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

ด้านที่ ๑ การบริหารจัดการ 

ตัวชี้วัดที่ ๑ – ๑๕ จ�านวน ๑๕ ตัวชี้วัด จ�านวน ๗๕ คะแนน 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ: องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและพร้อมในการด�าเนินการ 
เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
เป้าหมายเชิงปริมาณ: ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านที่ ๑ ร้อยละ ๗๐

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

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

หัวข้อประเมิน

เมือง
พัทยา

อบจ. ทน. ทม. ทต. อบต. คะแนนที่ได้

ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด คะแนน ร้อยละ

๑. การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ๕ ๔ ๔ ๔ ๓

๒. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๕ ๔ ๕ ๕ ๕ ๕

๓. ระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบ
ภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง

๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓

๔. การด�าเนินงานตามนโยบายของจังหวัด ๒ ๒ ๒ ๒ ๒ ๒

รวม ๑๔ ๑๔ ๑๔ ๑๔ ๑๔ ๑๓

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

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

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

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

วันที่ประเมิน.........../................../..............
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คะแนนเต็ม ๒๐/๒๕

คะแนนที่ได้

หน่วยที่ ๑ การจัดท�าฐานข้อมูลและการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น ตัวชี้วัดที่ ๑ – ๕ จ�านวน ๕ ตัวชี้วัด จ�านวน ๒๕ คะแนน
เป้าหมาย: องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท�าแผนพัฒนาท้องถ่ินได้ตามมาตรฐานในการบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ
เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนตามวิสัยทัศน์ที่ก�าหนดไว้
ตัวชี้วัดที่ ๑ – ๔ จ�านวน ๔ ตัวชี้วัด จ�านวน ๒๐ คะแนน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:  กลุ่มงานแผนพัฒนาท้องถิ่น กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น
ผู้รับผิดชอบ:  ๑. นายสุริยะ หินเมืองเก่า    ผู้อ�านวยการกลุ่มงานแผนพัฒนาท้องถิ่น             โทร. ๐๖ ๔๙๕๑ ๕๘๘๕
  ๒. ว่าที่ร้อยโทกมลกาจ รุ่งปิ่น   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ           โทร. ๐๘ ๓๓๐๔ ๑๙๐๗  
               หมายเลขโทรศัพท์ส�านักงาน  ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๒๑๐๔, ๒๑ - ๒๓  
ตัวชี้วัดที่ ๕ จ�านวน ๑ ตัวชี้วัด จ�านวน ๕ คะแนน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:  กลุ่มงานยุทธศาสตร์และนโยบาย กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
ผู้รับผิดชอบ:   ๑. นายสุวรรณชัย สมปอง    ผู้อ�านวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และนโยบาย       โทร. ๐๖ ๑๐๔๒ ๕๓๕๓
                    ๒. นายกรกช ชิระปัญญา     นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ             โทร. ๐๘ ๙๔๘๘ ๘๖๙๓
                                                       หมายเลขโทรศัพท์ส�านักงาน ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๔๐๘

ตัวชี้วัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนทีไ่ด้

๑ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
๑. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
๒. ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ�าปีหรือเพิ่มเติม  
๓. การใช้เงินสะสม/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
๔. การโอนตั้ งจ่ายเป็นรายการใหม่ / โอนเพิ่ม 
เปลี่ยนแปลงค�าชี้แจงงบประมาณ ส�าหรับการ
พัฒนาท้องถิ่น
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๖๐ มาตรา ๒๕๐
๒. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด ้วยวิธีการ 
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๑ แก้ไขเพิม่เติม (ฉบับท่ี 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 
การตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ และแก้ไข 
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔)  พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๘๙

๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการน�า
โครงการการจัดท�าบริการสาธารณะและ
กิจกรรมสาธารณะโดยตรงในแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน ปี ๒๕๖๔ มาจดัท�าเป็นงบประมาณ
รายจ่าย     
เกณฑ์การให้คะแนน:
๑. จ�านวนโครงการบริการสาธารณะและ
กิจกรรมสาธารณะร้อยละ ๓๐.๐๐ ของ
โครงการ ขึ้นไป
๒. จ�านวนโครงการบริการสาธารณะและ
กิจกรรมสาธารณะร้อยละ ๒๐.๐๐ ของ
โครงการ แต่ไม่ถึงร้อยละ ๓๐.๐๐ ของ
โครงการ
๓. จ�านวนโครงการบริการสาธารณะและ
กิจกรรมสาธารณะร้อยละ ๑๐.๐๐ ของ
โครงการ แต่ไม่ถึงร้อยละ ๒๐.๐๐ ของ
โครงการ
๔. จ�านวนโครงการบริการสาธารณะและ
กิจกรรมสาธารณะน้อยกว่าร้อยละ ๑๐.๐๐ 
ของโครงการ

๕

๓

๑

๐
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ตัวชี้วัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนทีไ่ด้

๔. ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจดัท�า
แผนพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 
๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  
ข้อ ๔ ค�านิยาม ข้อ ๒๔ และข้อ ๒๕
๕. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 
๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันท่ี ๑๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๒

ค�าอธิบาย: 
๑. กรณีวัสดุ/ครุภัณฑ์ ที่น�าไปด�าเนินการจัดท�าบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ แต่มิได้เขียนเป็นโครงการให้นับเป็น  
๑ โครงการหรือ ๑ กิจกรรมหรือ ๑ รายการ แล้วให้คะแนนตามเกณฑ์การให้คะแนนที่ก�าหนดไว้
๒. โครงการที่ปรากฏในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีหรือเพิ่มเติม การใช้เงินสะสม/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้

๒ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน  
๑. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
๒. ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ�าปีหรือเพิ่มเติม  
๓. การใช้เงินสะสม/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗) 
พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๕๓/๑ 
๒. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงาน
จังหวัดและกลุ ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 
๒๕๕๑ มาตรา ๑๙ 
๓. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับ
เงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา
เงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.  
๒๕๕๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. 
๒๕๖๑ ข้อ ๘๙
๔. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 
๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันท่ี ๑๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๒

๒. แผนพัฒนาท้องถิ่นมีความเชื่อมโยงหรือ
สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
เกณฑ์การให้คะแนน:
๑. มีการจัดท�ายุทธศาสตร์การพัฒนาที่เชื่อมโยง 
หรือสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด และน�าไป 
จัดท�าเป็นงบประมาณรายจ่าย ๑๐ โครงการ 
ขึ้นไป
๒. มีการจัดท�ายุทธศาสตร์การพัฒนาที่เชื่อมโยง
หรือสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด และน�าไป
จัดท�าเป็นงบประมาณรายจ่าย ๕ โครงการขึน้ไป
๓. มีการจัดท�ายุทธศาสตร์การพัฒนาที่เชื่อมโยง
หรือสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด และน�าไป
จัดท�าเป็นงบประมาณรายจ่าย ๓ โครงการขึน้ไป
๔. มีการจัดท�ายุทธศาสตร์การพัฒนาที่เชื่อมโยง 
หรือสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด และน�าไป 
จดัท�าเป็นงบประมาณรายจ่ายน้อยกว่า ๓ โครงการ 
หรือแผนพัฒนาท้องถิ่นไม่มีความเช่ือมโยง 
หรือสอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
กับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

