แบบประเมิน
ประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Local Performance Assessment: LPA)
ประจ�ำปี ๒๕๖๕
ด้านที่ ๑ การบริหารจัดการ
การปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การวางแผน
พัฒนาท้องถิ่น

ระบบการควบคุมภายใน
การตรวจสอบภายใน
และการบริหารจัดการความเสี่ยง

การด�ำเนินงาน
ตามนโยบาย
ของจังหวัด

แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Local Performance Assessment: LPA) ประจ�ำปี ๒๕๖๕
ด้านที่ ๑ การบริหารจัดการ
ตัวชี้วัดที่ ๑ – ๑๕ จ�ำนวน ๑๕ ตัวชี้วัด จ�ำนวน ๗๕ คะแนน
เป้าหมายเชิงคุณภาพ: องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและพร้อมในการด�ำเนินการ
เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
เป้าหมายเชิงปริมาณ: ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านที่ ๑ ร้อยละ ๗๐
ชื่อ (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ..................................................................................
อ�ำเภอ ..................................................... จังหวัด ........................................................
เมือง
อบจ. ทน.
ทม.
ทต. อบต.
คะแนนที่ได้
พัทยา
หัวข้อประเมิน
ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด คะแนน ร้อยละ
๑. การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
๔
๕
๔
๔
๔
๓
๒. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร ๕
๔
๕
๕
๕
๕
จัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๓. ระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบ
๓
๓
๓
๓
๓
๓
ภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง
๔. การด�ำเนินงานตามนโยบายของจังหวัด
๒
๒
๒
๒
๒
๒
รวม
๑๔
๑๔
๑๔
๑๔
๑๔
๑๓
ลงชื่อ ................................................................... ผู้รับการประเมิน
( ................................................................. )
ปลัด/รองปลัด/ผอ.ส�ำนัก/กอง ....................................................................
ลงชื่อ

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

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

ลงชื่อ

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

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

วันที่ประเมิน.........../................../..............
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แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment: LPA) ประจ�ำปี ๒๕๖๕

คะแนนเต็ม
คะแนนที่ได้

๒๐/๒๕

หน่วยที่ ๑ การจัดท�ำฐานข้อมูลและการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น ตัวชี้วัดที่ ๑ – ๕ จ�ำนวน ๕ ตัวชี้วัด จ�ำนวน ๒๕ คะแนน
เป้าหมาย: องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท�ำแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ตามมาตรฐานในการบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ
เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนตามวิสัยทัศน์ที่ก�ำหนดไว้
ตัวชี้วัดที่ ๑ – ๔ จ�ำนวน ๔ ตัวชี้วัด จ�ำนวน ๒๐ คะแนน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กลุ่มงานแผนพัฒนาท้องถิ่น กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น
ผู้รับผิดชอบ: ๑. นายสุริยะ หินเมืองเก่า
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มงานแผนพัฒนาท้องถิ่น
โทร. ๐๖ ๔๙๕๑ ๕๘๘๕
		
๒. ว่าที่ร้อยโทกมลกาจ รุ่งปิ่น นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�ำนาญการ
โทร. ๐๘ ๓๓๐๔ ๑๙๐๗
		
				
หมายเลขโทรศัพท์ส�ำนักงาน ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๒๑๐๔, ๒๑ - ๒๓
ตัวชี้วัดที่ ๕ จ�ำนวน ๑ ตัวชี้วัด จ�ำนวน ๕ คะแนน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กลุ่มงานยุทธศาสตร์และนโยบาย กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
ผู้รับผิดชอบ: ๑. นายสุวรรณชัย สมปอง
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และนโยบาย
โทร. ๐๖ ๑๐๔๒ ๕๓๕๓
๒. นายกรกช ชิระปัญญา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�ำนาญการ
โทร. ๐๘ ๙๔๘๘ ๘๖๙๓
หมายเลขโทรศัพท์ส�ำนักงาน ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๔๐๘
ตัวชี้วัด
การตรวจสอบการประเมิน
๑ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
๒. ข้ อ บั ญ ญั ติ / เทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ย
ประจ�ำปีหรือเพิ่มเติม
๓. การใช้เงินสะสม/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
๔. การโอนตั้ ง จ่า ยเป็น รายการใหม่ / โอนเพิ่ ม
เปลี่ ย นแปลงค� ำ ชี้ แ จงงบประมาณ ส� ำ หรั บ การ
พัฒนาท้องถิ่น
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๖๐ มาตรา ๒๕๐
๒. ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยวิ ธี ก าร
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๑ แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ ๒ และ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓
ข้อ ๒๖ ข้อ ๒๗ ข้อ ๒๘ ข้อ ๒๙ ข้อ ๓๐ ข้อ ๓๑
และข้อ ๓๒
๓. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงิ น ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ และแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๘๙

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนทีไ่ ด้
๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการน�ำ
โครงการการจัดท�ำบริการสาธารณะและ
กิจกรรมสาธารณะโดยตรงในแผนพัฒนา
ท้องถิน่ ปี ๒๕๖๔ มาจัดท�ำเป็นงบประมาณ
รายจ่าย
เกณฑ์การให้คะแนน:
๑. จ� ำ นวนโครงการบริ ก ารสาธารณะและ ๕
กิ จ กรรมสาธารณะร้ อ ยละ ๓๐.๐๐ ของ
โครงการ ขึ้นไป
๒. จ� ำ นวนโครงการบริ ก ารสาธารณะและ ๓
กิ จ กรรมสาธารณะร้ อ ยละ ๒๐.๐๐ ของ
โครงการ แต่ ไ ม่ ถึ ง ร้ อ ยละ ๓๐.๐๐ ของ
โครงการ
๓. จ� ำ นวนโครงการบริ ก ารสาธารณะและ ๑
กิ จ กรรมสาธารณะร้ อ ยละ ๑๐.๐๐ ของ
โครงการ แต่ ไ ม่ ถึ ง ร้ อ ยละ ๒๐.๐๐ ของ
โครงการ
๔. จ� ำ นวนโครงการบริ ก ารสาธารณะและ ๐
กิจกรรมสาธารณะน้อยกว่าร้อยละ ๑๐.๐๐
ของโครงการ
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ตัวชี้วัด

การตรวจสอบการประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนทีไ่ ด้
๔. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท�ำ
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ.
๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑
ข้อ ๔ ค�ำนิยาม ข้อ ๒๔ และข้อ ๒๕
๕. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม
๒๕๖๒
ค�ำอธิบาย:
๑. กรณีวัสดุ/ครุภัณฑ์ ที่น�ำไปด�ำเนินการจัดท�ำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ แต่มิได้เขียนเป็นโครงการให้นับเป็น
๑ โครงการหรือ ๑ กิจกรรมหรือ ๑ รายการ แล้วให้คะแนนตามเกณฑ์การให้คะแนนที่ก�ำหนดไว้
๒. โครงการที่ปรากฏในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีหรือเพิ่มเติม การใช้เงินสะสม/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้
๒ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๒. แผนพัฒนาท้องถิ่นมีความเชื่อมโยงหรือ
๑. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับ
๒. ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาขององค์ ก รปกครอง
ประจ�ำปีหรือเพิ่มเติม
ส่วนท้องถิ่น
๓. การใช้เงินสะสม/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
เกณฑ์การให้คะแนน:
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. มีการจัดท�ำยุทธศาสตร์การพัฒนาที่เชื่อมโยง ๕
๑. พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการ หรือสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด และน�ำไป
แผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗) จัดท�ำเป็นงบประมาณรายจ่าย ๑๐ โครงการ
พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๕๓/๑
ขึ้นไป
๒. พระราชกฤษฎี ก าว่ า ด้ ว ยการบริ ห ารงาน ๒. มีการจัดท�ำยุทธศาสตร์การพัฒนาที่เชื่อมโยง ๓
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. หรือสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด และน�ำไป
๒๕๕๑ มาตรา ๑๙
จัดท�ำเป็นงบประมาณรายจ่าย ๕ โครงการขึน้ ไป
๓. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับ ๓. มีการจัดท�ำยุทธศาสตร์การพัฒนาที่เชื่อมโยง ๑
เงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา หรือสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด และน�ำไป
เงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน จัดท�ำเป็นงบประมาณรายจ่าย ๓ โครงการขึน้ ไป
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) ๔. มีการจัดท�ำยุทธศาสตร์การพัฒนาที่เชื่อมโยง ๐
พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. หรือสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด และน�ำไป
๒๕๕๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. จัดท�ำเป็นงบประมาณรายจ่ายน้อยกว่า ๓ โครงการ
๒๕๖๑ ข้อ ๘๙
หรื อ แผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ไม่ มี ค วามเชื่ อ มโยง
๔. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท หรือสอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม กับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
๒๕๖๒
ส่วนท้องถิ่น
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ตัวชี้วัด
การตรวจสอบการประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนทีไ่ ด้
ค�ำอธิบาย:
๑. กรณีวัสดุ/ครุภัณฑ์ ที่น�ำไปด�ำเนินการจัดท�ำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ แต่มิได้เขียนเป็นโครงการให้นับเป็น ๑
โครงการหรือ ๑ กิจกรรม หรือ ๑ รายการ แล้วให้คะแนนตามเกณฑ์การให้คะแนนที่ก�ำหนดไว้
๒. โครงการที่ปรากฏในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ�ำปีหรือเพิ่มเติม การใช้เงินสะสม/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
จะต้องมีการด�ำเนินการจริง และมีการเบิกจ่ายงบประมาณเรียบร้อยแล้ว
๓. การเชื่อมโยง : เป็นการใช้ข้อมูลให้เข้าด้วยกัน เพื่อน�ำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดี เกิดการติดต่อและโยงกัน สอดคล้องกัน
สอดกันประสานไม่ขัดกันไปด้วยกันได้ การเชื่อมโยงการพัฒนาท้องถิ่น จึงเป็นการเชื่อมโยงในเชิงยุทธศาสตร์ในระดับต่าง ๆ ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้
๓ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๓. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางการ
๑. รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามและ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
มีการด�ำเนินการ ดังนี้
๒. รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
(โปรด ในช่อง ที่มีการด�ำเนินการ)
๓. รายงานการประชุ ม คณะกรรมการพั ฒ นา ๑. คณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ น ผล
ท้องถิ่น
มีการรายงานผล และเสนอความเห็น ซึ่งได้จาก
๔. ประกาศผลการติ ด ตามและประเมิ น ผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิน่ โดยผูบ้ ริหารท้องถิน่ และเผย ต่อผู้บริหารท้องถิ่น ตามระยะเวลาที่ก�ำหนด
แพร่เว็บไซต์หลักขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิน่
๒. ผู ้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น รายงานผลและเสนอ
(กรณี ไ ม่ ล งหรื อ เผยแพร่ ใ นเว็ บ ไซต์ ห ลั ก ของ ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถือว่าด�ำเนินการ แผนพัฒนาท้องถิ่นของคณะกรรมการติดตาม
ไม่ครบถ้วนตามที่ก�ำหนด
และประเมิ น ผล เสนอต่ อ สภาท้ อ งถิ่ น ตาม
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
ระยะเวลาที่ก�ำหนด
๑. กฎหมายจัดตัง้ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
๓. มีการประชุมสภาท้องถิ่นและสภาท้องถิ่น
ทุกประเภท
เสนอความเห็นที่ได้จากการประชุมสภาท้องถิ่น
๒. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท�ำ ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิน่
แผนพัฒนาท้องถิน่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ตามระยะเวลาที่ก�ำหนด
พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ ๔. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิน่ ประชุม และ
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ และ ข้อ ๓๐ ได้เสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามประเมิน
๓. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ผล แผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระยะเวลาที่ก�ำหนด
๐๘๑๐.๓ /ว ๐๓๕๗ ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ ๕. มีการประกาศผลการติดตามและประเมินผล
๔. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท แผนพัฒนาท้องถิ่นโดยผู้บริหารท้องถิ่น
๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม เกณฑ์การให้คะแนน:
๒๕๖๒
๕
๑. ด�ำเนินการครบทั้ง ๕ ข้อ
๕. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ ๒. ด�ำเนินการ ๓ – ๔ ข้อ
๓
ว ๖๗๓๒ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
๑
๓. ด�ำเนินการ ๑ - ๒ ข้อ
๔. ไม่ได้ด�ำเนินการติดตามและประเมินผล หรือ ๐
ด�ำเนินการติดตามและประเมินผล ไม่เป็นไปตาม
ห้วงระยะเวลาที่ก�ำหนดไว้
แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment: LPA) ประจ�ำปี ๒๕๖๕
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ตัวชี้วัด
การตรวจสอบการประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนทีไ่ ด้
ค�ำอธิบาย:
๑. กรณีผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งรายงานการติดตามและประเมินผลให้สภาท้องถิ่นภายในเดือนธันวาคม
ให้ถือว่าเป็นไปตามกระบวนการแต่ ทั้งนี้ สภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจะต้องด�ำเนินการต่อไปตามปกติ
๒. ตาม ข้อ ๑. เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นส่งรายงานการติดตามและประเมินผลให้สภาท้องถิ่นภายในเดือนธันวาคมแล้ว สภาท้องถิ่น
จะประชุมเพื่อรับทราบภายหลังเดือนธันวาคมก็ได้ และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจะรับทราบภายหลังเดือนธันวาคมก็ได้
๓. เป็นการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ แต่การติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นด�ำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม จึงต้องตรวจถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ ที่ได้
ด�ำเนินการจริง
๔. กรณีไม่มีเว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ยึดถือการปิดประกาศ ที่เปิดเผยเป็นหลัก
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ ยกเว้นองค์การบริหารส่วนต�ำบล ไม่ต้อง
ประเมิน
๔ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๔. องค์การบริหารส่วนจังหวัด น�ำโครงการ
๑. รายงานการประชุมคณะกรรมการประสาน พัฒนาในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ แผนพัฒนาท้องถิ่นในระดับอ�ำเภอ
๒๕๖๕) ที่ได้ผ่านกระบวนการประสานแผน
๒. รายงานการประชุมคณะกรรมการประสาน พั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ระดั บ อ� ำ เภอ/ระดั บ จั ง หวั ด
แผนพัฒนาท้องถิ่นในระดับจังหวัด
มาด�ำเนินการโดยใช้เงินงบประมาณรายจ่าย
๓. แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
ประจ�ำปี/เพิ่มเติม หรือเงินนอกงบประมาณ
๔. ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ประจ�ำปีหรือเพิ่มเติม
เกณฑ์การให้คะแนน:
๕. การใช้เงินสะสม/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
๑. มากกว่าร้อยละ ๘๐.๐๐ ขึ้นไป
๕
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๒. ร้อยละ ๗๐.๐๐ – ๗๙.๐๐
๓
๑. พระราชบั ญ ญั ติ ก� ำ หนดแผนและขั้ น ตอน ๓. ร้อยละ ๖๐.๐๐ – ๖๙.๐๐
๑
การกระจายอ� ำ นาจให้ แ ก่ อ งค์ ก รปกครอง ๔. น้อยกว่าร้อยละ ๖๐.๐๐
๐
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๗ (๑)
๒. หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐
ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙
๓. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙
๔. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
๐๘๑๐.๓ /ว ๖๒๔๗ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน
๒๕๖๐
๕. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
๐๘๑๐.๓ /ว ๐๓๕๗ ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑
๖. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม
๒๕๖๒
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แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment: LPA) ประจ�ำปี ๒๕๖๕

