ ์ของงาน ตัวชี้วัด
ความสำเร็จ ดวยวิธีการถายทอดจากบนลงลาง 
หรือกำหนดตัวชี้วัดเปนระดับองคกร ระดับสวน
ราชการ และระดับรายบุคคล และกำหนด
เกณฑการใหคะแนนอยางชัดเจน และเปน
รูปธรรม โดยใหแลวเสร็จครั้งที่ 1 ภายในเดือน
ตุลาคม และครั้งที่ 2 ภายในเดือนเมษายนของ
ทุกป 

ขั้นตอนที่ 5 การประเมินผลผูประเมินได
ประเม ินผลการปฏิบ ัต ิงานตามขอตกลงท่ี
กำหนดไวตั้งแตตนรอบการประเมิน พรอมกับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

คะแนนเต็ม 20 

คะแนนท่ีได  



 

๑๒ 
 

ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑการประเมิน คะแนน คะแนนท่ีได 
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พนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๘ และแกไข
เพ่ิมเติม 
2. หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี 
มท 0809.3/ว 1054 ลงวันที ่ 2 เมษายน 
พ.ศ. 2563 
 
หมายเหตุ: ประเมินทุกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน ไมสามารถตัดฐานการประเมินได 
 

มีการแสดงหลักฐานหรือขอบงชี้ความสำเร็จ
ของงาน และการประเมินสมรรถนะ ไดมีการ
ประเมินสมรรถนะเปรียบเทียบกับพจนานุกรม
สมรรถนะท่ีกำหนด และใหผูประเมินผลแจงผล
คะแนนใหกับผูรับการประเมินทราบดวย 
เกณฑการใหคะแนน : 
๑. ดำเนินการครบ ๕ ข้ันตอน 
๒. ดำเนินการ 3 - ๔ ข้ันตอน 
๓. ดำเนินการ ๒ ข้ันตอน 
๔. ดำเนินการ ๑ ข้ันตอน หรือไมมีการดำเนินการ 
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31 ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
1. การแต งต ั ้ งคณะกรรมการกล ั ่นกรองการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานมีการแตงตั้งเปนไปตาม
ประกาศหล ักเกณฑ และเง ื ่อนไขเกณฑการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานขาราชการหรือพนักงาน
ครูและบุคลากรทางการศึกษาสวนทองถ่ินหรือไม 
2. การใช แบบประเม ินผลการปฏ ิบ ัต ิ งาน
ขาราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทาง   
การศึกษาสวนทองถ่ิน 
    1) สายงานการสอน 
    2) สายงานบริหารสถานศึกษา 
    3) สายงานนิเทศการศึกษา 
3. การแจงผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ขาราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทาง   
การศึกษาสวนทองถ่ิน 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือท่ีเกี่ยวของ 
ประกาศ กจ. กท. ก.อบต. เรื ่อง มาตรฐานทั ่วไป
เกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานขาราชการครู
พนกังานและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2562 
คำอธิบาย : 
1. ขาราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาส วนทองถ ิ ่น หมายถึง ผอ.สถานศึกษา            
รองผอ.สถานศึกษา ครูผูดูแลเด็กครูผูชวย และคร ู
2. กรณีไมม ีผ ู บร ิหารสถานศึกษาใหองคกร
ปกครองส วนทองถ ิ ่นประสานขอยืมต ัวจาก
ทองถ่ินใกลเคียงได 
หมายเหตุ: ประเมินทุกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ไมสามารถตัดฐานการประเมินได เวนแตกรณีไมมี
ข าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือ
สถานศึกษา ตัดฐานการประเมินได 

31. การประเมินผลการปฏิบัติงานขาราชการ
หรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา             
สวนทองถิ่น 
มีการดำเนินการ ดังนี ้
1. นายกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ออกคำสั่ง
แตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมนิผล
การปฏิบัติงานของขาราชการหรือพนักงานครู
และบคุลากรทางการศึกษาสวนทองถ่ิน จำนวน
ไมนอยกวา 3 คน ประกอบดวย ปลัดองคกร
ปกครองสวนทองถิ ่น เปนประธานกรรมการ 
และหัวหนาสวนราชการดานการศึกษา และ
หรือผูบริหารสถานศึกษาไมนอยกวา 2 คน เปน
กรรมการ (กรณีไมมีผู บริหารสถานศึกษาให
องคกรปกครองสวนทองถิ่นประสานขอยืมตัว
จากทองถ่ินใกลเคียงได) 
2 . ม ีการประเม ินผลการปฏ ิบ ัต ิงานขาราชการ                 
หรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาสวน
ทองถิ ่นโดยใชแบบการประเมินถูกตองตาม 
สายงานท่ีกำหนด 
3. มีการแจงผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ขาราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาสวนทองถิ ่นใหผู ร ับการประเมินทราบ 
ทุกครั้ง 
เกณฑการใหคะแนน: 
1. มีการดำเนินการครบ 3 ขอ  
2. ไมมีการดำเนินการ/ดำเนินการไมถูกตอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

5 
0 

 

 



 

๑๓ 
 

ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑการประเมิน คะแนน คะแนนท่ีได 

32 ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
1 .  การคำนวณวง เ ง ิ น ร อยละ 3 ท ี ่สามารถ                       
จะใชเลื่อนเงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานครู
และบุคลากรทางการศึกษาสวนทองถิ ่น ทั้งหมด               
ที ่ม ีต ัวอย ู จร ิง (รวมผ ู ท ี ่ ไปช วยราชการองค กร                   
ปกครองสวนทองถิ ่นหรือสวนราชการอื ่นดวย)                  
ใหใช ข อมูล ณ วันที ่ 1 มีนาคม หรือ วันท่ี        
1 กันยายน แลวแตกรณี  
2. จำนวนรอยละที่จะไวใชในการเลื่อนเงินเดือน
ขาราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาสวนทองถิ่น แตละคนในแตละครั้งไมเกิน
รอยละ 6  ของฐาน ในการคำนวณของแตละคน 
3. มีการประกาศอัตรารอยละของฐานในการ
ค ำ น ว ณ ท ี ่ ไ ด  ใ ช เป  นเกณฑ  ในการคำนวณ                            
เพ่ือเลื่อนเงินเดือน ตองประกาศใหทราบเปนการท่ัวไป
อยางชาท่ีสุดพรอมกับการมีคำสั่งเลื่อนเงินเดือน 
4. การเกลี่ยเงินจะตองเกลี่ยภายในกลุมอันดับ
เงินเดือนเดียวกันเทานั้น 
5. หนังสือแจงผลการเลื่อนเงินเดือน 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือท่ีเกี่ยวของ 
ประกาศ กจ. กท. ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เก ี ่ยวก ับการเล ื ่อนเง ินเด ือนข าราชการครู  
พ น ั ก ง า น แ ล ะ บ ุ ค ล า ก ร ท า ง ก า ร ศ ึ ก ษ า  
พ.ศ. 2562 
คำอธิบาย: 
1. ขาราชการครู พนักงานครูและบุคลากร

ทางการศึกษาสวนทองถิ ่น หมายถึง ผอ.
สถานศึกษา รอง ผอ.สถานศึกษา ครูผูดูแล
เด็ก ครูผูชวย และครู 

2. สำหรับเกณฑการประเมินขอ 2 หากมีเพียง
กลุ มใดกลุ มหนึ ่งก็ถือเปนการดำเนินการ
ครบถวนตามขอ 2  

