


แบบประเมิน
ประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Local Performance Assessment: LPA) 

ประจ�าปี ๒๕๖๔

ด้านที่ ๒ การบริหารงานบุคคลและกิจการสภา

ความสอดคล้อง
เชิงยุทธศาสตร์

ประสิทธิภาพ
ของการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล

คุณภาพชีวิต
และความสมดุล
ของชีวิตกับการท�างาน

การด�าเนินกิจการ
ของสภาท้องถิ่น

จัดหมวดหมู่ตามหลัก HR Scorecard ที่ใช้ในระดับสากลมุ่งประเมินผล

การบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพและการจัดเก็บข้อมูลของสมาชิกสภาท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ
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แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Local Performance Assessment: LPA) ประจ�าปี ๒๕๖๔

ด้านที่ ๒ การบริหารงานบุคคลและกิจการสภา 

ตัวชี้วัดที่ ๒๕ - ๔๔ จ�านวน ๒๐ ตัวชี้วัด จ�านวน ๑๐๐ คะแนน เป็นตัวชี้วัดที่น�าไปนับเป็นคะแนนทั้งหมด

เป้าหมายเชงิคณุภาพ: องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่มกีารด�าเนนิการบริหารทรัพยากรบคุคลได้อย่างมปีระสิทธภิาพ ทัง้การวางแผน 
การส่งเสรมิ การพฒันา การถ่ายทอดความรู ้พร้อมทัง้มช่ีองทางในการรับฟังความคดิเหน็และข้อร้องเรยีนของเจ้าหน้าทีใ่นหน่วยงาน 
และส่งเสรมิการพฒันาคณุภาพชวีติของเจ้าหน้าที ่พร้อมกบัส่งเสริม และสนบัสนนุให้สภาท้องถิน่ด�าเนนิการได้อย่างมีประสทิธภิาพ
เป้าหมายเชิงปริมาณ: ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านที่ ๒ ร้อยละ ๗๐

ชื่อ (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)………………………………….................................................................
อ�าเภอ ................................................ จังหวัด ........................................................

หัวข้อประเมิน

เมือง
พัทยา

อบจ. ทน. ทม. ทต. อบต. คะแนนที่ได้

ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด คะแนน ร้อยละ

๑. ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕

๒. ประสทิธภิาพของการบรหิารทรัพยากรบคุคล ๔ ๔ ๔ ๔ ๔ ๔

๓. คุณภาพชีวิตและความสมดุลของชีวิตกับ 
การท�างาน

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑

๔. การด�าเนินกิจการของสภาท้องถิ่น ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐

รวม ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐

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

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

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

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

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

คะแนนที่ได้

หน่วยที่ ๑ ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดที่ ๒๕ – ๒๙ จ�านวน ๕ ตัวชี้วัด จ�านวน ๒๕ คะแนน
เป้าหมาย: องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีนโยบาย แผนงาน มาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล มีการวางแผนและบริหาร 
อัตราก�าลัง ตลอดจนพัฒนาองค์ความรู้ของข้าราชการ ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย อ�านาจ หน้าที่ และภารกิจขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: ส�านักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ผู้รับผิดชอบ:  ๑. นายปิยะ คังกัน                         ผู้อ�านวยการกลุ่มงานมาตรฐานทั่วไปการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
            โทร. ๐๘ ๙๑๔๒ ๒๙๕๙
           ๒. นางสาวผ่องพรรณ มุขธระโกษา       ผู้อ�านวยการกลุ่มงานส่งเสริมการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น      
                                                                     โทร. ๐๘ ๑๙๘๘ ๗๐๖๒
                  ๓. นายจิรพัฒน์ น้อยเพ็ง                  นักทรัพยากรบุคคลช�านาญการ    โทร. ๐๘ ๕๑๒๑ ๓๗๖๘
                                                                   หมายเลขโทรศัพท์ส�านักงาน ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๓๑๓๓

ตัวชี้วัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

๒๕ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. มีค�าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการจัดท�า/ปรับปรุง    
แผนอัตราก�าลังว่าได้ระบุเลขท่ีค�าสั่งหรือไม่ และ 
องค์ประกอบคณะกรรมการครบถ้วน
๒. มีหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการหรือเอกสาร 
ที่ อ ้างอิ ง ได ้ว ่ามี ก ารแจ ้ ง เ ชิญ ให ้ มี ก ารประชุ ม 
คณะกรรมการจัดท�า/ปรับปรุงแผนอัตราก�าลัง ทุกครั้ง
๓. มีรายงานการประชุมคณะกรรมการจัดท�า/    
ปรับปรุงแผนอัตราก�าลัง ท่ีได้แนบไว้ในเล่มแผนอัตรา
ก�าลงัสามปี ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ 
ทุกครั้ง และมีบันทึกการประชุมรายละเอียดที่แสดง
ให้เห็นถึงการแสดงความเห็น มีการวิเคราะห์ภารกิจ
อ�านาจหน้าท่ี การมส่ีวนร่วมการตดัสนิใจร่วมกนัในการ
จัดท�า/ปรับปรุงแผนอัตราก�าลังอย่างชัดเจน
๔. รายละเอียดเล่มแผนอัตราก�าลังมีหัวข้อครบตามที่
ก�าหนด และระบุรายละเอียดการวิเคราะห์ยทุธศาสตร์/
อ�านาจหน้าที่ครบทุกส่วนราชการ
๕. ตรวจสอบรายละเอียดโครงสร้างส่วนราชการที่มี
ความจ�าเป็นในการบริหารงาน (กองหลัก) 