ตัวชี้วัด
การตรวจสอบการประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนทีไ่ ด้
ค�ำอธิบาย:
๑. กรณีวัสดุ/ครุภัณฑ์ ที่น�ำไปด�ำเนินการจัดท�ำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ แต่มิได้เขียนเป็นโครงการให้นับเป็น
๑ โครงการหรือ ๑ กิจกรรม หรือ ๑ รายการ แล้วให้คะแนนตามเกณฑ์การให้คะแนนที่ก�ำหนดไว้
๒. โครงการที่ด�ำเนินการนั้นให้นับเฉพาะที่ได้ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นในระดับอ�ำเภอและจังหวัด โดยน�ำมาเปรียบเทียบ
อัตราส่วนกับโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
๓. โครงการที่ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีหรือเพิ่มเติม การใช้เงินสะสม/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จะต้อง
ด�ำเนินการจริง และมีการเบิกจ่ายงบประมาณเรียบร้อยแล้ว
หมายเหตุ: ประเมินเฉพาะองค์การบริหารส่วนจังหวัด ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้
๕

ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ที่
แสดงถึงความเชือ่ มโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
๒. โครงการ/กิจกรรมในข้อบัญญัตหิ รือเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายที่แสดงให้เห็นถึง
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐
มาตรา ๖๕
๒. พระราชบัญญัติการจัดท�ำยุทธศาสตร์ชาติ
พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๕
๓. พระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๕๓/๑
๔. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑
มาตรา ๑๙
๕. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
๐๘๑๐.๓/ว๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙
๖. หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑
ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒

๕. องค์ ก รปกครองส่ว นท้ อ งถิ่ น มี ก ารน� ำ
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)
มาเป็นกรอบในการจัดท�ำแผนพัฒนาท้องถิ่น
และข้ อ บั ญ ญั ติ ห รื อ เทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณ
รายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
เกณฑ์การให้คะแนน:
๑. มีโครงการ/กิจกรรม ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
และข้ อ บั ญ ญั ติ ห รื อ เทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณ
รายจ่ า ยที่ แ สดงให้ เ ห็ น ถึ ง ความสั ม พั น ธ์ กั บ
ยุทธศาสตร์ชาติ ๕ - ๖ ยุทธศาสตร์
๒. มีโครงการ/กิจกรรม ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
และข้ อ บั ญ ญั ติ ห รื อ เทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณ
รายจ่ า ยที่ แ สดงให้ เ ห็ น ถึ ง ความสั ม พั น ธ์ กั บ
ยุทธศาสตร์ชาติ ๓ – ๔ ยุทธศาสตร์
๓. มีโครงการ/กิจกรรม ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
และข้ อ บั ญ ญั ติ ห รื อ เทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณ
รายจ่ า ยที่ แ สดงให้ เ ห็ น ถึ ง ความสั ม พั น ธ์ กั บ
ยุทธศาสตร์ชาติ ๑ – ๒ ยุทธศาสตร์
๔. ไม่ มี โ ครงการ/กิ จ กรรม ตามแผนพั ฒ นา
ท้องถิน่ และข้อบัญญัตหิ รือเทศบัญญัตงิ บประมาณ
รายจ่ า ยที่ แ สดงให้ เ ห็ น ถึ ง ความสั ม พั น ธ์ กั บ
ยุทธศาสตร์ชาติ

๕

๓

๑

๐

ค�ำอธิบาย:
๑. กรณีวัสดุ/ครุภัณฑ์ ที่น�ำไปด�ำเนินการจัดท�ำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ แต่มิได้เขียนเป็นโครงการให้นับเป็น
๑ โครงการ หรือ ๑ กิจกรรม หรือ ๑ รายการ แล้วให้คะแนนตามเกณฑ์การให้คะแนนที่ก�ำหนดไว้
๒. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ประกอบไปด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ส�ำคัญ ได้แก่ (๑) ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง (๒) ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (๓) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ (๖) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้
แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment: LPA) ประจ�ำปี ๒๕๖๕
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คะแนนเต็ม
คะแนนที่ได้

๒๕

หน่วยที่ ๒ การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตัวชี้วัดที่ ๖ – ๑๐ จ�ำนวน ๕ ตัวชี้วัด จ�ำนวน ๒๕ คะแนน
เป้าหมาย: องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ มีศกั ยภาพในการจัดการข้อร้องทุกข์/ร้องเรียนทีเ่ กีย่ วข้องได้อย่างรวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์
และความคาดหวังของสังคมและประชาชนในท้องถิ่น
ตัวชี้วัดที่ ๖ – ๙ จ�ำนวน ๔ ตัวชี้วัด จ�ำนวน ๒๐ คะแนน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กลุ่มงานส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีท้องถิ่น กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น
ผู้รับผิดชอบ: ๑. นางสาวลัดดาวรรณ น้อยอรุณ ผู้อ�ำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีท้องถิ่น
โทร. ๐๘ ๔๙๔๑ ๕๔๑๔
		
๒. นายอานนท์ เพชรหนู
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ โทร. ๐๘ ๔๘๗๘ ๕๙๗๐
		
๓. นางสาวชนเนษฎ์ แก้วพุฒ
พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร. ๐๙ ๕๖๖๙ ๓๖๔๕
หมายเลขโทรศัพท์ส�ำนักงาน ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๒๓๒๒
ตัวชี้วัดที่ ๑๐ จ�ำนวน ๑ ตัวชี้วัด จ�ำนวน ๕ คะแนน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น
ผู้รับผิดชอบ: นายณัฐศักย์ ดีศรี
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มงานกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น
						
โทร. ๐๘ ๑๑๗๓ ๑๐๙๗
หมายเลขโทรศัพท์ส�ำนักงาน ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๕๒๐๗
ตัวชี้วัด
การตรวจสอบการประเมิน
๖ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. มีการมอบหมายส�ำนัก/กอง/ฝ่าย/เจ้าหน้าที่
รับผิดชอบ และมีค�ำสั่งแต่งตั้ง
๒. ทะเบียนรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน
๓. หลักฐานการรายงานผลให้ทราบภายใน ๑๕ วัน
๔. มีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์หลักขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธี
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒
๒. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
๐๘๐๔.๒/๑๐๓๙๒ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๐
(มาปรับใช้โดยอนุโลม)
๓. คู่มือหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการด�ำเนินการ
เรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน และขอความเป็นธรรม
ของกองกฎหมายและระเบียบท้องถิน่ กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ผลิตเมื่อ เดือนมีนาคม
๒๕๖๒ (มาปรับใช้โดยอนุโลม)
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เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๖. ร้อยละของข้อร้องทุกข์/ร้องเรียนต่อองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ด�ำเนินการส�ำเร็จลุล่วง
เกณฑ์การให้คะแนน:
๑. จัดท�ำบัญชีรบั เรือ่ งราวร้องทุกข์/ร้องเรียนและ ๕
ด�ำเนินการแก้ไขปัญหา หรือแจ้งผลความคืบหน้า
ให้ ป ระชาชนทราบทุ ก เรื่ อ ง ภายใน ๑๕ วั น
ร้ อ ยละ ๑๐๐ ของจ� ำนวนเรื่ อ งราวร้ อ งทุ ก ข์
ทีป่ รากฏในบัญชี หรือ ไม่มขี อ้ ร้องทุกข์/ร้องเรียน
๒. จัดท�ำบัญชีรบั เรือ่ งราวร้องทุกข์/ร้องเรียนและ ๓
ด�ำเนินการแก้ไขปัญหา หรือแจ้งผลความคืบหน้า
ให้ประชาชนทราบ ภายใน ๑๕ วัน อย่างน้อย
ร้อยละ ๘๐.๐๐ ของจ�ำนวนเรื่องราว ร้องทุกข์/
ร้องเรียนที่ปรากฏในบัญชี
๓. จัดท�ำบัญชีรบั เรือ่ งราวร้องทุกข์/ร้องเรียนและ ๑
ด�ำเนินการแก้ไขปัญหา หรือแจ้งผลความคืบหน้า
ให้ประชาชนทราบ ภายใน ๑๕ วัน อย่างน้อย
ร้อยละ ๕๐.๐๐ ของจ�ำนวนเรื่องราว ร้องทุกข์/
ร้องเรียนที่ปรากฏในบัญชี