หมายเหตุ: ประเมินทุกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
เวนแตกรณีไมมีขาราชการครูและบุคลากรทาง 
การศึกษาหรือสถานศึกษา ตัดฐานการประเมินได 
 

32. การเล ื ่อนเง ินเด ือนข าราชการหรือ
พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา              
สวนทองถิ่น 
มีการดำเนินการ ดังนี ้
1. วงเงินที่ใชเลื่อนไมเกินรอยละ 3 ของฐาน
เงินเดือนรวม 
2. มีการแบงกลุมเพ่ือเลื่อนเงินเดือน ดังนี้ 
    2.1 กลุมที่ 1 รับเงินเดือนอันดับครูผูชวย,    
คศ.1 คศ.2 และ คศ.3 แบงออกเปน 2 กลุมยอย คือ 
          (1) สายงานการสอน (ครูผู ดูแลเด็ก ครู
ผูชวย และครู) 
          (2) สายงานผูบริหาร (ผอ.สถานศึกษา     
รองผอ.สถานศึกษา และศึกษานิเทศก) 
    2.2 กลุ มที ่ 2 รับเงินเดือนอันดับ คศ.4    
และ คศ.5 แบงออกเปน 2 กลุมยอย คือ 
          (1) สายงานการสอน (ครู) 
          (2) สายงานผูบริหาร (ผอ.สถานศึกษา     
รองผอ.สถานศึกษา และศึกษานิเทศก) 
3. การเกลี่ยเงินภายในกลุมอันดับเงินเดือนเดียวกัน  
4. มีการประกาศอัตรารอยละของฐานในการคำนวณ
ท่ีไดใชเปนเกณฑในการคำนวณ เพ่ือเลื่อนเงินเดือน 
5. มีการจัดทำแบบรายงานแสดงรายละเอียด        
การคำนวณใหเห็นอยางชัดเจน 
6. มีการแจงผลการเลื่อนเงินเดือนใหขาราชการ
หรือพนักงานครูฯ แตละคนทราบเปนขอมูล
เฉพาะเปนรายบุคคล 
 

เกณฑการใหคะแนน: 
1. มีการดำเนินการครบ 6 ขอ 
2.  ไมมีการดำเนินการ 
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ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑการประเมิน คะแนน คะแนนท่ีได 

33 ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
ตรวจสอบการบ ันท ึ กข  อม ู ล ในระบบ

ศูนยบริการขอมูลบุคลากรทองถิ ่นแหงชาติ 
(LHR) ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยให
เจาหนาที่ทะเบียนประวัติ แสดงขอมูลในระบบ 
ดังนี้ 

1. ระบบแผนอัตรากำลังสามป ใหตรวจสอบ
โครงสรางสวนราชการ กรอบอัตรากำลังทั้งหมด 
ตำแหนง อ ัตราเง ินเด ือน และระบุผ ู ครอง
ตำแหนงหรืออัตราวาง 

2. ระบบ ก.พ.7 ขาราชการสามัญ และ
ระบบ ก.พ.7 ครู ใหตรวจสอบขอมูล และรูป
ถายจากบัตรประจำตัวประชาชน คำสั่งตำแหนง
และอ ัตราเง ินเด ือน ประว ัต ิการศ ึกษา การ
ฝ กอบรม การถ ูกลงโทษว ิน ัย (ถ าม ี ) ข อมูล
ครอบครัว และอ่ืน ๆ ท่ีกำหนด 

3.  ระบบประมวลผลและรายงาน ให
ตรวจสอบขอมูล และจำนวนบุคลากรวา ถูกตอง 
ครบถวน และเปนปจจุบันหรือไม ท้ังนี้ ตามคูมือ
การตรวจสอบ และวิธีการท่ีกำหนด  
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือท่ีเกี่ยวของ 

๑. ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวน
ตำบล/พนักงานเทศบาล/ขาราชการองคการ
บริหารสวนจังหวัด เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไข
เกี ่ยวกับการบร ิหารงานบุคคลขององคการ
บริหารสวนตำบล/เทศบาล/องคการบริหารสวน
จังหวัด (ของจังหวัดนั้น ๆ) 

2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
ที ่ มท ๐๘๐๙.๓/ว ๓๗๓๓ ลงวันที ่ ๑๖ พฤศจิกายน 
๒๕๖๑ 

3. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
ดวนที ่สุด ที่ มท ๐๘๐๙.๓/ว ๑๐๒๙ ลงวันท่ี 
๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒ 
  4. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
ท ี ่  มท ๐๘๐๙ .๓ /ว  ๒๐๙๕  ล งว ั นท ี ่  ๒8 
พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
หมายเหตุ: ประเมินทุกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน ไมสามารถตัดฐานการประเมินได 

33. ระด ับความสำเร ็จของการบ ัน ทึก 
ปรับปรุง และแกไขขอมูลทะเบียนประวัติ
อิเล็กทรอนิกสของขาราชการหรือพนักงาน
สวนทองถ ิ ่น ข าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาลูกจาง ในระบบศูนยบริการ
ข อม ูลบ ุคลากรทองถ ิ ่นแห งชาต ิ  (LHR)                
ใหถูกตอง ครบถวน และเปนปจจุบัน 
 
เกณฑการใหคะแนน : 

๑. องคกรปกครองสวนทองถิ่นดำเนินการ
บันทึกขอมูลทะเบียนประวัติของบุคลากรเขา 
ในระบบ LHR ไดแก (1) ระบบแผนอัตราสามป 
ประกอบดวย โครงสรางสวนราชการ กรอบ
อัตรากำลังสามป ประเภทตำแหนง ชื่อตำแหนง
ตามสายงาน ชื ่อตำแหนงในการบริหารงาน
อัตราเงินเดือน และระบุผู ครองตำแหนงหรือ
อัตราวาง และ (2) ระบบ ก.พ.7 ขาราชการ
สามัญและครู ประกอบดวย การดึงขอมูลและ
รูปถายจากบัตรประจำตัวประชาชน คำสั่ง
ตำแหนงและอัตราเงินเดือน ประวัติการศึกษา 
การฝกอบรม การถูกลงโทษวินัย (ถามี) ขอมูล
ครอบคร ัว  และอ ื ่น ๆ ท ี ่ ระบบกำหนดไว                        
ใหครบถวน ถูกตอง และเปนปจจุบัน 
๒. องคกรปกครองสวนทองถ ิ ่นดำเนินการ           
บันทึกขอมูลตามขอ 1 ไมครบถวน ไมถูกตอง 
และไมเปนปจจุบัน 
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หนวยท่ี 3 คุณภาพชีวิตและความสมดุลของชีวิตกับการทำงาน ตัวช้ีวัดท่ี 34 จำนวน 1 ตัวช้ีวัด จำนวน 5 คะแนน 
เปาหมาย: องคกรปกครองสวนทองถิ่นใหความสำคัญกับการจัดสภาพแวดลอมในการทำงาน มีการจัดหาเครื่องอำนวยความสะดวก          
ในท่ีทำงานและสงเสริมการสรางความสัมพันธอันดีระหวางฝายบริหารกับผูปฏิบัติ และผูปฏิบัติดวยกันเอง 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ: สำนักพัฒนาระบบบรหิารงานบุคคลสวนทองถ่ิน 
ผูรับผิดชอบ:   นายอดิศร สุนทรวิภาต  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ โทร. 084-469 0001 
                                                โทรศัพทกลุมงาน 02 241 9000 ตอ 3134 

ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑการประเมิน คะแนน คะแนนท่ีได 

34 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
๑. นโยบายของผูบริหารทองถ่ิน 
2. ตรวจสอบขอเท ็จจริงว า สถานที ่ทำงาน                 
มีสภาพแวดลอมท่ีนาอยู นาทำงานตามท่ีกำหนด
ไว 
3. การจัดโครงการ/กิจกรรมตาง ๆ ที่เกี่ยวกับ
การสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม  
 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือท่ีเกี่ยวของ 
ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตำบล/
พนักงานเทศบาล/ขาราชการองคการบริหาร
ส วนจ ังหว ัด เร ื ่อง หลักเกณฑและเง ื ่อนไข
เกี ่ยวกับการบร ิหารงานบุคคลขององคการ
บริหารสวนตำบล/เทศบาล/องคการบริหารสวน
จังหวัด (ของจังหวัดนั้น ๆ) 
 
หมายเหตุ: ประเมินทุกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน ไมสามารถตัดฐานการประเมินได 
 

34. องคกรปกครองสวนทองถิ ่นมีสถานท่ี
ทำงานท่ีนาอยู นาทำงาน  
มีการดำเนินการ ดังนี้ 

1. ผูบริหารทองถิ่นใหการสงเสริมสนับสนุน 
และกำหนดนโยบายเกี ่ยวกับสภาพแวดลอม
สำนักงาน/สถานที่ทำงาน การสงเสริมสุขภาพ
และอนามัยสิ่งแวดลอม 

2. สถานที่ทำงานมีการกำหนด/แบงพื ้นท่ี
เพื ่อการปฏิบัติงาน การใหบริการประชาชน 
การจัดเก็บเอกสาร ฯลฯ ไวอยางชัดเจน พรอม
กับมีสภาพดีและสะอาด 

3. สถานที่ทำงานมีความปลอดภัย โดยจัด
ใหมีอุปกรณปองกันอันตราย อุปกรณตัดไฟ
รองรับกรณีเกิดไฟซ็อต/รั ่ว เครื ่องดับเพลิง                 
ทางหนีไฟและบันไดหนีไฟ อยูในสภาพที่ดีและ
พรอมใชงานอยูเสมอ 

4. สถานท่ีทำงานมีแสงสวางเพียงพอตอการ
ทำงานหรือทำกิจกรรม มีการระบายอากาศที่ดี 
อุณภูมิเหมาะสม ไมมีเสียงดัง/กลิ่นเหม็น/กลิ่น
สารเคมี ท่ีอาจสงผลกระทบตอผูปฏิบัติงาน 

5. มีการใหความรูดานสงเสริมสุขภาพ และ
อนามัยส ิ ่งแวดล อม ม ีก ิจกรรมสงเสร ิมให
ผูปฏิบัติงานไดออกกำลังกายในสถานที่ทำงาน 
มีการจัดกิจกรรมนันทนาการเพื ่อผอนคลาย
ความเครียด และจัดใหม ีการตรวจสุขภาพ
ประจำปของขาราชการ/พนักงานสวนทองถ่ิน 
เกณฑการใหคะแนน : 
๑. ดำเนินการครบ ๕ ขอ 
๒. ดำเนินการ ๔ ขอ 
๓. ดำเนินการ ๒ – ๓ ขอ 
๔. ดำเนินการ ๑ ขอ หรือไมมีการดำเนินการ 
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คะแนนเต็ม 5 

คะแนนท่ีได  



 

๑๖ 
 

 
 
 
 

หนวยท่ี 4 การดำเนินกิจการสภาทองถิ่น ตัวช้ีวัดท่ี 35 – 44 จำนวน 10 ตัวช้ีวัด จำนวน 50 คะแนน 
เปาหมาย: องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการสนับสนุนอำนวยความสะดวกในการดำเนินงานของกิจการสภาทองถิ่น มีความ
รับผิดชอบและการปฏิบัติราชการทองถิ่นในกิจการสภา การกำหนดประชุมสภา การประชุมสภา การพิจารณางบประมาณรายจาย
ประจำป เปนไปอยางเรียบรอยมีประสิทธิภาพโดยมีเปาหมายเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินใหเกิดประโยชนสุขตอประชาชนในทองถ่ิน 

ตัวช้ีวัดท่ี 35 จำนวน 1 ตัวช้ีวัด 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ:  กองการเลือกตั้งทองถ่ิน 
ผูรับผิดชอบ :  1. นายวิษณุ  วาสานนท              ผูอำนวยการกองการเลือกตั้งทองถ่ิน   โทร. 08 9925 2674 
                   2. นางนวมลลิ์ เจริญเกียรติภักดี      หัวหนากลุมงานประชาสัมพันธการมีสวนรวมและขอมูลการเลือกตั้งทองถ่ิน 
                                                      โทร. 08 6629 7521 
                   3. นางสาวธัญญพัทธ ปญญาศิริพัฒน  นักจัดการงานท่ัวไปชำนาญการ          โทร. 085 921 1559 
                                                        หมายเลขโทรศัพทสำนักงาน 02 241 9000 ตอ 2362 – 3 
ตัวช้ีวัดท่ี 36 – 44 จำนวน 9 ตัวช้ีวัด 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ:  กองกฎหมายและระเบียบทองถ่ิน 
ผูรับผิดชอบ:   1. นางสาวจิราวรรณ สุวรรณปนฑะ      นิติกรปฏิบัติการ โทร. ๐๙ ๑๗๑๖ ๓๑๔๐ 
                   2. นายพีระพล แกวประทุมรัศมี           นิติกรปฏิบัติการ โทร. ๐๙ ๑๗๑๖ ๓๑๔๐ 
                                                           หมายเลขโทรศัพทสำนักงาน 02 241 9000 ตอ 5207 
 

ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑการประเมิน คะแนน คะแนนท่ีได 

35 ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
ใหเจาหนาท่ีผู ร ับผิดชอบเปดขอมูลจากระบบ
ศูนยขอมูลเลือกตั้งผูบริหาร สมาชิกสภาทองถ่ิน
และทะเบียนองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดย
ตรงท่ีระบบรายงานผู ดำรงตำแหนง ห ัวขอ 
“รายชื่อผูดำรงตำแหนงขององคกรปกครองสวน
ท องถ ิ ่น” ในเว ็บไซต   http://ele.dla.go.th              
โดยใชขอมูล ณ วันท่ีตรวจสอบ 
 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือท่ีเกี่ยวของ 
1. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน
ที ่ส ุดที ่ มท 0818.3/ว 2725 ลงวันที ่ 29 
มกราคม 2562  
2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ท่ี มท 
0818.3/ว 7211 ลงวันท่ี 16 ตุลาคม 2563 

 

35. การบันทึกขอมูลผู บริหารทองถิ ่นและ
สมาชิกสภาทองถ ิ ่นในระบบฯให ถ ูกต อง
ครบถวนและเปนปจจุบัน 