๕

๓

๑

๐
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ค�าอธิบาย:
๑. กรณีวัสดุ/ครุภัณฑ์ ที่น�าไปด�าเนินการจัดท�าบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ แต่มิได้เขียนเป็นโครงการให้นับเป็น ๑ 
โครงการหรือ ๑ กิจกรรม หรือ ๑ รายการ แล้วให้คะแนนตามเกณฑ์การให้คะแนนที่ก�าหนดไว้
๒. โครงการที่ปรากฏในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ�าปีหรือเพิ่มเติม การใช้เงินสะสม/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
จะต้องมีการด�าเนินการจริง และมีการเบิกจ่ายงบประมาณเรียบร้อยแล้ว
๓. การเช่ือมโยง : เป็นการใช้ข้อมูลให้เข้าด้วยกัน เพ่ือน�าไปสู่การเปล่ียนแปลงที่ดี เกิดการติดต่อและโยงกัน สอดคล้องกัน  
สอดกันประสานไม่ขัดกันไปด้วยกันได้ การเชื่อมโยงการพัฒนาท้องถิ่น จึงเป็นการเชื่อมโยงในเชิงยุทธศาสตร์ในระดับต่าง ๆ ของ                
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้

๓ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. รายงานการประชมุคณะกรรมการตดิตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
๒. รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
๓. รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น
๔. ประกาศผลการติดตามและประเมินผล 
แผนพฒันาท้องถ่ิน โดยผูบ้รหิารท้องถ่ิน และเผย
แพร่เวบ็ไซต์หลกัขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิน่  
(กรณีไม่ลงหรือเผยแพร่ในเว็บไซต์หลักของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ถือว่าด�าเนินการ 
ไม่ครบถ้วนตามที่ก�าหนด
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. กฎหมายจดัตัง้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
ทุกประเภท
๒. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจดัท�า 
แผนพฒันาท้องถิน่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่  
พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ  
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ และ ข้อ ๓๐
๓. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 
๐๘๑๐.๓ /ว ๐๓๕๗ ลงวนัที ่๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ 
๔. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 
๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันท่ี ๑๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๒ 
๕. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/
ว ๖๗๓๒ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

๓. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
มีการด�าเนินการ ดังนี ้                    
(โปรด ในช่อง ที่มีการด�าเนินการ)

๑. คณะกรรมการติดตามและประเมินผล        
มีการรายงานผล และเสนอความเห็น ซึ่งได้จาก
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ต่อผู้บริหารท้องถิ่น ตามระยะเวลาที่ก�าหนด

๒. ผู ้บริหารท้องถิ่นรายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นของคณะกรรมการติดตาม 
และประเมินผล เสนอต่อสภาท้องถิ่นตาม 
ระยะเวลาที่ก�าหนด

๓. มีการประชุมสภาท้องถิ่นและสภาท้องถิ่น
เสนอความเห็นที่ได้จากการประชุมสภาท้องถิ่น 
ในการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน
ตามระยะเวลาที่ก�าหนด

๔. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิน่ประชมุ และ
ได้เสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามประเมิน
ผล แผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระยะเวลาที่ก�าหนด

๕. มกีารประกาศผลการติดตามและประเมนิผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นโดยผู้บริหารท้องถิ่น
เกณฑ์การให้คะแนน:
๑. ด�าเนินการครบทั้ง ๕ ข้อ
๒. ด�าเนินการ ๓ – ๔ ข้อ
๓. ด�าเนินการ  ๑ - ๒ ข้อ
๔. ไม่ได้ด�าเนินการติดตามและประเมินผล หรือ
ด�าเนนิการติดตามและประเมินผล ไม่เป็นไปตาม
ห้วงระยะเวลาที่ก�าหนดไว้

๕
๓
๑
๐
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ตัวชี้วัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนท่ีได้

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

ค�าอธิบาย: 
๑. กรณีผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ส่งรายงานการติดตามและประเมินผลให้สภาท้องถิ่นภายในเดือนธันวาคม                               
ให้ถือว่าเป็นไปตามกระบวนการแต่ ทั้งนี้ สภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจะต้องด�าเนินการต่อไปตามปกติ
๒. ตาม ข้อ ๑. เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นส่งรายงานการติดตามและประเมินผลให้สภาท้องถิ่นภายในเดือนธันวาคมแล้ว สภาท้องถิ่น            
จะประชุมเพื่อรับทราบภายหลังเดือนธันวาคมก็ได้ และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจะรับทราบภายหลังเดือนธันวาคมก็ได้
๓. เป็นการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ แต่การติดตาม        
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นด�าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม จึงต้องตรวจถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ ที่ได้
ด�าเนินการจริง
๔. กรณีไม่มีเว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ยึดถือการปิดประกาศ  ที่เปิดเผยเป็นหลัก
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ ยกเว้นองค์การบริหารส่วนต�าบล ไม่ต้อง
ประเมิน

๔ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. รายงานการประชุมคณะกรรมการประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่นในระดับอ�าเภอ
๒. รายงานการประชุมคณะกรรมการประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่นในระดับจังหวัด
๓. แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
๔. ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ�าปีหรือเพิ่มเติม  
๕. การใช้เงินสะสม/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติก�าหนดแผนและข้ันตอน               
การกระจายอ�านาจให ้แก ่องค ์กรปกครอง             
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 ลงวนัที ่๑๙ มกราคม ๒๕๖๑
๖. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 
๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันท่ี ๑๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๒ 

๔. องค์การบริหารส่วนจังหวัด น�าโครงการ     
พัฒนาในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ -  
๒๕๖๕) ที่ได้ผ่านกระบวนการประสานแผน
พัฒนาท้องถิ่นระดับอ�าเภอ/ระดับจังหวัด 
มาด�าเนินการโดยใช้เงินงบประมาณรายจ่าย
ประจ�าปี/เพิ่มเติม หรือเงินนอกงบประมาณ  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
เกณฑ์การให้คะแนน:
๑. มากกว่าร้อยละ ๘๐.๐๐ ขึ้นไป      
๒. ร้อยละ ๗๐.๐๐ – ๗๙.๐๐       
๓. ร้อยละ ๖๐.๐๐ – ๖๙.๐๐
๔. น้อยกว่าร้อยละ ๖๐.๐๐

๕
๓
๑
๐
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ตัวชี้วัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนท่ีได้

แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment: LPA) ประจ�ำปี ๒๕๖๕ 7

ค�าอธิบาย:
๑. กรณีวัสดุ/ครุภัณฑ์ ท่ีน�าไปด�าเนินการจัดท�าบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ แต่มิได้เขียนเป็นโครงการให้นับเป็น  
๑ โครงการหรือ ๑ กิจกรรม หรือ ๑ รายการ แล้วให้คะแนนตามเกณฑ์การให้คะแนนที่ก�าหนดไว้
๒. โครงการที่ด�าเนินการนั้นให้นับเฉพาะท่ีได้ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นในระดับอ�าเภอและจังหวัด โดยน�ามาเปรียบเทียบ
อัตราส่วนกับโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
๓. โครงการที่ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีหรือเพิ่มเติม การใช้เงินสะสม/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จะต้อง 
ด�าเนินการจริง และมีการเบิกจ่ายงบประมาณเรียบร้อยแล้ว
หมายเหตุ: ประเมินเฉพาะองค์การบริหารส่วนจังหวัด ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้