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

ตัวชี้วัด

การตรวจสอบการประเมิน
๔. ประกาศคณะกรมการการกระจายอ�ำนาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง แนวทาง
ในการจั ด บริ ก ารรั บ เรื่ อ งราวร้ อ งทุ ก ข์ ข อง
ประชาชน ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนทีไ่ ด้
๔. จัดท�ำบัญชีรบั เรือ่ งราวร้องทุกข์/ร้องเรียนและ ๐
ด�ำเนินการแก้ไขปัญหา หรือแจ้งผลความคืบหน้า
ให้ประชาชนทราบ ภายใน ๑๕ วัน ต�ำ่ กว่าร้อยละ
๕๐.๐๐ ของจ�ำนวน เรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน
ที่ปรากฏในบัญชีหรือไม่มีการด�ำเนินการใด ๆ

ค�ำอธิบาย:
๑. การด�ำเนินการจัดการข้อร้องทุกข์/ร้องเรียนส�ำเร็จลุล่วง หมายถึง มีการจัดท�ำบัญชีรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน และด�ำเนิน
การแก้ไขปัญหา หรือแจ้งผลความคืบหน้าให้ประชาชนทราบภายใน ๑๕ วัน
๒. ข้อร้องเรียน แบ่งเป็นประเภท ๒ ประเภท คือ (๑) ข้อร้องเรียนทั่วไป เช่น เรื่องราวร้องทุกข์ทั่วไป ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
ค�ำชมเชย สอบถาม หรือร้องขอข้อมูล การร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพ และการให้บริการของหน่วยงาน (๒) การร้องเรียนเกี่ยวกับ
ความโปร่งใสของการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น
๓. ค�ำร้องเรียน เป็นค�ำหรือข้อความที่ผู้ร้องเรียนกรอกตามแบบฟอร์มที่ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน หรือระบบการรับค�ำร้อง
เรียนเอง มีแหล่งที่สามารถตอบสนอง หรือมีรายละเอียดอย่างชัดเจนหรือมีนัยส�ำคัญที่เชื่อถือได้
๔. กรณี ร้องทุกข์/ร้องเรียน ผ่านผู้ก�ำกับดูแล หรือส�ำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด/ส�ำนักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นอ�ำเภอ ให้นับเป็นข้อร้องทุกข์/ร้องเรียนด้วย
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้

แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment: LPA) ประจ�ำปี ๒๕๖๕
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ตัวชี้วัด
การตรวจสอบการประเมิน
๗ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. คู่มือส�ำหรับประชาชนที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจัดท�ำขึ้น
๒. ตรวจสอบสัญญาณอินเทอร์เน็ต หรือ Wi-Fi
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการจัดมุม
บริการอินเทอร์เน็ต หรือ Wi-Fi
๓. เอกสารประเมินความพึงพอใจ
๔. ตรวจสอบการให้บริการช่องทางเว็บไซต์หลัก
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/Facebook/
Line
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบั ญ ญั ติ ก ารอ� ำ นวยความสะดวก
ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.
๒๕๕๘
๒. พระราชกฤษฎี ก าว่ า ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ แ ละ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒
๓. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ที่ มท
๐๘๙๒.๔/ว ๓๕๑ ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
๔. หนั ง สื อ กรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น
ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๒.๔/ว ๑๖๙๓ ลงวันที่
๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘
๕. หนั ง สื อ กรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น
ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๑๒/ว ๔๕๑ ลงวันที่ ๒๘
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนทีไ่ ด้
๗. ช่องทางการสือ่ สารทีห่ ลากหลายเพือ่ อ�ำนวย
ความสะดวกให้แก่ประชาชนทีจ่ ะติดต่อสอบถาม
หรือขอข้อมูล หรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การปฏิบตั งิ านขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
มีการด�ำเนินการ ดังนี้
(โปรด ในช่อง ที่มีการด�ำเนินการ)
๑. มี ก ารจั ด ท� ำ และเผยแพร่ คู ่ มื อ ส� ำ หรั บ
ประชาชนครบถ้วน ทุกกระบวนงานให้บริการ
ที่เป็นปัจจุบัน และเผยแพร่ทางเว็บไซต์หลักของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒. มีกล่อง/ตู้รับฟังความคิดเห็น อย่างน้อย
สามจุด ในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทีไ่ ม่ซำ�้ กับจุดทีต่ งั้ (ชุมชน/หมูบ่ า้ น) หรือมีตู้ ปณ.
ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น และสรุ ป ผล
ข้อมูลที่ได้ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ
๓. มี ก ารประชุ ม รั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น หรื อ
การประชาคมท้องถิ่น และน�ำข้อมูลจากการ
รับฟังความคิดเห็นมาแก้ปัญหาหรือตอบสนอง
ความต้ อ งการของประชาชน และแสดงผล
การด�ำเนินการดังกล่าวให้สาธารณชนรับทราบ
ทางเว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
๔. มีเว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น/Facebook/Line
๕. โทรศัพท์สายด่วนหรือสายตรงถึงผูบ้ ริหาร
ท้องถิ่น
๖. มีการจัดตัง้ ศูนย์บริการร่วมหรือด�ำเนินการ
อย่างอื่น นอกเหนือจากข้อ ๑ – ๕
(โปรดระบุ........................................................)
เกณฑ์การให้คะแนน:
๕
๑. ด�ำเนินการ ๕ - ๖ ข้อ
๓
๒. ด�ำเนินการ ๓ - ๔ ข้อ
๑
๓. ด�ำเนินการ ๒ ข้อ
๐
๔. ด�ำเนินการ ๑ ข้อ หรือไม่มีการด�ำเนินการ

ค�ำอธิบาย:
๑. โทรศัพท์สายด่วน เช่น ๑๖๖๙ เป็นต้น หรือสายตรงถึงผู้บริหารท้องถิ่น อาจเป็นโทรศัพท์มือถือถึงผู้บริหารท้องถิ่นโดยตรง
เป็นต้น (ระบุให้ชัดเจนว่าโทรศัพท์สายด่วนนั้นคือหมายเลขใด หรือประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ)
๒. การเผยแพร่ หมายถึง การเผยแพร่ที่เป็นรูปแบบเอกสาร ติดประกาศ ณ ส�ำนักงาน/ที่ท�ำการ หรือเผยแพร่ทางเว็บไซต์หลัก
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้
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แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment: LPA) ประจ�ำปี ๒๕๖๕