เกณฑการใหคะแนน: 
1. ขอมูลผู บร ิหารทองถิ ่นและสมาชิกสภา
ทองถิ ่น ถูกตอง ครบถวน และเปนปจจุบัน 
ประกอบดวย ชื่อ - สกุล รูปภาพ วันเดือนปเกิด 
เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา หมูโลหิต ท่ีอยูปจจุบัน 
สถานท ี ่ต ิดต อ ประว ัต ิครอบคร ัว  ข อมูล
การศึกษา ขอมูลการอบรมดูงาน อาชีพกอน
ไดรับเลือกตั ้ง และประวัติการดำรงตำแหนง
ทางการเมือง 
2. มีขอมูลผู บริหารทองถิ ่นและสมาชิกสภา
ทองถิ่น ถูกตอง ครบถวนแตไมเปนปจจุบัน (ไม
มีการปรับปรุงหรือเปลี ่ยนแปลงขอมูล เชน 
สมาชิกสภาทองถิ่นหรือตำแหนงอื่น ๆ ลาออก 
แตยังมีชื่ออยูในฐานขอมูล หรือบันทึกขอมูลใน
ทะเบียนประวัติไมครบถวน) 
3. มีขอมูลผู บริหารทองถิ ่นหรือสมาชิกสภา
ทองถ่ิน (อยางใดอยางหนึ่งไมครบถวน) 
4. ไมมีการบันทึกขอมูลผูบริหารทองถิ่นและ
สมาชิกสภาทองถ่ิน 
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คะแนนเต็ม 50 

คะแนนท่ีได  

http://ele.dla.go.th/


 

๑๗ 
 

ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑการประเมิน คะแนน คะแนนท่ีได 

คำอธิบาย: 
1. ele: ระบบศูนยขอมูลเลือกตั้งผูบริหาร สมาชิกสภาทองถ่ินและทะเบียนองคกรปกครองสวนทองถ่ินบันทึกผานทางเว็บไซตของศูนยฯ 
โดยตรงทาง http://ele.dla.go.th ซึ่งเปนการบันทึกขอมูลของผูบริหารทองถิ่นและสมาชิกสภาทองถิ่นที่มาจากการเลือกตั้งตามวาระ
ขอมูลของผูบริหารทองถ่ินและสมาชิกสภาทองถ่ินท่ีมาจากการแตงตั้งตามคำสั่งหัวหนา คสช.ท่ี 1/2557 และขอมูลของผูบริหารทองถ่ิน
และสมาชิกสภาทองถ่ินท่ีมาจากการแตงตั้งตามประกาศ คสช.ท่ี 85/2557 ใหถูกตอง ครบถวนและเปนปจจุบัน สำหรับองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน ท่ีปลัดปฏิบัติหนาท่ีแทน ไมตองดำเนินการบันทึกขอมูลของฝายบริหารฯ 
2. ตรวจสอบจากระบบรายงานผูดำรงตำแหนง หัวขอ “รายชื่อผูดำรงตำแหนงขององคกรปกครองสวนทองถิ่น” ซึ่งเปนเมนูที่ใชสำหรับ
ตรวจสอบและประมวลผลขอมูลในภาพรวมของผูบริหารทองถ่ินและสมาชิกสภาทองถ่ินทุกตำแหนงท่ีไดบันทึกในระบบ และคลิกดูขอมูล
ในรายบุคคลไดเลย ซึ่งขอมูลนี้สามารถนำไปใชประโยชนในการใหบริการขอมูลกับ ภาคเอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น ภาคประชา
สังคม สื่อ สถาบันการศึกษา สถาบันครอบครัว สถาบันศาสนา องคกรอิสระและผูที่สนใจเพื่อนำไปวิเคราะห วิจัย และเปนฐานในการ
ตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะตองหามของบุคคลในองคกรตาง ๆ 
หมายเหตุ: ประเมินทุกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไมสามารถตัดฐานการประเมินได 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://ele.dla.go.th/


 

๑๘ 
 

ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑการประเมิน คะแนน คะแนนท่ีได 

36 ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
1. รายงานการประชุม ฯ  
2. เอกสารการมอบหมายใหเขารวมประชุม  
3. หลักฐานการลงชื่อเขารวมประชุม 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือท่ีเกี่ยวของ 
1. พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด 
พ.ศ. 2540 แกไขเพิ ่มเต ิมถ ึง (ฉบับที ่  5)               
พ.ศ. 2562 มาตรา 44/1 
2 .  พระราชบ ัญญ ัต ิ เทศบาล พ.ศ.  2496 
แกไขเพิ ่มเติมถึง (ฉบับที ่ 14) พ.ศ. 2562 
มาตรา 48 เอกาทศ 
3 . พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค การ
บริหารสวนตำบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 58/6 
4. พระราชบัญญัติระเบ ียบบร ิหารราชการ                 
เม ืองพัทยา พ.ศ. 2542 แกไขเพิ ่มเต ิมถึง               
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 มาตรา 32 
 

36. ในป พ.ศ. 2563 ผูบริหารทองถิ่นหรือ 
ผู ท ี ่ได ร ับมอบหมายจากผู บร ิหารทองถิ่น 
ไดเขาร วมประชุมสภาสมัยสามัญทุกสมัย 
และทุกครั้ง  
เกณฑการใหคะแนน: 
๑. ผู บริหารทองถิ ่นหรือผูที ่ไดรับมอบหมาย  
เขารวมประชุมสภาสมัยสามัญทุกครั้ง  
๒. ผู บริหารทองถิ ่นหรือผูที ่ไดรับมอบหมาย  
เขาร วมประชุมสภาสมัยสามัญไมน อยกวา
ครึ่งหนึ่งของจำนวนครั้งท่ีมีการประชุม 
๓. ผู บริหารทองถิ ่นหรือผูที ่ไดรับมอบหมาย  
เขารวมประชุมสภาสมัยสามัญ ไมถึงครึ่งหนึ่ง 
ของจำนวนครั้งท่ีมีการประชุม                   
๔. ผู บริหารทองถิ ่นหรือผูที ่ไดรับมอบหมาย             
ไมเคยเขารวมประชุมสภาสมัยสามัญ 
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คำอธิบาย: 
การประชุมสภาทองถิ่นที่ผูบริหารทองถิ่นตองรวมประชุม หมายถึง กรณีที่ผูบริหารทองถิ่น หรือผูที่ไดรับมอบหมายไดเขารวมประชุม            
เพ่ือรับฟงหรือชี้แจงหรือแถลงขอเท็จจริงเก่ียวกับงานในหนาท่ีของตนตามท่ีประธานสภาทองถ่ินนัดประชุม 
หมายเหตุ: ประเมินทุกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไมสามารถตัดฐานการประเมินได 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๑๙ 
 

ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑการประเมิน คะแนน คะแนนท่ีได 