๕ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ที่
แสดงถงึความเชือ่มโยงกบัยทุธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
๒. โครงการ/กจิกรรมในข้อบญัญตัหิรอืเทศบญัญตัิ
งบประมาณรายจ่ายที่แสดงให้เห็นถึง
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ 
มาตรา ๖๕
๒. พระราชบัญญัติการจัดท�ายุทธศาสตร์ชาติ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๕
๓. พระราชบัญญตัริะเบียบบรหิารราชการแผ่นดิน 
พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๕๓/๑ 
๔. พระราชกฤษฎกีาว่าด้วยการบรหิารงานจงัหวดั
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. องค ์กรปกครองส่วนท ้องถิ่นมีการน�า
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)  
มาเป็นกรอบในการจัดท�าแผนพัฒนาท้องถ่ิน               
และข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติงบประมาณ 
รายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
เกณฑ์การให้คะแนน:
๑. มีโครงการ/กิจกรรม ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
และข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติงบประมาณ 
รายจ่ายที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์กับ
ยุทธศาสตร์ชาติ ๕ - ๖ ยุทธศาสตร์
๒. มีโครงการ/กิจกรรม ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
และข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติงบประมาณ 
รายจ่ายที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์กับ
ยุทธศาสตร์ชาติ ๓ – ๔ ยุทธศาสตร์
๓. มีโครงการ/กิจกรรม ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
และข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติงบประมาณ 
รายจ่ายที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์กับ
ยุทธศาสตร์ชาติ ๑ – ๒ ยุทธศาสตร์
๔. ไม่มีโครงการ/กิจกรรม ตามแผนพัฒนา 
ท้องถิน่และข้อบญัญติัหรอืเทศบญัญติังบประมาณ
รายจ่ายที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์กับ
ยุทธศาสตร์ชาติ

๕

๓

๑

๐

ค�าอธิบาย: 
๑. กรณีวัสดุ/ครุภัณฑ์ ท่ีน�าไปด�าเนินการจัดท�าบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ แต่มิได้เขียนเป็นโครงการให้นับเป็น  
๑ โครงการ หรือ ๑ กิจกรรม หรือ ๑ รายการ แล้วให้คะแนนตามเกณฑ์การให้คะแนนที่ก�าหนดไว้
๒. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ประกอบไปด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ส�าคัญ ได้แก่ (๑) ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง (๒) ยุทธศาสตร์ชาติ            
ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (๓) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) ยุทธศาสตร์ชาติ                   
ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต 
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ (๖) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้
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คะแนนเต็ม ๒๕

คะแนนที่ได้

หน่วยที่ ๒ การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ตัวชี้วัดที่ ๖ – ๑๐ จ�านวน ๕ ตัวชี้วัด จ�านวน ๒๕ คะแนน

เป้าหมาย: องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่มศีกัยภาพในการจดัการข้อร้องทกุข์/ร้องเรยีนทีเ่กีย่วข้องได้อย่างรวดเรว็ ทนัต่อสถานการณ์
และความคาดหวังของสังคมและประชาชนในท้องถิ่น
ตัวชี้วัดที่ ๖ – ๙ จ�านวน ๔ ตัวชี้วัด จ�านวน ๒๐ คะแนน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:  กลุ่มงานส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีท้องถิ่น กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น
ผู้รับผิดชอบ:   ๑. นางสาวลัดดาวรรณ น้อยอรุณ     ผู้อ�านวยการกลุ่มงานส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีท้องถิ่น 
                                                                 โทร. ๐๘ ๔๙๔๑ ๕๔๑๔
  ๒. นายอานนท์ เพชรหนู             นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ   โทร. ๐๘ ๔๘๗๘ ๕๙๗๐
  ๓. นางสาวชนเนษฎ์ แก้วพุฒ   พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน    โทร. ๐๙ ๕๖๖๙ ๓๖๔๕ 
                                                                 หมายเลขโทรศัพท์ส�านักงาน ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๒๓๒๒
ตัวชี้วัดที่ ๑๐ จ�านวน ๑ ตัวชี้วัด จ�านวน ๕ คะแนน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น
ผู้รับผิดชอบ:  นายณัฐศักย์ ดีศรี                  ผู้อ�านวยการกลุ่มงานกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น 
        โทร. ๐๘ ๑๑๗๓ ๑๐๙๗
                                                            หมายเลขโทรศัพท์ส�านักงาน ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๕๒๐๗

ตัวชี้วัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

๖ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. มีการมอบหมายส�านัก/กอง/ฝ่าย/เจ้าหน้าท่ี
รับผิดชอบ และมีค�าสั่งแต่งตั้ง
๒. ทะเบียนรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน
๓. หลกัฐานการรายงานผลให้ทราบภายใน 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�าเนินการ 
เรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน และขอความเป็นธรรม  
ของกองกฎหมายและระเบยีบท้องถิน่ กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถ่ิน ผลิตเมื่อ เดือนมีนาคม 
๒๕๖๒ (มาปรับใช้โดยอนุโลม)

๖. ร้อยละของข้อร้องทกุข์/ร้องเรียนต่อองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ด�าเนินการส�าเร็จลุล่วง
เกณฑ์การให้คะแนน:  
๑. จดัท�าบญัชรีบัเรือ่งราวร้องทกุข์/ร้องเรยีนและ
ด�าเนนิการแก้ไขปัญหา หรอืแจ้งผลความคบืหน้า 
ให้ประชาชนทราบทุกเรื่อง ภายใน ๑๕ วัน  
ร้อยละ ๑๐๐ ของจ�านวนเรื่องราวร้องทุกข ์
ท่ีปรากฏในบญัช ีหรือ ไม่มข้ีอร้องทุกข์/ร้องเรียน
๒. จดัท�าบญัชรีบัเรือ่งราวร้องทกุข์/ร้องเรยีนและ 
ด�าเนนิการแก้ไขปัญหา หรอืแจ้งผลความคบืหน้า 
ให้ประชาชนทราบ ภายใน ๑๕ วัน อย่างน้อย
ร้อยละ ๘๐.๐๐ ของจ�านวนเรื่องราว ร้องทุกข์/
ร้องเรียนที่ปรากฏในบัญชี
๓. จดัท�าบญัชรีบัเรือ่งราวร้องทกุข์/ร้องเรยีนและ
ด�าเนนิการแก้ไขปัญหา หรอืแจ้งผลความคบืหน้า 
ให้ประชาชนทราบ ภายใน ๑๕ วัน อย่างน้อย
ร้อยละ ๕๐.๐๐ ของจ�านวนเรื่องราว ร้องทุกข์/
ร้องเรียนที่ปรากฏในบัญชี

๕

๓

๑
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๔. ประกาศคณะกรมการการกระจายอ�านาจ 
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง แนวทาง
ในการจัดบริการรับเรื่องราวร ้องทุกข ์ของ
ประชาชน ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