ตัวชี้วัด
การตรวจสอบการประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนทีไ่ ด้
๘ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๘. การประเมินความพึงพอใจของประชาชน
๑. แบบประเมินความพึงพอใจฯ
ณ จุดบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจที่สรุป (Citizen Feedback)
ผลเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
มีการด�ำเนินการ ดังนี้
๓. เอกสารหรือรายการหรือวัสดุหรือครุภัณฑ์ (โปรด ในช่อง ที่มีการด�ำเนินการ)
ที่ แ สดงให้ เ ห็ น ถึ ง การให้ ค ะแนนและแสดง ๑. มี ก ารประเมิ น ผลความพึ ง พอใจของ
ความคิดเห็นของประชาชน เพือ่ ให้มกี ารปรับปรุง ประชาชน ณ จุดบริการ
บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒. มีการให้คะแนนและแสดงความคิดเห็น
๔. มีและใช้อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ ของประชาชน เพื่ อ ให้ มี ก ารปรั บ ปรุ ง บริ ก าร
(Smart Card Reader) ในการบริการประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๕. มีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์หลักขององค์กร ๓. มีการใช้อปุ กรณ์อา่ นบัตรแบบอเนกประสงค์
ปกครองส่วนท้องถิ่น
(Smart Card Reader) อย่างน้อย ๑ กระบวนงาน
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๔. มี ก ารแสดงผลการส� ำ รวจความพึ ง
๑. พระราชบัญญัตกิ ารอ�ำนวยความสะดวกในการ พอใจของประชาชนผ่านทางเว็บไซต์หลักของ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒. พระราชกฤษฎี ก าว่ า ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ แ ละ ๕. มีผลการประเมินความพึงพอใจฯ ไม่น้อย
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ กว่าร้อยละ ๗๐.๐๐
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ ๖. มีการสรุปผลเสนอผู้บริหารท้องถิ่นและ
๓. หนั ง สื อ กรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น ประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผย
ด่ ว นที่ สุด ที่ มท ๐๘๑๒/ว ๑๔๙๗ ลงวั นที่ เกณฑ์การให้คะแนน:
๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑
๑. ด�ำเนินการ ๔ – ๖ ข้อ
๕
๔. หนั ง สื อ กรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น ๒. ด�ำเนินการ ๓ ข้อ
๓
ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๗/ว ๒๖๕๖ ลงวันที่ ๒๘ ๓. ด�ำเนินการ ๒ ข้อ
๑
สิงหาคม ๒๕๖๑
๔. ด�ำเนินการ ๑ ข้อหรือไม่มีการด�ำเนินการ
๐
๕. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ด่วน
ที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๗/ว ๔๒๒๒ ลงวันที่ ๒๖
ธันวาคม ๒๕๖๑
ค�ำอธิบาย:
มีการด�ำเนินการ ดังนี้ หมายถึง
ข้อ ๕. มีผลการประเมินความพึงพอใจฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐.๐๐ ให้น�ำมาจากข้อ ๑. - ๔.
ข้อ ๖. มีการสรุปผลเสนอผู้บริหารท้องถิ่นและประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผย ให้น�ำมาจากข้อ ๑. – ๕.
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้
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ตัวชี้วัด
การตรวจสอบการประเมิน
๙ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. ค�ำสัง่ /ประกาศแต่งตัง้ คณะกรรมการรับผิดชอบ
ด้านพลังงานของหน่วยงาน
๒. รายงานผลการใช้ข้อมูลพลังงานผ่านเว็บไซต์
www.e-report.energy.go.th ของส�ำนักงาน
นโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน
๓. บันทึกเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เอกสารข้อมูล
การลดพลังงาน
๔. การประกาศผลการลดพลังงาน ผ่านช่องทาง
เว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
หนังสือกรมส่งสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
๐๘๑๐.๗/ว ๘๘๘ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนทีไ่ ด้
๙. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการบริหาร
จัดการลดพลังงาน (ไฟฟ้า) ของหน่วยงาน
มีการด�ำเนินการ ดังนี้
(โปรด ในช่อง ที่มีการด�ำเนินการ)
๑. มี ก ารแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการรั บผิ ดชอบ
ด้านพลังงานของหน่วยงาน
๒. มีการรายงานข้อมูลรวมถึงการใช้ข้อมูล
ผ่านเว็บไซต์ www.e-report.energy.go.th
ของส� ำ นั ก งานนโยบายและแผนพลั ง งาน
กระทรวงพลังงาน เป็นประจ�ำ ทุกเดือน
๓. ปริมาณการใช้ไฟฟ้าลดลงร้อยละ ๑๐.๐๐
ขึ้นไป
๔. มีการรายงานผลให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ
๕. มี ก ารประกาศผลการลดพลั ง งาน
ผ่านช่องทางเว็บไซต์หลักขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
เกณฑ์การให้คะแนน:
๑. ด�ำเนินการ ๔ – ๕ ข้อ
๕
๒. ด�ำเนินการ ๒ – ๓ ข้อ
๓
๓. ด�ำเนินการ ๑ ข้อ
๑
๔. ไม่มีการด�ำเนินการ
๐

ค�ำอธิบาย:
๑. การลดพลังงาน หมายถึง การวัดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในการลดพลังงาน พิจารณาจาก “พลังงานไฟฟ้า”
ต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีเป้าหมายให้มีการใช้พลังงานไฟฟ้าลดลงร้อยละ ๑๐.๐๐ เทียบกับค่ามาตรฐาน
การใช้พลังงานไฟฟ้าของแต่ละหน่วยงาน
๒. การรายงานผลการใช้พลังงานไฟฟ้า ให้รายงานเป็นประจ�ำทุกเดือน ผ่านเว็บไซต์ www.e-report.energy.go.th ของส�ำนักงาน
นโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน โดยกรอกข้อมูลภายในวันสุดท้ายของเดือนถัดไป เช่น ค่าไฟฟ้าของเดือนกุมภาพันธ์
๒๕๖๔ จะต้องกรอกข้อมูลภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ซึ่งการรายงานเริ่มตั้งแต่เดือนกันยายน ๒๕๖๓ – สิงหาคม ๒๕๖๔
โดยรายงานภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔
๓. การประเมินผล ใช้ผลการประเมินจากเว็บไซต์ www.e-report.energy.go.th ของส�ำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
กระทรวงพลังงาน
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้
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แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment: LPA) ประจ�ำปี ๒๕๖๕

ตัวชี้วัด
การตรวจสอบการประเมิน
๑๐ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. ตรวจสอบการให้บริการช่องทางแจ้งเบาะแส
ป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล�้ำทางสาธารณะ
ที่ ไ ม่ ช อบด้ ว ยกฎหมายในระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ หรื อ เครื อ ข่ า ยสั ง คมออนไลน์
หรือช่องทางอื่น เช่น ทางไปรษณีย์ กล่องรับ
ความคิดเห็น เป็นต้น
๒. เอกสารที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การรายงานผล
การด�ำเนินการ ตลอดจนปัญหาและอุปสรรค
ในการปฏิบัติงาน และแจ้งข้อมูลให้กับจังหวัด
และให้ จั ง หวั ด รายงานผลให้ ก รมส่ ง เสริ ม
การปกครองท้องถิ่นทราบทุก ๆ ๓ เดือน
๓. ตรวจสอบการด� ำ เนิ น การตามมาตรการ
ป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับ
ใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณา เช่น รูปถ่าย
การประชุมหรือหลักฐานเชิงประจักษ์ที่แสดง
ให้เห็นถึงการด�ำเนินการตามมาตรการดังกล่าว
๔. หลักฐานเกีย่ วกับการด�ำเนินคดีตามกฎหมาย
กั บ ผู ้ ติ ด ตั้ ง ป้ า ยโฆษณาหรื อ สิ่ ง อื่ น ใดที่ รุ ก ล�้ ำ
ทางสาธารณะที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบั ญ ญั ติ รั ก ษาความสะอาดและ
ความเป็ น ระเบี ย บเรี ย บร้ อ ยของบ้ า นเมื อ ง
พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒. พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๓. พระราชบั ญ ญั ติ ท างหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๔. หนั ง สื อ ส� ำ นั ก เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี
ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๑๕๖๙ ลงวันที่ ๑๐
มกราคม ๒๕๖๒
๕. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
๐๒๒๖.๒/๐๑๐๗๕ ลงวั น ที่ ๒๒ มกราคม
๒๕๖๒
๖. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ที่ มท
๐๘๐๔.๖/ว ๕๕๔ ลงวั น ที่ ๑๑ กุ ม ภาพั น ธ์
๒๕๖๒