37 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
๑. สอบถามและตรวจสอบเกี่ยวกับสถานที่วัสดุ
อ ุปกรณต าง ๆ และบ ุคลากรว าม ีความพร อม               
ท ี ่ จะอำนวย ความสะดวกแก การปฏ ิบ ัต ิของ 
สภาทองถิ ่นได อย างม ีประส ิทธ ิภาพหร ือไม  
อยางไร 
๒. ตรวจสอบเอกสารที่จัดไว ประกอบดวยกฎหมาย 
ระเบียบที่แกไขถึงปปจจุบัน และตรวจสถานท่ี
ประช ุม กฎหมายและระเบียบตาง ๆ อาจจัดไว 
ในรูปแบบสื ่ออิเล็กทรอนิกสขององคกรปกครอง 
สวนทองถ่ินใหสมาชิกสภาทองถ่ินสามารถตรวจดู
ก็ได และเผยแพรทางเว็บไซตหลักขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือท่ีเกี่ยวของ 
1. พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด  
พ.ศ. ๒๕๔๐ แกไขเพิ ่มเต ิมถ ึง (ฉบับที ่  ๕)  
พ.ศ. ๒๕๖๒  
2. พระราชบ ัญญ ัติ เทศบาล พ.ศ.  ๒๔๙๖  
แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒  
3. พระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหาร
ส  วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก  ไขเพ ิ ่ มเต ิ มถึ ง  
(ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒  
4. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมือง
พัทยา พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2562 
คำอธิบาย: 
1. สถานที ่ทำงานของสภาทองถ ิ ่น หมายถึง               
หองหรือพ้ืนท่ีอ่ืน ท่ีจัดไวสำหรับสมาชิกสภาทองถ่ิน 
เพ ื ่ออำนวยความสะดวกที ่สามารถทำงานได 
ในระดับหนึ ่ง เช น ม ีโต ะ เก าอ ี ้  ว ัสด ุอ ุปกรณ
สำนักงาน (เครื่องบันทึกเสียง เครื่องเสียง ลำโพง 
ไมโครโฟน ปายชื่อตาง ๆ เปนตน) 
2. เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ หมายถึง คำสั่งท่ีผูบริหาร
ทองถิ่นแตงตั้งเจาหนาที่ใหมารับผิดชอบเกี่ยวกับ
งานของสภาทองถ่ิน 
3. เอกสารเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบทองถ่ิน 
ที ่สำคัญตองจัดไวในที ่ประชุมสภาทองถิ ่นครบ          
ทุกฉบับและครบตามจำนวนสมาชิกสภาทองถ่ิน 
(ถาไมครบถือวาไมไดคะแนน) 
หมายเหตุ: ประเมินทุกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน ไมสามารถตัดฐานการประเมินได 

37. การอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน
และการจัดเอกสารเกี ่ยวกับกฎหมายและ
ระเบียบท่ีสำคัญใหแกสภาทองถิ่น 
มีการดำเนินการ ดังนี้ 
๑. มีสถานที่ทำงานของสภาทองถิ่น สถานที่ประชุม
เปนสัดสวนและมีความเปนระเบียบเรียบรอย 
๒. มีวัสดุอุปกรณสำนักงานเพียงพอสำหรับ  
การดำเนินกิจการของสภาทองถ่ิน 
๓. มีเจาหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานในกิจการ
ของสภาทองถ่ิน 
๔. มีการจัดกฎหมายและระเบ ียบที ่สำคัญ
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสภาทองถิ่นใหสมาชิก
สภาทองถิ ่นและผู ที ่เกี ่ยวของอยางครบถวน  
ซ่ึงอยางนอยตองมีกฎหมายและระเบียบ ดังนี ้
๑) กฎหมายว าด วยการจ ัดต ั ้ งองค กรปกครอง                 
สวนทองถ่ิน 
๒) พระราชบ ัญญ ั ติกำหนดแผนและข ั ้นตอน               
การกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. ๒๕๔๒ แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙  
๓) ระเบ ียบกระทรวงมหาดไทยว าด วยขอบังคับ                  
การประชุมสภาทองถิ ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แกไขเพิ ่มเติม           
ถึง (ฉบับท่ี ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๔  (หรือขอบังคับการประชุม  
สภาเมืองพัทยา พ.ศ. 2543 สำหรับเมืองพัทยา)  
4) ระเบ ียบกระทรวงมหาดไทยว าด วยว ิธ ีการ
งบประมาณขององค กรปกครองส  วนท องถ่ิน  
พ.ศ. 2563 (ใชบังคับเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 
2563) 
5) พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
6) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุของ
หนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2535  
แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 10) พ.ศ. 2558  
7) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย การรับเงิน 
การเบิกจายเง ิน การฝากเง ิน การเก็บร ักษาเงิน 
และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. ๒๕๔๗ แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
8) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงิน
อุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 
2559 แกไขเพิ ่มเติมถึง (ฉบับที ่ 2) พ.ศ. 
2563  
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9) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
จัดหาประโยชนในทรัพยสินขององคกรปกครอง 
สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2543 
10) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการลา
ของผูบริหารทองถ่ิน ผูชวยผูบริหารทองถ่ินและ
สมาชิกสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 
11) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ            
กู  เง ินขององคการบร ิหารส วนตำบล พ.ศ. 
2563 (เฉพาะองคการบริหารสวนตำบล) 
เกณฑการใหคะแนน:  
๑. ดำเนินการครบ ๔ ขอ  
๒. ดำเนินการ ๓ ขอ  
๓. ดำเนินการ ๑ – ๒ ขอ  
๔. ไมมีการดำเนินการ 
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ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
1. คำสั่ง/หนังสือที่ผูบริหารเห็นชอบใหเขารับการ
พัฒนาความรู 
2. รายงานผลการพ ัฒนาความรูท ี ่ เสนอตอ
ผูบริหารทองถ่ินเพ่ือทราบ 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือท่ีเกี่ยวของ 
1. พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด 
พ.ศ. ๒๕๔๐ แก ไขเพ ิ ่มเต ิมถ ึง (ฉบ ับท ี ่  ๕) 
พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา 45/1 
2.  พระราชบ ัญญ ัต ิ เทศบาล พ.ศ.  ๒๔๙๖ 
แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา 
50 วรรคสอง 
3. พระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหาร
สวนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) 
พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา 69/1 
 
 

38. การพัฒนาความรู ใหแกสมาชิกสภา
ทองถิ่น 
 
เกณฑการใหคะแนน:  
๑. ในรอบปที่ผานมา มีสมาชิกสภาทองถ่ิน
ไดรับการพัฒนาความรูรอยละ 5๐.00 ข้ึนไป
ของจำนวนสมาชิกสภาทองถ่ินท้ังหมดเทาท่ีมี
อยู 
๒. ในรอบปที่ผานมา มีสมาชิกสภาทองถ่ิน
ไดรับการพัฒนาความรู รอยละ 30.00 – 
49.99  ของจำนวนสมาช ิกสภาทองถ่ิน
ท้ังหมดเทาท่ีมีอยู 
๓. ในรอบปที่ผานมา มีสมาชิกสภาทองถ่ิน
ไดรับการพัฒนาความรู ไมถึงรอยละ 30.00 
ของจำนวนสมาชิกสภาทองถ่ินท้ังหมดเทาท่ีมี
อยู 
๔ .  ไม ม ี การพ ัฒนาความร ู  ให แก  สมาชิก 
สภาทองถ่ินเลย 
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คำอธิบาย: 
 ตองเปนการเขารับการพัฒนาความรูที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น อำเภอ จังหวัด หรือสวนราชการ หนวยงานอื่นของรัฐ/สถาบันการศึกษา/
สมาคมที่เกี่ยวของเปนผูจัดซึ่งตองเปนการพัฒนาความรูของสมาชิกสภาทองถิ่นที่สามารถนำมาใชในการดำเนินการตามอำนาจหนาท่ี
ของตนได เชน การฝกอบรมท่ีใหความรูเก่ียวกับกฎหมายจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถ่ิน กฎหมายเก่ียวกับการกำหนดแผนและข้ันตอน
การกระจายอำนาจ ฯ อำนาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น บทบาทอำนาจหนาที่ของสมาชิกสภาทองถิ่น การประชุมสภาทองถ่ิน  
การจัดทำขอบัญญัติท องถิ ่น ระเบียบและแนวทางปฏิบัต ิเก ี ่ยวกับการคลัง การงบประมาณ การพัสดุ หรือการจัดทำแผนพัฒนา 
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
หมายเหตุ: ประเมินทุกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไมสามารถตัดฐานการประเมินได 
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ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
1. การกำหนดสมัยประชุมสามัญ การเรียก
ประชุมสภาสมัยสามัญ และการนัดประชุม
สภาสมัยสามัญนัดแรกของแตละสมัย  
2 .  การ เผยแพรทางระบบเทคโน โลยี
สารสนเทศขององคกรปกครองสวนทองถ่ินให
ทีมประเมิน ฯ ตรวจสอบในเชิงประจักษ 
(เปดดูจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจริงใน
วันตรวจประเมิน ฯ) 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือท่ีเกี่ยวของ 
1. ระเบ ี ยบกระทรวงมหาดไทยว  าด  วย 
ขอบังคับการประชุมสภาทองถิ ่น พ.ศ. ๒๕๔๗  
แกไขเพิ ่มเติมถึง (ฉบับที ่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  
ขอ ๒๒ ขอ 23 และขอ 24 วรรคสอง 
2. ขอบังคับการประชุมสภาเม ืองพ ัทยา  
พ.ศ. 2543 ขอ 15 และขอ 19 
 