๔. จดัท�าบญัชรีบัเรือ่งราวร้องทกุข์/ร้องเรยีนและ 
ด�าเนนิการแก้ไขปัญหา หรอืแจ้งผลความคบืหน้า 
ให้ประชาชนทราบ ภายใน ๑๕ วนั ต�า่กว่าร้อยละ 
๕๐.๐๐ ของจ�านวน เรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน
ที่ปรากฏในบัญชีหรือไม่มีการด�าเนินการใด ๆ

๐

ค�าอธิบาย:
๑. การด�าเนินการจัดการข้อร้องทุกข์/ร้องเรียนส�าเร็จลุล่วง หมายถึง มีการจัดท�าบัญชีรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน และด�าเนิน
การแก้ไขปัญหา หรือแจ้งผลความคืบหน้าให้ประชาชนทราบภายใน ๑๕ วัน
๒. ข้อร้องเรียน แบ่งเป็นประเภท ๒ ประเภท คือ (๑) ข้อร้องเรียนทั่วไป เช่น เรื่องราวร้องทุกข์ทั่วไป ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ  
ค�าชมเชย สอบถาม หรือร้องขอข้อมูล การร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพ และการให้บริการของหน่วยงาน (๒) การร้องเรียนเกี่ยวกับ
ความโปร่งใสของการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น
๓. ค�าร้องเรียน เป็นค�าหรือข้อความที่ผู้ร้องเรียนกรอกตามแบบฟอร์มที่ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน หรือระบบการรับค�าร้อง
เรียนเอง มีแหล่งที่สามารถตอบสนอง หรือมีรายละเอียดอย่างชัดเจนหรือมีนัยส�าคัญที่เชื่อถือได้ 
๔. กรณี ร้องทุกข์/ร้องเรียน ผ่านผู้ก�ากับดูแล หรือส�านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด/ส�านักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นอ�าเภอ ให้นับเป็นข้อร้องทุกข์/ร้องเรียนด้วย
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้
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๗ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. คู่มือส�าหรับประชาชนที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจัดท�าขึ้น
๒. ตรวจสอบสัญญาณอินเทอร์เน็ต หรือ Wi-Fi 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการจัดมุม
บริการอินเทอร์เน็ต หรือ Wi-Fi  
๓. เอกสารประเมินความพึงพอใจ 
๔. ตรวจสอบการให้บรกิารช่องทางเวบ็ไซต์หลกั
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/Facebook/
Line
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติการอ�านวยความสะดวก
ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.
๒๕๕๘
๒. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ 
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒
๓. หนงัสอืกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถ่ิน ที ่มท 
๐๘๙๒.๔/ว ๓๕๑ ลงวนัที ่๑๙ กมุภาพนัธ์ ๒๕๕๘
๔. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ด่วนที่สุด ท่ี มท ๐๘๙๒.๔/ว ๑๖๙๓ ลงวันที่                
๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘
๕. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น       
ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๑๒/ว ๔๕๑ ลงวันที่ ๒๘ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

๗. ช่องทางการส่ือสารทีห่ลากหลายเพ่ืออ�านวย
ความสะดวกให้แก่ประชาชนทีจ่ะติดต่อสอบถาม
หรือขอข้อมูล หรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การปฏบิติังานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
มีการด�าเนินการ ดังนี ้                    
(โปรด ในช่อง ที่มีการด�าเนินการ)

๑. มีการจัดท�าและเผยแพร่คู ่มือส�าหรับ
ประชาชนครบถ้วน ทุกกระบวนงานให้บริการ 
ที่เป็นปัจจุบัน และเผยแพร่ทางเว็บไซต์หลักของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒. มีกล่อง/ตู้รับฟังความคิดเห็น อย่างน้อย 
สามจุด ในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ทีไ่ม่ซ�า้กบัจุดทีต้ั่ง (ชมุชน/หมูบ้่าน) หรือมตู้ี ปณ. 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและสรุปผล
ข้อมูลที่ได้ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ

๓. มีการประชุมรับฟังความคิดเห็น หรือ            
การประชาคมท้องถิ่น และน�าข้อมูลจากการ 
รับฟังความคิดเห็นมาแก้ปัญหาหรือตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน และแสดงผล 
การด�าเนินการดังกล่าวให้สาธารณชนรับทราบ
ทางเวบ็ไซต์หลกัขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

๔. มีเว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น/Facebook/Line

๕. โทรศพัท์สายด่วนหรอืสายตรงถงึผูบ้รหิาร
ท้องถิ่น 

๖. มกีารจดัตัง้ศนูย์บรกิารร่วมหรอืด�าเนนิการ
อย่างอื่น นอกเหนือจากข้อ ๑ – ๕ 
(โปรดระบุ........................................................) 
เกณฑ์การให้คะแนน: 
๑. ด�าเนินการ ๕ - ๖ ข้อ
๒. ด�าเนินการ ๓ - ๔ ข้อ
๓. ด�าเนินการ ๒ ข้อ
๔. ด�าเนินการ ๑ ข้อ หรือไม่มีการด�าเนินการ 

๕
๓
๑
๐

ค�าอธิบาย:
๑. โทรศัพท์สายด่วน เช่น ๑๖๖๙ เป็นต้น หรือสายตรงถึงผู้บริหารท้องถิ่น อาจเป็นโทรศัพท์มือถือถึงผู้บริหารท้องถิ่นโดยตรง 
เป็นต้น (ระบุให้ชัดเจนว่าโทรศัพท์สายด่วนนั้นคือหมายเลขใด หรือประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ)
๒. การเผยแพร่ หมายถึง การเผยแพร่ที่เป็นรูปแบบเอกสาร ติดประกาศ ณ ส�านักงาน/ที่ท�าการ หรือเผยแพร่ทางเว็บไซต์หลัก
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้
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๘ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. แบบประเมินความพึงพอใจฯ
๒. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจที่สรุป
ผลเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
๓. เอกสารหรือรายการหรือวัสดุหรือครุภัณฑ์           
ที่แสดงให ้เห็นถึงการให ้คะแนนและแสดง 
ความคิดเหน็ของประชาชน เพือ่ให้มกีารปรับปรุง
บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๔. มีและใช้อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ 
(Smart Card Reader) ในการบริการประชาชน
๕. มีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์หลักขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบญัญตักิารอ�านวยความสะดวกในการ 
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘
๒. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ 
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒
๓. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น               
ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๒/ว ๑๔๙๗ ลงวันท่ี                  
๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑
๔. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น                   
ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๗/ว ๒๖๕๖ ลงวันที่ ๒๘ 
สิงหาคม ๒๕๖๑ 
๕. หนังสอืกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิน่ ด่วน
ที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๗/ว ๔๒๒๒ ลงวันที่ ๒๖ 
ธันวาคม ๒๕๖๑

๘. การประเมินความพึงพอใจของประชาชน 
ณ จุดบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
(Citizen Feedback)
มีการด�าเนินการ ดังนี ้                    
(โปรด ในช่อง ที่มีการด�าเนินการ)