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนทีไ่ ด้
๑๐. องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ มีการด�ำเนินการ
ตามมาตรการป้องกันการละเว้น การปฏิบตั หิ น้าที่
ในการบังคับใช้กฎหมายเกีย่ วกับป้ายโฆษณา
มีการด�ำเนินการ ดังนี้
(โปรด ในช่อง ที่มีการด�ำเนินการ)
๑. ตรวจสอบการท�ำงานของเจ้าหน้าที่ใน
สังกัดตามสายการบังคับบัญชาในการก�ำกับดูแล
เรื่องการติดป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ
๒. มีการจัดให้มีช่องทางที่เหมาะสมส�ำหรับ
แจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล�้ำ
ทางสาธารณะที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยใช้
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือเครือข่ายสังคม
ออนไลน์หรือช่องทางอื่น เช่น ทางไปรษณีย์
กล่องรับความคิดเห็น เป็นต้น และมีแนวทาง
การจัดการทีช่ ดั เจนและรายงานผลการด�ำเนินการ
ภายหลั ง ได้ รั บ การแจ้ ง เบาะแสให้ ป ระชาชน
ผู้แจ้งเบาะแสรับทราบ
๓. มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
และผู ้ ป ระกอบการทราบถึ ง การกระท� ำ อั น
เป็น การฝ่าฝื น กฎหมายเกี่ ย วกั บ การติ ด ตั้ ง
ป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล�้ำทางสาธารณะ
๔. มีการออกตรวจการติดตั้งป้ายโฆษณา
หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล�้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบ
ด้ ว ยกฎหมายและมี ก ารจั ด เก็ บ หรื อ รื้ อ ถอน
ป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล�้ำทางสาธารณะ
๕. มีการด�ำเนินการตามกฎหมายกับผู้ติดตั้ง
ป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล�้ำทางสาธารณะ
ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
๖. มีการรายงานผลการด�ำเนินการ ตลอดจน
ปั ญ หาและอุ ป สรรคในการปฏิ บั ติ ง าน และ
แจ้งข้อมูลให้กับจังหวัดและให้จังหวัดรายงาน
ผลให้ ก รมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ นทราบ
ทุก ๆ ๓ เดือน
เกณฑ์การให้คะแนน:
๑. ด�ำเนินการครบ ๕ ข้อขึ้นไป
๕
๒. ด�ำเนินการครบ ๔ ข้อ
๓
๓. ด�ำเนินการครบ ๒ - ๓ ข้อ
๑
๔. ไม่มีการด�ำเนินการ
๐
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ตัวชี้วัด
การตรวจสอบการประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนทีไ่ ด้
ค�ำอธิบาย:
๑. การตรวจสอบการท� ำ งานของเจ้ า หน้ า ที่ ใ นสั ง กั ด ตามสายการบั ง คั บ บั ญ ชาในการก� ำ กั บ ดู แ ลเรื่ อ งการติ ด ป้ า ยโฆษณา
บนทางสาธารณะการรายงานผลการด�ำเนินการ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๔.๖/ว ๕๕๔
ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
๒. การรายงานผลการด�ำเนินการ ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบตั งิ าน และแจ้งข้อมูลให้กบั จังหวัดและให้จงั หวัดรายงานผล
ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบทุก ๆ ๓ เดือน เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๔.๖/
ว ๕๕๔ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรายงานผลการด�ำเนินการรายงานครบถ้วน
จึงจะถือว่าได้ว่าได้มีการด�ำเนินการตามข้อนี้แล้ว
หมายเหตุ:
๑. ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่ต้องประเมิน
๒. กรณีไม่มีป้ายรุกล�้ำที่สาธารณะให้ได้ ๕ คะแนน กรณีด�ำเนินการตาม ๑ - ๔ ในกรณี ๔. ยกเว้นการรื้อถอนฯ และด�ำเนินการ ๖.
เกี่ยวกับการรายงานผล
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คะแนนเต็ม
คะแนนที่ได้

๑๕

หน่วยที่ ๓ ระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง
ตัวชี้วัดที่ ๑๑ – ๑๓ จ�ำนวน ๓ ตัวชี้วัด จ�ำนวน ๑๕ คะแนน
เป้าหมาย: องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดวางระบบการควบคุมภายในที่ดี มีระบบการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและ
มีการบริหารจัดการความเสี่ยงให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก�ำหนดไว้ เพื่อสร้างความโปร่งใส และการบริหารงานที่ดี
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กลุ่มงานพัฒนาระบบการตรวจสอบ กองตรวจสอบระบบการเงินบัญชีท้องถิ่น
ผู้รับผิดชอบ: ๑. นางชบาไพร ชุนถนอม
ผู้อ�ำนวยการกองตรวจสอบระบบการเงินบัญชีท้องถิ่น โทร. ๐๘ ๕๔๘๐ ๒๓๙๕
๒. นางสาวพรพิชชา พานแก้ว ผู้อ�ำนวยการกลุ่มงานพัฒนาระบบการตรวจสอบ
โทร. ๐๙ ๒๒๘๐ ๑๖๘๒
หมายเลขโทรศัพท์ส�ำนักงาน ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๓๐๕
ตัวชี้วัด
การตรวจสอบการประเมิน
๑๑ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. ค�ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผล
การควบคุ ม ภายในระดั บ องค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
๒. รายงานระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ตามแบบ ปค.๑ แบบ ปค.๔ แบบ ปค.๕
และแบบ ปค.๖
๓. หนังสือน�ำส่งรายงานให้นายอ�ำเภอ หรือ
ส�ำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ จังหวัด
แล้วแต่กรณี
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของ
รัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙
๒. หลั ก เกณฑ์ ก ระทรวงการคลั ง ว่ า ด้ ว ย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุม
ภายในส�ำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๑๑. การแต่งตัง้ คณะกรรมการประเมินผลการควบคุม
ภายใน และการจัดท�ำรายงานระดับหน่วยงาน
ของรัฐ ตามแบบ ปค. ๑ แบบ ปค. ๔ แบบ ปค. ๕
และแบบ ปค. ๖
เกณฑ์การให้คะแนน:
๑. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุม ๕
ภายในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ด�ำเนินการ
ตามแบบทีก่ ำ� หนดครบถ้วน และจัดส่งให้นายอ�ำเภอ
หรือส�ำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
แล้วแต่กรณี ภายในระยะเวลาที่ก�ำหนด
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผล การควบคุม ๓
ภายในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ด�ำเนินการ
ตามแบบที่ก�ำหนดครบถ้วน แต่จัดส่งให้นายอ�ำเภอ
หรือส�ำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
แล้วแต่กรณี เกินระยะเวลาที่ก�ำหนด
๓. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุม ๑
ภายในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ด�ำเนินการ
ตามแบบทีก่ ำ� หนดครบถ้วน แต่ไม่จดั ส่งให้นายอ�ำเภอ
หรือส�ำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
แล้วแต่กรณี
๔. ไม่ ไ ด้ แ ต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการประเมิ น ผลการ ๐
ควบคุมภายในระดับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ไม่ได้ด�ำเนินการหรือด�ำเนินการ ตามแบบที่ก�ำหนด
ไม่ครบถ้วน