หมายเหตุ: ประเมินทุกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน ไมสามารถตัดฐานการประเมินได 
 
 
 

 

3 9 .  ก า ร ก ำ ห น ด ส ม ั ย ป ร ะ ช ุ ม ส า มัญ  
การเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ และการนัด
ประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำป 2563 
มีการดำเนินการ ดังนี้  
๑. สภาทองถิ่นมีการกำหนดสมัยประชุมสภา
ทองถิ ่นสมัยสามัญในป พ.ศ.๒๕๖3 ตามท่ี
กฎหมายจัดตั้งกำหนดไวไดถูกตอง 
๒. ประธานสภาทองถิ่นไดดำเนินการเรียกประชุม
สภาทองถิ่นสมัยสามัญ เปนไปตามหลักเกณฑ และ
วิธ ีการตามขอ ๒๒ แหงระเบียบ มท. ว าดวย
ขอบังคับการประชุมสภาทองถิ ่น พ.ศ. ๒๕๔๗   
(หร ือข อ 15 แห งข อบ ังค ับการประช ุมสภา                  
เมืองพัทยา พ.ศ. 2543 สำหรับกรณีเมืองพัทยา) 
๓. ประธานสภาทองถิ่นไดดำเนินการนัดประชุม
สมาช ิกสภาท องถ ิ ่น เป นไปตามหล ักเกณฑ                      
และวิธีการตามขอ ๒3 แหงระเบียบ มท. วาดวย
ขอบังคับการประชุมสภาทองถิ ่น พ.ศ. ๒๕๔๗              
(หรือขอ 19 แหงขอบังคับการประชุมสภาเมือง
พัทยา พ.ศ. 2543  สำหรับกรณีเมืองพัทยา) 
๔. มีการประชาสัมพันธ กำหนดวันนัดประชุม  
เวลา สถานที ่ประช ุม และเร ื ่องที ่จะนำเข าสู 
ที่ประชุมใหประชาชนทราบอยางทั่วถึง เชน การ
ประชาสัมพันธทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
หรือสื่อประชาสัมพันธตาง ๆ 
เกณฑการใหคะแนน:  
๑. ดำเนินการตามขอ ๑ - ๔ 
๒. ดำเนินการตามขอ ๑ - ๓  
๓. ดำเนินการตามขอ ๑ - ๒  
๔. ไมมีการดำเนินการ 
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ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
1. มีหนังสือจากผูบริหารทองถิ่น เสนอญัตติราง
ขอบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจำป  งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ให  กับ
ประธานสภาทองถ่ิน 
2. มีหนังสือจากประธานสภาทองถิ ่น สงราง
ขอบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ใหสมาชิกสภา
ทองถ่ิน 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือท่ีเกี่ยวของ 
1. พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด               
พ.ศ. ๒๕๔๐ แกไขเพิ ่มเติมถ ึง (ฉบับที ่ ๕)  
พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา 52 
2. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ 
แก ไขเพิ ่มเติมถ ึง (ฉบับที ่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒  
มาตรา 61 ทวิ 
3. พระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหาร
สวนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แกไขเพิ ่มเติมถึง 
(ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา 87  
4. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ                 
เมืองพัทยา พ.ศ. 2542 แกไขเพิ ่มเติมถึง               
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 มาตรา 71 
5. ระเบ ียบกระทรวงมหาดไทยว าด วย
ขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ 
แกไขเพิ ่มเติมถึง (ฉบับที ่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  
ขอ 43 
6.ระเบ ียบกระทรวงมหาดไทยว าด วยว ิธ ีการ
งบประมาณขององค กรปกครองส วนท องถ่ิน  
พ.ศ. ๒๕๔๑ แก  ไขเพ ิ ่มเต ิมถ ึง (ฉบ ับท ี ่  2)  
พ.ศ. 2543 ขอ 23 และขอ 24 
7. ข อบ ั งค ับการประช ุมสภาเม ืองพ ัทยา  
พ.ศ. 2543 ขอ 41 ขอ 42 และขอ 58 
8. ข อบ ัญญ ัต ิ เม ืองพ ัทยา เร ื ่อง ว ิธ ีการ
งบประมาณ พ.ศ. 2545 ขอ 23 

40. การเสนอและสงสำเนารางขอบัญญัติ/              
เทศบ ัญญัต ิงบประมาณรายจ าย ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 
มีการดำเนินการ ดังนี้  
๑. ผูบริหารทองถ่ินไดเสนอญัตติรางขอบัญญัติ/
เ ทศบ ัญญ ั ต ิ งบปร ะมาณร ายจ  า ย  ต าม
กำหนดเวลา (ภายในวันที ่ ๑๕ สิงหาคม) ได
ถูกตอง หากมีเหตุไมสามารถเสนอไดทันภายใน
ระยะเวลาที่กำหนด ผูบริหารทองถิ่นไดชี้แจง
เหตุผลความจำเปนตอประธานสภาทองถ่ิน    
กอนวันที่ ๑๕ สิงหาคม 2563 (กรณีเทศบาล) 
หร ือขออน ุม ัต ิขยายระยะเวลาเสนอญัตติ 
ร างขอบัญญัติ ตอสภาทองถิ ่นและรายงาน 
ใหผ ู ว าราชการจังหวัดหรือนายอำเภอหรือ
ปลัดอำเภอผูเปนหัวหนาประจำกิ่งอำเภอทราบ 
(กรณีองคการบริหารสวนจังหวัด/องคการ
บริหารสวนตำบล)  
๒. ประธานสภาทองถ่ินไดสงรางขอบัญญัติ/เทศ
บัญญัติงบประมาณใหกับสมาชิกสภาทองถ่ินทุกคน
ทราบลวงหนาไม น อยกว าสามว ันกอนวัน
ประชุมสภาทองถ่ิน  
๓ .  ม ี การจ ัด เอกสารสำหร ับ ใชประกอบ 
การพ ิ จ า รณา โคร งการหร ื อ ง านต  า ง  ๆ  
ตามรางขอบัญญัติ/ เทศบัญญัติงบประมาณ            
ใหท่ีประชุมสภาทองถ่ินตรวจดูได  
 