๑. มีการประเมินผลความพึงพอใจของ
ประชาชน ณ จุดบริการ

๒. มีการให้คะแนนและแสดงความคิดเห็น
ของประชาชน เพื่อให้มีการปรับปรุงบริการ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๓. มกีารใช้อปุกรณ์อ่านบตัรแบบอเนกประสงค์  
(Smart Card Reader) อย่างน้อย ๑ กระบวนงาน

๔. มีการแสดงผลการส� ารวจความพึง
พอใจของประชาชนผ่านทางเว็บไซต์หลักของ       
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๕. มีผลการประเมินความพึงพอใจฯ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๗๐.๐๐

๖. มีการสรุปผลเสนอผู้บริหารท้องถิ่นและ
ประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผย
เกณฑ์การให้คะแนน:   
๑. ด�าเนินการ ๔ – ๖ ข้อ
๒. ด�าเนินการ ๓ ข้อ
๓. ด�าเนินการ ๒ ข้อ
๔. ด�าเนินการ ๑ ข้อหรือไม่มีการด�าเนินการ

๕
๓
๑
๐

ค�าอธิบาย:
มีการด�าเนินการ ดังนี้ หมายถึง 
ข้อ ๕. มีผลการประเมินความพึงพอใจฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐.๐๐ ให้น�ามาจากข้อ ๑. - ๔.
ข้อ ๖. มีการสรุปผลเสนอผู้บริหารท้องถิ่นและประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผย ให้น�ามาจากข้อ ๑. – ๕.
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้
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๙ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. ค�าสัง่/ประกาศแต่งตัง้คณะกรรมการรบัผิดชอบ
ด้านพลังงานของหน่วยงาน
๒. รายงานผลการใช้ข้อมูลพลังงานผ่านเว็บไซต์ 
www.e-report.energy.go.th ของส�านักงาน
นโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน
๓. บันทึกเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เอกสารข้อมูล
การลดพลังงาน
๔. การประกาศผลการลดพลังงาน ผ่านช่องทาง
เว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
หนังสือกรมส่งสริมการปกครองท้องถิ่น ท่ี มท 
๐๘๑๐.๗/ว ๘๘๘ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔

๙. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มีการบริหาร
จัดการลดพลังงาน (ไฟฟ้า) ของหน่วยงาน
มีการด�าเนินการ ดังนี ้                    
(โปรด ในช่อง ที่มีการด�าเนินการ)

๑. มีการแต่งต้ังคณะกรรมการรับผิดชอบ 
ด้านพลังงานของหน่วยงาน

๒. มีการรายงานข้อมูลรวมถึงการใช้ข้อมูล
ผ่านเว็บไซต์ www.e-report.energy.go.th  
ของส�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
กระทรวงพลังงาน เป็นประจ�า ทุกเดือน

๓. ปริมาณการใช้ไฟฟ้าลดลงร้อยละ ๑๐.๐๐ 
ขึ้นไป

๔. มีการรายงานผลให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ
๕. มี การประกาศผลการลดพลังงาน 

ผ่านช่องทางเว็บไซต์หลักขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
เกณฑ์การให้คะแนน:
๑. ด�าเนินการ ๔ – ๕ ข้อ
๒. ด�าเนินการ ๒ – ๓ ข้อ
๓. ด�าเนินการ ๑ ข้อ
๔. ไม่มีการด�าเนินการ

๕
๓
๑
๐

ค�าอธิบาย:
๑. การลดพลงังาน หมายถึง การวดัความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในการลดพลงังาน พจิารณาจาก “พลงังานไฟฟ้า”  
ต่อเน่ืองจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีเป้าหมายให้มีการใช้พลังงานไฟฟ้าลดลงร้อยละ ๑๐.๐๐ เทียบกับค่ามาตรฐาน 
การใช้พลังงานไฟฟ้าของแต่ละหน่วยงาน
๒. การรายงานผลการใช้พลงังานไฟฟ้า ให้รายงานเป็นประจ�าทกุเดอืน ผ่านเวบ็ไซต์ www.e-report.energy.go.th ของส�านกังาน
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�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
กระทรวงพลังงาน
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้
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ตัวชี้วัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนท่ีได้
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๑๐ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. ตรวจสอบการให้บริการช่องทางแจ้งเบาะแส
ป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล�้าทางสาธารณะ
ที่ ไม ่ชอบด้วยกฎหมายในระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ หรือเครือข ่ายสังคมออนไลน ์  
หรือช่องทางอื่น เช่น ทางไปรษณีย์ กล่องรับ 
ความคิดเห็น เป็นต้น
๒. เอกสารที่ เกี่ยวข ้องกับการรายงานผล 
การด�าเนินการ ตลอดจนปัญหาและอุปสรรค 
ในการปฏิบัติงาน และแจ้งข้อมูลให้กับจังหวัด
และให ้จังหวัดรายงานผลให ้กรมส ่งเสริม  
การปกครองท้องถิ่นทราบทุก ๆ ๓ เดือน
๓. ตรวจสอบการด�าเนินการตามมาตรการ
ป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับ
ใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณา เช่น รูปถ่าย                 
การประชุมหรือหลักฐานเชิงประจักษ์ที่แสดง 
ให้เห็นถึงการด�าเนินการตามมาตรการดังกล่าว
๔. หลกัฐานเกีย่วกบัการด�าเนนิคดตีามกฎหมาย
กับผู ้ติดตั้งป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดท่ีรุกล�้า               
ทางสาธารณะที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและ 
ความเป็นระเบียบเรียบร ้อยของบ้านเมือง  
พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒. พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๓. พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๔. หนังสือส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๑๕๖๙ ลงวันที่ ๑๐ 
มกราคม ๒๕๖๒
๕. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท  
๐๒๒๖.๒/๐๑๐๗๕ ลงวันท่ี ๒๒ มกราคม  
๒๕๖๒
๖. หนงัสอืกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถ่ิน ที ่มท  
๐๘๐๔.๖/ว ๕๕๔ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ ์ 
๒๕๖๒

๑๐. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมกีารด�าเนนิการ
ตามมาตรการป้องกันการละเว้น การปฏบิติัหน้าที่
ในการบังคบัใช้กฎหมายเกีย่วกบัป้ายโฆษณา
มีการด�าเนินการ ดังนี ้                    
(โปรด ในช่อง ที่มีการด�าเนินการ)

๑. ตรวจสอบการท�างานของเจ้าหน้าท่ีใน
สังกดัตามสายการบงัคบับญัชาในการก�ากบัดูแล
เรื่องการติดป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ

๒. มีการจัดให้มีช่องทางที่เหมาะสมส�าหรับ
แจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล�้า
ทางสาธารณะที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยใช้
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือเครือข่ายสังคม
ออนไลน์หรือช่องทางอื่น เช่น ทางไปรษณีย์ 
กล่องรับความคิดเห็น เป็นต้น และมีแนวทาง 
การจดัการทีช่ดัเจนและรายงานผลการด�าเนนิการ
ภายหลังได้รับการแจ้งเบาะแสให้ประชาชน                  
ผู้แจ้งเบาะแสรับทราบ

๓. มกีารเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ให้ประชาชน
และผู ้ประกอบการทราบถึงการกระท�าอัน 
เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับการติดตั้ ง 
ป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล�้าทางสาธารณะ