ค�ำอธิบาย:
๑. แบบที่ก�ำหนด ได้แก่
๑.๑ หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๑)
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ตัวชี้วัด
การตรวจสอบการประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๑.๒ รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔)
๑.๓ รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕)
๑.๔ รายงานการสอบถามการประเมินผลการควบคุมภายในของผูต้ รวจสอบภายใน (แบบ ปค.๖) (กรณีไม่มผี ตู้ รวจสอบภายใน
หรือไม่ได้มอบหมายให้มผี ปู้ ฏิบตั หิ น้าทีผ่ ตู้ รวจสอบภายใน ไม่ตอ้ งจัดท�ำแบบ ปค.๖ แต่ให้ระบุในหนังสือน�ำส่งรายงานให้นายอ�ำเภอ
หรือ ส�ำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด แล้วแต่กรณี หรือหมายเหตุไว้ในแบบ ปค.๑ ว่า “องค์การบริหารส่วนจังหวัด/
เทศบาล/องค์การบริหารส่วนต�ำบล ไม่มีผู้ตรวจสอบภายในหรือไม่ได้มอบหมายให้มีผู้ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ตรวจสอบภายใน จึงไม่ได้
จัดท�ำแบบ ปค.๖”)
๒. การจัดส่งรายงานภายในระยะเวลาที่ก�ำหนด
๒.๑ กรณีองค์การบริหารส่วนต�ำบล/เทศบาลต�ำบล จัดส่งให้นายอ�ำเภอ เพื่อให้คณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน
ที่นายอ�ำเภอจัดให้มีขึ้นด�ำเนินการรวบรวมและสรุปจัดท�ำเป็นรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นระดับอ�ำเภอ ส่งให้ส�ำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ
๒.๒ กรณีเทศบาลเมือง/เทศบาลนคร/องค์การบริหารส่วนจังหวัด จัดส่งให้ส�ำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ
๒.๓ กรณีเมืองพัทยา ให้จัดส่งรายงานต่อกระทรวงการคลังโดยตรง ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้
๑๒ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑๒. ผูต้ รวจสอบภายในปฏิบตั งิ านตรวจสอบได้อย่าง
๑. เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงการมีผู้ด�ำรง มีประสิทธิภาพตามหลักเกณฑ์ฯ ทีก่ ระทรวงการคลัง
ต�ำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน หรือ ก�ำหนด
รักษาการในต�ำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบ เกณฑ์การให้คะแนน:
ภายในหรือการมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ ๑. ผูต้ รวจสอบภายในได้จดั ท�ำกฎบัตร จัดท�ำแผนการ ๕
ตรวจสอบภายใน
ตรวจสอบ ปฏิบัติงานตรวจสอบเป็นไปตามแผนที่
๒. กฎบัตร
ได้รับอนุมัติ รายงานผลการตรวจสอบครบถ้วนตาม
๓. แผนการตรวจสอบประจ�ำปี
แผนฯ ภายในระยะเวลาทีก่ ำ� หนด และมีการติดตาม
๔. รายงานผลการตรวจสอบ
ผลการด�ำเนินการตามข้อเสนอแนะจากรายงานผล
๕. เอกสารหลักฐานทีแ่ สดงถึงการติดตามผล การตรวจสอบ
การด�ำเนินการตามข้อเสนอแนะจากรายงาน ๒. ผูต้ รวจสอบภายในได้จดั ท�ำกฎบัตร จัดท�ำแผนการ ๓
ผลการตรวจสอบ
ตรวจสอบ ปฏิบัติงานตรวจสอบเป็นไปตามแผนที่
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง ได้รับอนุมัติ และรายงานผลการตรวจสอบครบถ้วน
๑. พระราชบัญญัตวิ นิ ยั การเงินการคลังของรัฐ ตามแผนฯ แต่เกินระยะเวลาที่ก�ำหนด
พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙
๓. ผูต้ รวจสอบภายในได้จดั ท�ำกฎบัตร จัดท�ำแผนการ ๑
๒. หลั ก เกณฑ์ ก ระทรวงการคลั ง ว่ า ด้ ว ย ตรวจสอบ ปฏิบตั งิ านตรวจสอบเป็นไปตามแผนทีไ่ ด้
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบตั กิ ารตรวจสอบ รับอนุมัติ แต่รายงานผลการตรวจสอบไม่ครบถ้วน
ภายในส�ำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามแผนฯ
และที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ถึ ง (ฉบั บ ที่ ๓) พ.ศ. ๔. ไม่มีผู้ด�ำรงต�ำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน ๐
๒๕๖๔
หรือไม่ได้แต่งตัง้ ให้มผี รู้ กั ษาการในต�ำแหน่งนักวิชาการ
ตรวจสอบภายใน หรือไม่ได้มอบหมาย ให้มีผู้ปฏิบัติ
หน้าที่ผู้ตรวจสอบภายใน
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ตัวชี้วัด
การตรวจสอบการประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนทีไ่ ด้
ค�ำอธิบาย:
๑. ผู้ตรวจสอบภายใน หมายความว่า ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน หรือผู้ได้รับแต่งตั้งให้รักษาการในต�ำแหน่ง
นักวิชาการตรวจสอบภายใน หรือผู้ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายใน
๒. จัดท�ำและเสนอแผนการตรวจสอบประจ�ำปีต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อพิจารณาอนุมัติภายในเดือนกันยายน
๓. จัดท�ำและเสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อผูบ้ ริหารท้องถิน่ ภายในเวลาอันสมควรและไม่เกินสองเดือน นับจากวันทีด่ ำ� เนินการ
ตรวจสอบแล้วเสร็จ
๔. การติดตามผลการด�ำเนินการตามข้อเสนอแนะ หมายความว่า ผู้ตรวจสอบภายในได้มีการติดตามให้หน่วยรับตรวจด�ำเนินการ
ตามข้อเสนอแนะที่ให้ไว้ในรายงานผลการตรวจสอบ
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้
๑๓ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑๓. การบริหารจัดการความเสีย่ งระดับหน่วยงาน
๑. ค�ำสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบด�ำเนินการ ของรัฐตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ ที่กระทรวง
บริหารจัดการความเสีย่ งระดับองค์กรปกครอง การคลังก�ำหนด
ส่วนท้องถิ่น
เกณฑ์การให้คะแนน:
๒. แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจ�ำ ๑. มอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบการบริหารจัดการ ๕
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ความเสี่ยง จัดท�ำแผนการบริหารจัดการ ความเสี่ยง
๓. เอกสารหลักฐานการติดตามประเมินผล มี ก ารติ ด ตามประเมิ น ผลการบริ ห ารจั ด การ
และทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสีย่ ง ความเสี่ยง จัดท�ำรายงานผลตามแผนการบริหาร
๔. รายงานผลตามแผนการบริหารจัดการ จัดการความเสีย่ ง และมีการทบทวนแผนการบริหาร
ความเสี่ยง
จัดการความเสี่ยงเสนอ ผู้บริหารท้องถิ่น
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง ๒. มอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบการบริหารจัดการ ๓
๑. พระราชบัญญัตวิ นิ ยั การเงินการคลังของรัฐ ความเสี่ยง จัดท�ำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙
และรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสีย่ ง
๒. หลั ก เกณฑ์ ก ระทรวงการคลั ง ว่ า ด้ ว ย แต่ ไ ม่ ไ ด้ ติ ด ตามประเมิ น ผลการบริ ห ารจั ด การ
มาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหาร ความเสีย่ ง และไม่ได้ทบทวนแผนการบริหารจัดการ
จัดการความเสี่ยงส�ำหรับหน่วยงานของรัฐ ความเสี่ยงเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๖๒
๓. มอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบการบริหารจัดการ ๑
ความเสี่ ย ง และจั ด ท� ำ แผนการบริ ห ารจั ด การ
ความเสี่ยง แต่ไม่ได้ติดตามประเมินผล การบริหาร
จั ด การความเสี่ ย ง ไม่ ไ ด้ ร ายงานผล ตามแผน
การบริหารจัดการความเสี่ยง และไม่ได้ทบทวน
แผนการบริหารจัดการความเสีย่ งเพือ่ เสนอผูบ้ ริหาร
ท้องถิ่น
๔. ไม่ได้มอบหมายผู้รับผิดชอบด�ำเนินการบริหาร ๐
จัดการความเสี่ยง หรือผู้รับผิดชอบไม่ได้ด�ำเนินการ
บริหารจัดการความเสีย่ งตามทีห่ ลักเกณฑ์กระทรวง
การคลังก�ำหนด
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ตัวชี้วัด
การตรวจสอบการประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนทีไ่ ด้
ค�ำอธิบาย:
๑. ผู้รับผิดชอบการบริหารจัดการความเสี่ยง ประกอบด้วย ผู้บริหารทุกระดับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และบุคลากร
ที่มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท�ำยุทธศาสตร์และการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒. ผู้รับผิดชอบมีหน้าที่ ๑) จัดท�ำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ๒) ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ๓) จัดท�ำ
รายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง และ ๔) พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
๓. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องในระหว่างการปฏิบัติงานหรือติดตาม
ประเมินผลเป็นรายครั้ง หรือใช้ทั้งสองวิธีร่วมกัน
๔. จัดท�ำรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงเสนอให้ผู้บริหารท้องถิ่น พิจารณาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ซึ่งผู้บริหารท้องถิ่น
สามารถก�ำหนดนโยบาย วิธีการ และระยะเวลาการรายงาน
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้
คะแนนเต็ม
คะแนนที่ได้