เกณฑการใหคะแนน :  
๑. ดำเนินการตามขอ ๑ - ๓ 
๒. ดำเนินการตามขอ ๑ - ๒  
๓. ดำเนินการเฉพาะขอ ๑  
๔. ไมมีการดำเนินการ 
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คำอธิบาย: 
การสงสำเนารางขอบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ใหแกสมาชิกสภาทองถ่ินลวงหนา 
ไมนอยกวาสามวัน กอนวันประชุมสภาทองถ่ิน รวมถึงโครงการท่ีปรากฏในงบประมาณรายจาย ฯ 
หมายเหตุ: ประเมินทุกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไมสามารถตัดฐานการประเมินได 
 



 

๒๓ 
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ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
๑. การตั้งคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา 
ร างข อบ ัญญัต ิ/เทศบัญญัต ิงบประมาณ
รายจาย 
๒. มีเอกสารบันทึกการประชุมเพื ่อเล ือก
ประธานกรรมการแปรญัตติและเลขานุการ
คณะกรรมการแปรญัตติ 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือท่ีเกี่ยวของ 
1. ระเบ ียบกระทรวงมหาดไทยว าด วย
ขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ 
แกไขเพิ ่มเติมถึง (ฉบับที ่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  
ขอ 103 ขอ 105 วรรคหนึ่ง (3) ขอ 107 
และขอ 109 
2. ขอบังคับการประชุมสภาเม ืองพ ัทยา  
พ.ศ. 2543 ขอ 98 และขอ 101 
 
 

41. การตั้งคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา
ร างข อบ ัญญัต ิ/เทศบัญญัต ิงบประมาณ
รายจายประจำป พ.ศ. 2564 
มีการดำเนินการ ดังนี้  
๑. มีการตั้งคณะกรรมการแปรญัตติตามจำนวนท่ี
กฎหมายกำหนด (๓ ถึง ๗ คน กรณีองคการบริหาร
สวนจังหวัด เทศบาล หรือองคการบริหารสวนตำบล
หรือ 3 ถึง 5 คน กรณีเมืองพัทยา) 
๒ .  ม ี การ เล ื อกคณะกรรมการแปรญ ัต ติ                   
ทีละคน คือเลือกคนที่หนึ่งกอน แลวจึงเลือก 
คนถัดไป จนครบตามจำนวนที่สภาทองถิ่นไดมี
มติกำหนดไว 
๓. คณะกรรมการแปรญัตติตองเปนคณะกรรมการ
สามัญ คือ เลือกจากสมาชิกสภาทองถ่ินเทานั้น 
๔. เลขานุการสภาทองถิ่นไดนัดประชุมกรรมการ
แปรญัตติและเปดประชุมเพื ่อเล ือกประธาน
กรรมการแปรญัตติและเลขานุการคณะกรรมการ
แปรญัตติ 
 
เกณฑการใหคะแนน :  
๑. ดำเนินการตามขอ 1 - 4 
๒. ดำเนินการตามขอ 1 - 3 
๓. ดำเนินการตามขอ 1 - 2 
๔. ไมมีการดำเนินการ 
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คำอธิบาย : 
1. กรณีท่ีมีการตั้งคณะกรรมการแปรญัตติตามกระบวนการท่ีกำหนด ตามขอ ๑ ถึงขอ ๓ จนถึงนัดประชุมเพ่ือเลือกประธานกรรมการ
แปรญัตติและเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ ตามขอ ๔ ได ๕ คะแนน 
2. กรณีท่ีมีการตั้งคณะกรรมการแปรญัตติตามกระบวนการท่ีกำหนด ตามขอ ๑ ถึงขอ ๓ ได ๓ คะแนน 
3. กรณีท่ีมีการตั้งคณะกรรมการแปรญัตติตามกระบวนการท่ีกำหนด ตามขอ ๑ ถึงขอ ๒ ได ๑ คะแนน 
4. กรณีท่ีไมมีการดำเนินการตามขอ 1 และขอ 2/ดำเนินการตามขอ ๑  หรือ ขอ ๒  ไมถูกตอง ได ๐ คะแนน   
หมายเหตุ: ประเมินทุกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไมสามารถตัดฐานการประเมินได 
 
 
 
 
 



 

๒๔ 
 

ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑการประเมิน คะแนน คะแนนท่ีได 

42 ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
๑. บันทึกรายงานการประชุมสภาทองถ่ิน 
๒. บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการ 
แปรญัตติ 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือท่ีเกี่ยวของ 
1. ระเบ ียบกระทรวงมหาดไทยว าด วย
ขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ 
แกไขเพิ ่มเติมถึง (ฉบับที ่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  
ขอ 45 ขอ 49 และขอ 115 
2. ขอบังคับการประชุมสภาเม ืองพ ัทยา  
พ.ศ. 2543 ขอ 45 และขอ 104 
 
 

42. การเสนอและพิจารณาคำแปรญัตติราง
ขอบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจำป พ.ศ. 2564 
มีการดำเนินการ ดังนี้ 
๑. สภาท องถ ิ ่นได กำหนดระยะเวลาเสนอ              
คำแปรญัตติไมนอยกวายี ่ส ิบสี ่ช ั ่วโมงนับแต             
สภาทองถิ่นมีมติรับหลักการแหงรางขอบัญญัติ/          
เทศบัญญัตินั้น 
๒ .  ม ี ก า ร ก ำหนดสถานท ี ่ ใ น ก า ร เ ส น อ 
คำแปรญัตติไว 
๓. ประธานกรรมการแปรญัตติไดมาปฏิบัติ
หนาที ่ร ับคำแปรญัตติตามกำหนดระยะเวลา
และสถานท่ีท่ีสภาทองถ่ินกำหนด 
๔. คณะกรรมการแปรญัตติไดมีหนังสือแจงให
ผูบริหารทองถิ่นและสมาชิกสภาทองถิ่นทราบ
กำหนดนัดประชุมลวงหนาไมนอยกวายี่สิบสี่
ชั่วโมงกอนกำหนดเวลานัดประชุม 
๕. ผู บริหารทองถิ ่นหรือผู ที ่ไดรับมอบหมาย 
จากผ ู บร ิหารท องถ ิ ่น ได เข  าร  วมประชุม 
เพ ื ่ อร ับฟ  งหร ื อช ี ้ แจงตอคณะกรรมการ 
แปรญ ัตต ิตามท ี ่คณะกรรมการแปรญ ัตติ 
ไดมีหนังสือแจงกำหนดการประชุม 
 
เกณฑการใหคะแนน:  
๑. ดำเนินการตามขอ ๑ - 5  
๒. ดำเนินการตามขอ ๑ - 4    
๓. ดำเนินการตามขอ ๑ - 3 
๔. ไมมีการดำเนินการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 
3 
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คำอธิบาย :  
1. มีการกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติตองไมนอยกวายี่สิบสี่ชั ่วโมงนับแตสภาทองถิ่นมีมติรับหลักการแหงรางขอบัญญัติ/          
เทศบัญญัติงบประมาณ 
2. มีการกำหนดสถานท่ีและเวลาท่ีคณะกรรมการแปรญัตตินัดประชุมไวอยางชัดเจน 
หมายเหตุ: ประเมินทุกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไมสามารถตัดฐานการประเมินได 
 