๔. มีการออกตรวจการติดตั้งป้ายโฆษณา
หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล�้าทางสาธารณะหรือไม่ชอบ
ด้วยกฎหมายและมีการจัดเก็บหรือรื้อถอน 
ป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล�้าทางสาธารณะ

๕. มีการด�าเนินการตามกฎหมายกับผู้ติดตั้ง
ป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล�้าทางสาธารณะ
ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

๖. มกีารรายงานผลการด�าเนนิการ ตลอดจน 
ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน และ 
แจ้งข้อมูลให้กับจังหวัดและให้จังหวัดรายงาน
ผลให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินทราบ 
ทุก ๆ ๓ เดือน
เกณฑ์การให้คะแนน:
๑. ด�าเนินการครบ ๕ ข้อขึ้นไป
๒. ด�าเนินการครบ ๔ ข้อ
๓. ด�าเนินการครบ ๒ - ๓ ข้อ
๔. ไม่มีการด�าเนินการ

๕
๓
๑
๐
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ค�าอธิบาย:
๑. การตรวจสอบการท�างานของเจ้าหน้าท่ีในสังกัดตามสายการบังคับบัญชาในการก�ากับดูแลเรื่องการติดป้ายโฆษณา 
บนทางสาธารณะการรายงานผลการด�าเนินการ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๔.๖/ว ๕๕๔  
ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
๒. การรายงานผลการด�าเนินการ ตลอดจนปัญหาและอปุสรรคในการปฏบิตังิาน และแจ้งข้อมลูให้กบัจงัหวดัและให้จงัหวดัรายงานผล  
ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบทุก ๆ ๓ เดือน เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๔.๖/ 
ว ๕๕๔ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรายงานผลการด�าเนินการรายงานครบถ้วน  
จึงจะถือว่าได้ว่าได้มีการด�าเนินการตามข้อนี้แล้ว
หมายเหตุ:
๑. ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่ต้องประเมิน
๒. กรณีไม่มีป้ายรุกล�้าที่สาธารณะให้ได้ ๕ คะแนน กรณีด�าเนินการตาม ๑ - ๔ ในกรณี ๔. ยกเว้นการรื้อถอนฯ และด�าเนินการ ๖.  
เกี่ยวกับการรายงานผล
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คะแนนเต็ม ๑๕

คะแนนที่ได้

หน่วยที่ ๓ ระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง
ตัวชี้วัดที่ ๑๑ – ๑๓ จ�านวน ๓ ตัวชี้วัด จ�านวน ๑๕ คะแนน 
เป้าหมาย: องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดวางระบบการควบคุมภายในที่ดี มีระบบการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและ
มีการบริหารจัดการความเสี่ยงให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก�าหนดไว้ เพื่อสร้างความโปร่งใส และการบริหารงานที่ดี
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กลุ่มงานพัฒนาระบบการตรวจสอบ กองตรวจสอบระบบการเงินบัญชีท้องถิ่น
ผู้รับผิดชอบ: ๑. นางชบาไพร ชุนถนอม         ผู้อ�านวยการกองตรวจสอบระบบการเงินบัญชีท้องถิ่น  โทร. ๐๘ ๕๔๘๐ ๒๓๙๕
                    ๒. นางสาวพรพิชชา พานแก้ว    ผู้อ�านวยการกลุ่มงานพัฒนาระบบการตรวจสอบ     โทร. ๐๙ ๒๒๘๐ ๑๖๘๒
                                                            หมายเลขโทรศัพท์ส�านักงาน  ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๓๐๕

ตัวชี้วัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

๑๑ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. ค�าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผล
การควบคุมภายในระดับองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น
๒. รายงานระดบัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่  
ตามแบบ ปค.๑ แบบ ปค.๔ แบบ ปค.๕  
และแบบ ปค.๖
๓. หนังสือน�าส่งรายงานให้นายอ�าเภอ หรือ
ส�านักงานส่งเสรมิการปกครองท้องถ่ินจงัหวัด  
แล้วแต่กรณี
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของ
รัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙
๒. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว ่าด ้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุม
ภายในส�าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑  

๑๑. การแต่งต้ังคณะกรรมการประเมนิผลการควบคมุ
ภายใน และการจัดท�ารายงานระดับหน่วยงาน 
ของรัฐ ตามแบบ ปค. ๑ แบบ ปค. ๔  แบบ ปค. ๕  
และแบบ ปค. ๖ 
เกณฑ์การให้คะแนน:
๑. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุม
ภายในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ด�าเนนิการ 
ตามแบบทีก่�าหนดครบถ้วน และจดัส่งให้นายอ�าเภอ 
หรือส�านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด  
แล้วแต่กรณี ภายในระยะเวลาที่ก�าหนด 
๒. แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผล การควบคุม
ภายในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ด�าเนนิการ 
ตามแบบท่ีก�าหนดครบถ้วน แต่จัดส่งให้นายอ�าเภอ 
หรือส�านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด  
แล้วแต่กรณี เกินระยะเวลาที่ก�าหนด
๓. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุม
ภายในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ด�าเนนิการ
ตามแบบทีก่�าหนดครบถ้วน แต่ไม่จดัส่งให้นายอ�าเภอ
หรือส�านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด 
แล้วแต่กรณี    
๔. ไม่ได ้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการ
ควบคุมภายในระดับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ไม่ได้ด�าเนินการหรือด�าเนินการ ตามแบบที่ก�าหนด
ไม่ครบถ้วน

๕

๓

๑

๐

ค�าอธิบาย:
๑. แบบที่ก�าหนด ได้แก่

๑.๑ หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๑)
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๑.๒ รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔)
๑.๓ รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕) 
๑.๔ รายงานการสอบถามการประเมนิผลการควบคมุภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (แบบ ปค.๖) (กรณไีม่มผู้ีตรวจสอบภายใน              

หรอืไม่ได้มอบหมายให้มีผูป้ฏิบัตหิน้าท่ีผูต้รวจสอบภายใน ไม่ต้องจดัท�าแบบ ปค.๖ แต่ให้ระบใุนหนงัสอืน�าส่งรายงานให้นายอ�าเภอ             
หรือ ส�านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด แล้วแต่กรณี หรือหมายเหตุไว้ในแบบ ปค.๑ ว่า “องค์การบริหารส่วนจังหวัด/
เทศบาล/องค์การบริหารส่วนต�าบล ไม่มีผู้ตรวจสอบภายในหรือไม่ได้มอบหมายให้มีผู้ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ตรวจสอบภายใน จึงไม่ได ้
จัดท�าแบบ ปค.๖”)    
๒. การจัดส่งรายงานภายในระยะเวลาที่ก�าหนด

๒.๑ กรณีองค์การบริหารส่วนต�าบล/เทศบาลต�าบล จัดส่งให้นายอ�าเภอ เพื่อให้คณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน                           
ที่นายอ�าเภอจัดให้มีขึ้นด�าเนินการรวบรวมและสรุปจัดท�าเป็นรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในขององค์กรปกครอง              
ส่วนท้องถิ่นระดับอ�าเภอ ส่งให้ส�านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ

๒.๒ กรณีเทศบาลเมือง/เทศบาลนคร/องค์การบริหารส่วนจังหวัด จัดส่งให้ส�านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด  
ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ

๒.๓ กรณีเมืองพัทยา ให้จัดส่งรายงานต่อกระทรวงการคลังโดยตรง ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้

๑๒ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. เอกสารหลักฐานท่ีแสดงถึงการมีผู้ด�ารง
ต�าแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน หรือ
รักษาการในต�าแหน่งนักวิชาการตรวจสอบ
ภายในหรือการมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าท่ีผู้
ตรวจสอบภายใน 
๒. กฎบัตร
๓. แผนการตรวจสอบประจ�าปี
๔. รายงานผลการตรวจสอบ 
๕. เอกสารหลกัฐานทีแ่สดงถงึการตดิตามผล         
การด�าเนนิการตามข้อเสนอแนะจากรายงาน
ผลการตรวจสอบ
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบญัญตัวินิยัการเงนิการคลงัของรฐั 
พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙
๒. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว ่าด ้วย
มาตรฐานและหลกัเกณฑ์ปฏบิตักิารตรวจสอบ
ภายในส�าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 
๒๕๖๔

๑๒. ผู้ตรวจสอบภายในปฏบิตังิานตรวจสอบได้อย่าง 
มปีระสทิธภิาพตามหลกัเกณฑ์ฯ ทีก่ระทรวงการคลงั
ก�าหนด
เกณฑ์การให้คะแนน:
๑. ผูต้รวจสอบภายในได้จดัท�ากฎบัตร จดัท�าแผนการ
ตรวจสอบ ปฏิบัติงานตรวจสอบเป็นไปตามแผนที่ 
ได้รับอนุมัติ รายงานผลการตรวจสอบครบถ้วนตาม
แผนฯ ภายในระยะเวลาทีก่�าหนด และมกีารติดตาม
ผลการด�าเนินการตามข้อเสนอแนะจากรายงานผล
การตรวจสอบ
๒. ผูต้รวจสอบภายในได้จดัท�ากฎบตัร จดัท�าแผนการ
ตรวจสอบ ปฏิบัติงานตรวจสอบเป็นไปตามแผนที่
ได้รับอนุมัติ และรายงานผลการตรวจสอบครบถ้วน
ตามแผนฯ แต่เกินระยะเวลาที่ก�าหนด 
๓. ผูต้รวจสอบภายในได้จดัท�ากฎบตัร จดัท�าแผนการ
ตรวจสอบ ปฏบิตังิานตรวจสอบเป็นไปตามแผนทีไ่ด้
รับอนุมัติ แต่รายงานผลการตรวจสอบไม่ครบถ้วน
ตามแผนฯ 
๔. ไม่มีผู้ด�ารงต�าแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน 
หรอืไม่ได้แต่งต้ังให้มผีูร้กัษาการในต�าแหน่งนกัวชิาการ
ตรวจสอบภายใน หรือไม่ได้มอบหมาย ให้มีผู้ปฏิบัติ
หน้าที่ผู้ตรวจสอบภายใน

๕

๓

๑

๐

ตัวชี้วัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้
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ค�าอธิบาย: 
๑. ผู้ตรวจสอบภายใน หมายความว่า ผู้ด�ารงต�าแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน หรือผู้ได้รับแต่งต้ังให้รักษาการในต�าแหน่ง 
นักวิชาการตรวจสอบภายใน หรือผู้ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายใน
๒. จัดท�าและเสนอแผนการตรวจสอบประจ�าปีต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อพิจารณาอนุมัติภายในเดือนกันยายน
๓. จดัท�าและเสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อผูบ้รหิารท้องถิน่ ภายในเวลาอนัสมควรและไม่เกนิสองเดอืน นบัจากวนัทีด่�าเนนิการ 
ตรวจสอบแล้วเสร็จ
๔. การติดตามผลการด�าเนินการตามข้อเสนอแนะ หมายความว่า ผู้ตรวจสอบภายในได้มีการติดตามให้หน่วยรับตรวจด�าเนินการ                 
ตามข้อเสนอแนะที่ให้ไว้ในรายงานผลการตรวจสอบ
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้

๑๓ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. ค�าสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบด�าเนินการ
บรหิารจดัการความเสีย่งระดบัองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
๒. แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจ�า
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
๓. เอกสารหลักฐานการติดตามประเมินผล  
และทบทวนแผนการบริหารจดัการความเส่ียง 
๔. รายงานผลตามแผนการบริหารจัดการ       
ความเสี่ยง
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบญัญตัวินิยัการเงนิการคลงัของรฐั 
พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙
๒. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว ่าด ้วย
มาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหาร
จัดการความเสี่ยงส�าหรับหน่วยงานของรัฐ 
พ.ศ. ๒๕๖๒

๑๓. การบรหิารจดัการความเสีย่งระดบัหน่วยงาน
ของรัฐตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ ที่กระทรวง
การคลังก�าหนด
เกณฑ์การให้คะแนน:
๑. มอบหมายให้มีผู ้รับผิดชอบการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง จัดท�าแผนการบริหารจัดการ ความเสี่ยง  
มีการติดตามประเ มินผลการบริหารจัดการ 
ความเสี่ยง จัดท�ารายงานผลตามแผนการบริหาร
จัดการความเส่ียง และมกีารทบทวนแผนการบริหาร
จัดการความเสี่ยงเสนอ   ผู้บริหารท้องถิ่น    
๒. มอบหมายให้มีผู ้รับผิดชอบการบริหารจัดการ     
ความเสี่ยง จัดท�าแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง  
และรายงานผลตามแผนการบรหิารจดัการความเสีย่ง  
แต่ไม ่ได ้ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการ 
ความเส่ียง และไม่ได้ทบทวนแผนการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงเสนอผู้บริหารท้องถิ่น      
๓. มอบหมายให้มีผู ้รับผิดชอบการบริหารจัดการ 
ความเสี่ยง และจัดท�าแผนการบริหารจัดการ 
ความเสี่ยง แต่ไม่ได้ติดตามประเมินผล การบริหาร
จัดการความเสี่ยง ไม่ได ้รายงานผล ตามแผน 
การบริหารจัดการความเสี่ยง และไม่ได้ทบทวน
แผนการบรหิารจดัการความเสีย่งเพือ่เสนอผู้บรหิาร
ท้องถิ่น
๔. ไม่ได้มอบหมายผู้รับผิดชอบด�าเนินการบริหาร
จัดการความเสี่ยง หรือผู้รับผิดชอบไม่ได้ด�าเนินการ
บริหารจัดการความเส่ียงตามทีห่ลักเกณฑ์กระทรวง
การคลังก�าหนด

๕

๓

๑

๐
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ค�าอธิบาย:
๑. ผู้รับผิดชอบการบริหารจัดการความเสี่ยง ประกอบด้วย ผู้บริหารทุกระดับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และบุคลากร 
ที่มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท�ายุทธศาสตร์และการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒. ผู้รับผิดชอบมีหน้าที่ ๑) จัดท�าแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ๒) ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ๓) จัดท�า
รายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง และ ๔) พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
๓. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องในระหว่างการปฏิบัติงานหรือติดตาม
ประเมินผลเป็นรายครั้ง หรือใช้ทั้งสองวิธีร่วมกัน
๔. จัดท�ารายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงเสนอให้ผู้บริหารท้องถิ่น พิจารณาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ซึ่งผู้บริหารท้องถิ่น
สามารถก�าหนดนโยบาย วิธีการ และระยะเวลาการรายงาน
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้