๑๐

หน่วยที่ ๔ การด�ำเนินงานตามนโยบายของจังหวัด ตัวชี้วัดที่ ๑๔ - ๑๕ จ�ำนวน ๒ ตัวชี้วัด จ�ำนวน ๑๐ คะแนน
เป้าหมาย: ให้จังหวัดก�ำหนดเกณฑ์การประเมินผลการด�ำเนินงานตามนโยบายของจังหวัด (พ.ศ.๒๕๖๔) ซึ่งอาจเป็นการด�ำเนินงาน
ตามนโยบายรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุม่ จังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด นโยบายส�ำคัญของผูว้ า่ ราชการจังหวัด
หรือนโยบายการพัฒนาพื้นที่เฉพาะ เช่น พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจ พื้นที่การค้าชายแดน ฯลฯ (ระบุหัวข้อนโยบาย การด�ำเนินงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการสนับสนุนและผลการด�ำเนินงาน )
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กลุ่มงานส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีท้องถิ่น กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น
ผู้รับผิดชอบ: ๑. นางสาวลัดดาวรรณ น้อยอรุณ ผู้อ�ำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีท้องถิ่น
โทร. ๐๘ ๔๙๔๑ ๕๔๑๔
		
๒. นายอานนท์ เพชรหนู
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ โทร. ๐๘ ๔๘๗๘ ๕๙๗๐
๓. นางสาวชนเนษฎ์ แก้วพุฒ
พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร. ๐๙ ๕๖๖๙ ๓๖๔๕
หมายเลขโทรศัพท์ส�ำนักงาน ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๒๓๒๒
ค�ำอธิบาย:
๑. ให้จังหวัดจัดท�ำตัวชี้วัดของจังหวัดตนเองตามเป้าหมายที่อธิบายข้างต้น ให้มีคะแนนรวมทั้งหมด เท่ากับ
๑๐ คะแนน โดยก�ำหนดเป็น ๒ ตัวชี้วัด ๆ ละ ๕ คะแนน /เกณฑ์การให้คะแนน ๕-๓-๑-๐
		
๒. ตัวชีว้ ดั ต้องเป็นภารกิจ อ�ำนาจ หน้าทีข่ ององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ทุกประเภท (องค์การบริหารส่วนจังหวัด/
เทศบาล/องค์การบริหารส่วนต�ำบล/เมืองพัทยา)
สอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ ดังนี้
๑. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (ยุทธศาสตร์ที่/ชื่อยุทธศาสตร์ ระบุด้วย)
๒. แผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติ (ประเด็น/แผนย่อย/แนวทางพัฒนา ระบุด้วย)
๓. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (ยุทธศาสตร์ที่/ชื่อยุทธศาสตร์ ระบุด้วย)
๔. นโยบายกระทรวงมหาดไทย
๕. แผนยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด (กลุ่มจังหวัด ประกอบด้วยกี่จังหวัด/จังหวัดอะไร/ยุทธศาสตร์ที่/ชื่อยุทธศาสตร์ ระบุด้วย)
๖. ยุทธศาสตร์จังหวัด (ยุทธศาสตร์ที่/ชื่อยุทธศาสตร์ ระบุด้วย)
๗. Sustainable Development Goals : SDGs (เป้าหมาย/เป้าประสงค์/ตัวชี้วัดของเป้าประสงค์ ระบุด้วย)
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ตัวอย่างการร่างตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
การตรวจสอบการประเมิน
๑๔ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. ข้อมูลการประสานหน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้องเช่น
ทีท่ ำ� การปกครองอ�ำเภอ/จังหวัด สาธารณสุขอ�ำเภอ/
จังหวัด สถานีต�ำรวจในพื้นที่
๒. สื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ เช่น ป้าย แผ่นพับ
เว็บไซต์ ภาพถ่าย วารสาร ใบปลิวจดหมายข่าว
๓. โครงการ/กิจกรรมที่แสดงถึงเกณฑ์การประเมิน
ที่ได้ก�ำหนดไว้
๔. รายงานผลการด�ำเนินการที่เสนอต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพื่อทราบ
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัตเิ ทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕๐
๒. พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.
๒๕๔๐ มาตรา ๔๕/๑
๓. พระราชบัญญัติสภาต�ำบลและองค์การบริหาร
ส่วนต�ำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๖๙/๑
ค�ำอธิบาย:
…………………………………………………………………..

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๑๔. (ตัวอย่าง)
จ�ำนวนกิจกรรมที่องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน่ ด�ำเนินการในโครงการ (ระบุโครงการหรือ
กิจกรรมให้ชัดเจน)
มีการด�ำเนินการ ดังนี้ (ตัวอย่าง)
๑. มีการประสานข้อมูลกับหน่วยงานเกีย่ วข้อง
๒. มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพือ่ ให้ประชาชน
ในพื้นที่เกิดความตระหนักเกี่ยวกับโครงการ
ที่ด�ำเนินการ
๓. มีกิจกรรมที่เกี่ยวกับการด�ำเนินโครงการ
๔. มีการฝึกอบรมเกีย่ วกับโครงการทีด่ ำ� เนินการ
เกณฑ์การให้คะแนน:
๑. ด�ำเนินการ ๔ ข้อ
๕
๒. ด�ำเนินการ ๒ – ๓ ข้อ
๓
๓. ด�ำเนินการ ๑ ข้อ
๑
๔. ไม่มีการด�ำเนินการใด ๆ
๐
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สอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ ดังนี้
๑. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (ยุทธศาสตร์ที่/ชื่อยุทธศาสตร์ ระบุด้วย)
๒. แผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติ (ประเด็น/แผนย่อย/แนวทางพัฒนา ระบุด้วย)
๓. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (ยุทธศาสตร์ที่/ชื่อยุทธศาสตร์ ระบุด้วย)
๔. นโยบายกระทรวงมหาดไทย
๕. แผนยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด (กลุ่มจังหวัด ประกอบด้วยกี่จังหวัด/จังหวัดอะไร/ยุทธศาสตร์ที่/ชื่อยุทธศาสตร์ ระบุด้วย)
๖. ยุทธศาสตร์จังหวัด (ยุทธศาสตร์ที่/ชื่อยุทธศาสตร์ ระบุด้วย)
๗. Sustainable Development Goals : SDGs (เป้าหมาย/เป้าประสงค์/ตัวชี้วัดของเป้าประสงค์ ระบุด้วย)
ตัวอย่างการร่างตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
การตรวจสอบการประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน คะแนนที่ได้
๑๕ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑๕. ...........................................................
๑. ………………………………………………………….
...................................................................
๒. ………………………………………………………….
มีการด�ำเนินการ ดังนี้
ฯลฯ
๑. ……………………………………………………..
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๒. ……………………………………………………..
๑. ………………………………………………………….
๓. ……………………………………………………..
๒. ………………………………………………………….
เกณฑ์การให้คะแนน:
ฯลฯ
๑. ……………………………………………………..
๕
ค�ำอธิบาย:
๒. ……………………………………………………..
๓
๑. ………………………………………………………….
๓. ……………………………………………………..
๑
๒. ………………………………………………………….
๔. ……………………………………………………..
๐
ฯลฯ
หมายเหตุ:
๑. องค์การบริหารส่วนต�ำบล/เทศบาล/องค์การบริหารส่วนจังหวัด ต้องก�ำหนดให้มี ๒ ตัวชี้วัดเท่ากัน แต่การก�ำหนดตัวชี้วัด
ไม่เหมือนกันก็ได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท
๒. เมืองพัทยา จะก�ำหนดเป็นการเฉพาะก็ได้ หรือจะก�ำหนดเช่นเดียวกับ องค์การบริหารส่วนต�ำบล/เทศบาล/องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ก็ได้
๓. ห้ามใช้เกณฑ์คะแนน ๕-๐ ให้ใช้ ๕-๓-๑-๐ เท่านั้น
๔.ห้ามมิให้ประเมินประสิทธิภาพฯ เฉพาะองค์การบริหารส่วนจังหวัด ต้องประเมินประสิทธิภาพฯ ในภาพรวมของจังหวัดทีส่ ามารถ
ประเมินประสิทธิภาพฯ ได้ทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
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แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment: LPA) ประจ�ำปี ๒๕๖๕