 
 
 



 

๒๕ 
 

ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑการประเมิน คะแนน คะแนนท่ีได 

43 ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
1 .  ร า ย ง านกา รป ร ะช ุ ม สภ าท  อ ง ถ่ิ น 
เมื ่อครั ้งที ่ม ีการพิจารณารางขอบัญญัติ/ 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป พ.ศ. 
2564 ในวาระท่ี 2 ข้ันแปรญัตติและในวาระ
ท่ี 3 ข้ันลงมติ 
2. เอกสารรายงานและความเห ็ นข อ ง
คณะกรรมการแปรญัตติ 
3. เอกสารการสงรายงานและความเห็นของ
คณะกรรมการแปรญัตติ 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือท่ีเกี่ยวของ 
1. ระเบ ียบกระทรวงมหาดไทยว าด วย
ขอบังคับการประชุมสภาทองถิ ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ 
แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  
ขอ 50 
2. ขอบังคับการประชุมสภาเม ืองพ ัทยา  

พ.ศ. 2543 

 

 

43. การจัดทำรายงานของคณะกรรมการ
แปรญ ั ตต ิ ต ามข  อ  ๕๐  แห  ง ร ะ เ บ ี ย บ
กระทรวงมหาด ไทยว  าด  วยข  อบ ั งคับ 
การประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แกไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
มีการดำเนินการ ดังนี้ 
๑. คณะกรรมการแปรญัตติไดจัดทำรายงาน
และความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ 
ไดอยางถูกตอง 
๒. คณะกรรมการแปรญ ัตติ ได  ส  งรายงาน 
และความเห ็นของคณะกรรมการแปรญ ัตติ  
ใหประธานสภาทองถ่ิน 
3. คณะกรรมการแปรญัตติไดสงรางขอบัญญัติ/
เทศบัญญัติงบประมาณตามรางเดิม และตามที่มี
การแกไขเพิ ่มเติม (ถามี) ตอประธานสภา
ทองถ่ินดวย 
4. ประธานสภาท องถ ิ ่นได ส  งรายงานและ 
ความเห ็ นของคณะกรรมการแ ป ร ญ ั ต ติ  
ใหสมาชิกสภาทองถิ่นไมนอยกวายี่สิบสี่ชั่วโมง
กอนวันประชุมสภาทองถิ ่นเพื ่อพิจารณาใน
วาระท่ีสอง (ข้ันแปรญัตติ) ของสภาทองถ่ิน 
เกณฑการใหคะแนน:   
๑. ดำเนินการตามขอ ๑ - ๔   
๒. ดำเนินการตามขอ ๑ - ๓     
๓. ดำเนินการตามขอ ๑ - 2   
๔. ไมมีการดำเนินการ 
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คำอธิบาย :  
1. สภาทองถ่ิน หมายถึง สภาองคการบริหารสวนจังหวัด สภาเทศบาล สภาองคการบริหารสวนตำบล และสภาเมืองพัทยา 
2. การจัดทำรายงานของคณะกรรมการแปรญัตติตามขอ ๕๐ แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน 
พ.ศ. ๒๕๔๗ แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ หมายถึง ตามขอ 50 วรรคหนึ่ง กำหนดวาเมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได
พิจารณาแลว จะตองเสนอรางขอบัญญัตินั้นตามรางเดิมและตามที่มีการแกไขเพิ่มเติม พรอมทั้งรายงานและบันทึกความเห็นยื่นตอ
ประธานสภาทองถิ่น รายงานนั้นอยางนอยจะตองระบุวาไดมีหรือไมมีการแกไขเพิ่มเติมหรือขอใดบาง การแปรญัตติและมติของ
คณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวดวยการแปรญัตตินั้นเปนประการใด การสงวนความเห็นคณะกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวนคำ
แปรญัตติดวย และใหประธานสภาทองถ่ินสงรายงานนั้นแกสมาชิกสภาทองถ่ินไมนอยกวายี่สิบสี่ชั่วโมงกอนวันประชุมพิจารณา เวนแต
กรณีตองพิจารณาเปนการดวน และวรรคสอง กำหนดใหคณะกรรมการแปรญัตติไปรวมประชุมสภาทองถิ่นดวย เพื่อแถลงประกอบ
รายงานหรือชี้แจงขอสงสัยตาง ๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น (สำหรับเมืองพัทยา ใชตามขอบังคับการประชุมสภาเมืองพัทยา พ.ศ. 2543 
และปรับใชโดยอนุโลมกับกฎหมายของเทศบาลแลวแตกรณี) 
หมายเหตุ: ประเมินทุกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไมสามารถตัดฐานการประเมินได 



 

๒๖ 
 

ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑการประเมิน คะแนน คะแนนท่ีได 

44 ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 

๑. ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาทองถ่ิน    
ทุกครั้ง ในป ๒๕๖3 
๒. การเผยแพรทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหทีมประเมิน ฯ 
ตรวจสอบในเชิงประจักษ (เปดดูจากระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศจริงในวันตรวจประเมิน ฯ) 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือท่ีเกี่ยวของ 
1. พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ 
พ.ศ. 2540 
2 . ระเบ ียบกระทรวงมหาดไทยว าด วย
ขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ 
แกไขเพิ ่มเติมถึง (ฉบับที ่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  
ขอ 33 และขอ 34 
3. ขอบังคับการประชุมสภาเม ืองพ ัทยา  
พ.ศ. 2543 ขอ 31 และขอ 32 
 

หมายเหตุ: ประเมินทุกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน ไมสามารถตัดฐานการประเมินได 
 

44. การจ ัดทำรายงานการประช ุมสภา
ทองถิ่น  
มีการดำเนินการ ดังนี ้
๑. ไดบันทึกเรื่องการประชุมตาง ๆ ในรายงาน
การประชุมถูกตองตามที่สภาทองถิ่นไดประชุม
และมีมติ 
๒. คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได
ท ำ ก า ร ต ร ว จ ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ ช ุ ม แ ล ะ 
ลงลายมือชื่อไว 
๓. สภาทองถิ่นไดพิจารณาและทำการรับรอง
รายงานการประชุมถูกตองตามที่สภาทองถิ่นได
ประชุมและมีมติ 
๔. ประธานสภาทองถิ ่นไดลงนามในรายงาน
การประชุมท่ีสภาทองถ่ินรับรองแลว 
๕ .  ได  ต ิ ดประกาศราย ง านกา รป ร ะชุ ม 
ท ี ่ สภาท องถ ิ ่ นร ับรองแล  ว ในท ี ่ เป ด เผย  
ณ สำนักงานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
๖. มีการเผยแพรผลการประชุมสภาทองถ่ิน 
ทางระบบ เทค โน โล ย ี ส า ร สน เทศ  หรื อ 
สื่อประชาสัมพันธตาง ๆ ขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน 

 
เกณฑการใหคะแนน:   
๑. ดำเนินการตามขอ ๑ - ๖ 
๒. ดำเนินการตามขอ ๑ - ๕ 
๓. ดำเนินการเฉพาะขอ ๑ - ๔ 
๔. ไมมีการดำเนินการ 
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