คะแนนเต็ม ๑๐

คะแนนที่ได้

หน่วยที่ ๔ การด�าเนินงานตามนโยบายของจังหวัด ตัวชี้วัดที่ ๑๔ - ๑๕ จ�านวน ๒ ตัวชี้วัด จ�านวน ๑๐ คะแนน
เป้าหมาย: ให้จังหวัดก�าหนดเกณฑ์การประเมินผลการด�าเนินงานตามนโยบายของจังหวัด (พ.ศ.๒๕๖๔) ซึ่งอาจเป็นการด�าเนินงาน
ตามนโยบายรฐับาล กระทรวงมหาดไทย ยทุธศาสตร์การพัฒนากลุม่จังหวดั แผนพฒันาจังหวดั นโยบายส�าคัญของผูว่้าราชการจงัหวดั 
หรือนโยบายการพัฒนาพ้ืนท่ีเฉพาะ เช่น พ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจ พื้นที่การค้าชายแดน ฯลฯ (ระบุหัวข้อนโยบาย การด�าเนินงาน 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการสนับสนุนและผลการด�าเนินงาน ) 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กลุ่มงานส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีท้องถิ่น กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น
ผู้รับผิดชอบ:  ๑. นางสาวลัดดาวรรณ น้อยอรุณ  ผู้อ�านวยการกลุ่มงานส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีท้องถิ่น 
                                                             โทร. ๐๘ ๔๙๔๑ ๕๔๑๔
  ๒. นายอานนท์ เพชรหนู           นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ     โทร. ๐๘ ๔๘๗๘ ๕๙๗๐
      ๓. นางสาวชนเนษฎ์ แก้วพุฒ     พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน          โทร. ๐๙ ๕๖๖๙ ๓๖๔๕
                                                             หมายเลขโทรศัพท์ส�านักงาน ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๒๓๒๒
ค�าอธิบาย:  ๑. ให้จังหวัดจัดท�าตัวชี้วัดของจังหวัดตนเองตามเป้าหมายท่ีอธิบายข้างต้น ให้มีคะแนนรวมทั้งหมด เท่ากับ  
๑๐ คะแนน โดยก�าหนดเป็น ๒ ตัวชี้วัด ๆ ละ ๕ คะแนน /เกณฑ์การให้คะแนน ๕-๓-๑-๐
   ๒. ตวัชีว้ดัต้องเป็นภารกจิ อ�านาจ หน้าทีข่ององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทกุประเภท (องค์การบรหิารส่วนจังหวดั/
เทศบาล/องค์การบริหารส่วนต�าบล/เมืองพัทยา) 
สอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ ดังนี้
๑. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ป ี(ยุทธศาสตร์ที่/ชื่อยุทธศาสตร์ ระบุด้วย)  
๒. แผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาต ิ(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 เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

๑๔ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. ข้อมูลการประสานหน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้องเช่น 
ทีท่�าการปกครองอ�าเภอ/จังหวัด สาธารณสุขอ�าเภอ/
จังหวัด สถานีต�ารวจในพื้นที่
๒. สื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ เช่น ป้าย แผ่นพับ 
เว็บไซต์ ภาพถ่าย วารสาร ใบปลิวจดหมายข่าว
๓. โครงการ/กิจกรรมที่แสดงถึงเกณฑ์การประเมิน
ที่ได้ก�าหนดไว้
๔. รายงานผลการด�าเนินการท่ีเสนอต่อผู้บริหาร 
ท้องถิ่นเพื่อทราบ
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญตัเิทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕๐ 
๒. พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 
๒๕๔๐ มาตรา ๔๕/๑
๓. พระราชบัญญัติสภาต�าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต�าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๖๙/๑
ค�าอธิบาย:   
…………………………………………………………………..

๑๔. (ตัวอย่าง) 
จ�านวนกิจกรรมที่องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน่ ด�าเนนิการในโครงการ (ระบโุครงการหรอื
กจิกรรมให้ชัดเจน)
มีการด�าเนินการ ดังนี้ (ตัวอย่าง)
๑. มกีารประสานข้อมลูกบัหน่วยงานเก่ียวข้อง
๒. มกีารรณรงค์ประชาสมัพนัธ์เพือ่ให้ประชาชน
ในพื้นท่ีเกิดความตระหนักเกี่ยวกับโครงการ
ที่ด�าเนินการ
๓. มีกิจกรรมที่เกี่ยวกับการด�าเนินโครงการ
๔. มกีารฝึกอบรมเกีย่วกับโครงการทีด่�าเนนิการ
เกณฑ์การให้คะแนน:
๑. ด�าเนินการ ๔ ข้อ
๒. ด�าเนินการ ๒ – ๓ ข้อ
๓. ด�าเนินการ ๑ ข้อ
๔. ไม่มีการด�าเนินการใด ๆ

๕
๓
๑
๐
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สอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ ดังนี้
๑. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (ยุทธศาสตร์ที่/ชื่อยุทธศาสตร์ ระบุด้วย)  
๒. แผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาต ิ(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
๑. ………………………………………………………….
๒. ………………………………………………………….

ฯลฯ
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. ………………………………………………………….
๒. ………………………………………………………….

ฯลฯ
ค�าอธิบาย: 
๑. ………………………………………………………….
๒. ………………………………………………………….

ฯลฯ

๑๕. ...........................................................
...................................................................
มีการด�าเนินการ ดังนี้
๑. ……………………………………………………..
๒. ……………………………………………………..
๓. ……………………………………………………..
เกณฑ์การให้คะแนน:
๑. ……………………………………………………..
๒. ……………………………………………………..
๓. ……………………………………………………..
๔. ……………………………………………………..

๕
๓
๑
๐

หมายเหตุ: 
๑. องค์การบริหารส่วนต�าบล/เทศบาล/องค์การบริหารส่วนจังหวัด ต้องก�าหนดให้มี ๒ ตัวชี้วัดเท่ากัน แต่การก�าหนดตัวชี้วัด               
ไม่เหมือนกันก็ได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท
๒. เมืองพัทยา จะก�าหนดเป็นการเฉพาะก็ได้ หรือจะก�าหนดเช่นเดียวกับ องค์การบริหารส่วนต�าบล/เทศบาล/องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัด ก็ได้
๓. ห้ามใช้เกณฑ์คะแนน ๕-๐ ให้ใช้ ๕-๓-๑-๐ เท่านั้น
๔. ห้ามมใิห้ประเมินประสิทธภิาพฯ เฉพาะองค์การบรหิารส่วนจงัหวดั ต้องประเมนิประสทิธภิาพฯ ในภาพรวมของจงัหวดัทีส่ามารถ
ประเมินประสิทธิภาพฯ ได้ทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด

https://wiroj101.blogspot.com/