๕.๑ มจี�านวนครบตามประเภทขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นนั้นๆ ตามที่กฎหมายก�าหนด     

๕.๒ การก�าหนดอ�านาจหน้าท่ีความรับผิดชอบของ
แต่ละส่วนราชการสอดคล้องกับภารกิจอย่างชัดเจน
และไม่ซับซ้อนกัน ตามกรอบที่กฎหมายก�าหนด

๒๕. การจัดท�าแผนอัตราก�าลังสามปี
มีการด�าเนินการ ดังนี้
๑. ค�าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท�า/
ปรับปรุง
แผนอัตราก�าลังมีองค์ประกอบครบถ้วน
๒. รายงานการประชุมคณะกรรมการ 
จัดท�า/ปรับปรุงแผนอัตราก�าลัง 
๓. การวเิคราะห์ยทุธศาสตร์/อ�านาจหน้าที่
ตามกฎหมายว ่ามีภารกิจใดท่ีองค ์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องด�าเนินการ 
ซึ่งสอดคล้องกับอ�านาจหน้าที่ตามข้อ ๖
๔. ก�าหนดโครงสร้างส่วนราชการท่ีม ี
ความจ�าเป็นในการบริหารงาน (กองหลัก)  
ต ามประ เภทขององค ์ ก รปกครอง 
ส ่วนท้องถิ่นครบถ้วนตามที่กฎหมาย
ก�าหนด
๕. ก�าหนดชือ่ส่วนราชการ ชือ่ส่วน ชือ่ฝ่าย     
หรือชื่อกลุ ่มงาน และสายงานผู้บริหาร  
ถูกต้องตามที่กฎหมายก�าหนด
๖. การก�าหนดอ�านาจหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ
ของแต่ละส่วนราชการสอดคล้องกับ
ภารกิจอย่างชัดเจน ไม่ซับซ้อนกันตาม
กรอบที่กฎหมายก�าหนด
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๖. ตรวจสอบการก�าหนดชื่อส่วนราชการ ชื่อส่วนชื่อ
ฝ่ายหรือชื่อกลุ่มงาน และการก�าหนดสายงานผู้บริหาร
ถูกต้องตามที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ก�าหนด (กรณี
ก�าหนดกลุ่มงานช่ือต้องไม่ซ้อนกับช่ือฝ่าย และต้องมี 
ผู ้ด�ารงต�าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช�านาญการ
พิเศษเป็นหัวหน้ากลุ ่มงาน และต้องเป็นต�าแหน่ง 
ที่สอดคล้องกับภารกิจ อ�านาจหน้าที่ของกลุ่มงานนั้น)
๗. ตรวจสอบการก�าหนดกรอบต�าแหน่งหัวหน้า 
ส่วนราชการ หัวหน้าฝ่าย การก�าหนดกรอบต�าแหน่ง
ประเภทวิชาการและประเภททั่วไป มีจ�านวนครบ 
ตามที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ก�าหนด
๘. ตรวจสอบการก�าหนดระดับต�าแหน่ง ว่าถูกต้อง 
หรือไม่ ดังนี้

๘.๑ ประเภทบรหิารท้องถิน่และประเภทอ�านวยการ
ท้องถิ่น ให้ก�าหนดเพียง ระดับเดียว (ต้น, กลาง, สูง)

๘.๒ ประเภทวชิาการ กรณตี�าแหน่งว่างหรอืก�าหนด
เพิ่มใหม่ให้ก�าหนดระดับปฏิบัติการ/ช�านาญการ

๘.๓ ประเภททั่วไป กรณีต�าแหน่งว่างหรือก�าหนด
เพิ่มใหม่ให้ก�าหนดระดับปฏิบัติงาน/ช�านาญงาน
๙. ตรวจสอบรายละเอียดในประกาศใช้แผนอตัราก�าลงั 
ว่าลงนามโดยผู้บริหารท้องถ่ิน อ้างอิงมติ ก.จังหวัด  
ทุกครั้งหรือไม่ และน�าแผนอัตราก�าลังประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ในเวบ็ไซต์หลกัขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่  
และเป็นปัจจุบัน    
๑๐. สุ ่มตรวจสอบการปรับปรุงข้อมูลในระบบฐาน
ข้อมูลแห่งชาติเป็นปัจจุบันตรงกับ ข้อมูลในเล่ม 
แผนอัตราก�าลังที่ประกาศใช้ บังคับเป็นปัจจุบัน 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารงานบคุคลส่วนท้องถิน่ 
พ.ศ. ๒๕๔๒
๒. ประกาศ ก.ถ. เรื่อง ก�าหนดมาตรฐานกลาง 
การบรหิารงานบคุคลส่วนท้องถิน่ ลงวนัที ่๒๕ มถินุายน 
พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

๗. ก�าหนดกรอบต�าแหน่งผู้อ�านวยการ 
กอง/ส�านัก ผู้อ�านวยการส่วน หัวหน้า
ฝ่ายและก�าหนดกรอบต�าแหน่งประเภท
วิชาการ และประเภททั่วไป ตามจ�านวน 
ที่กฎหมายก�าหนด
๘. การก�าหนดระดับต�าแหน่งประเภท
บริหารท้องถิน่ ประเภทอ�านวยการท้องถิน่  
ประเภทวิชาการ และประเภททั่วไป  
ถูกต ้องหรือไม ่ และการค�านวณเพื่อ 
ป ร ะม าณกา รภา ระค่า ใ ช ้ จ ่ายด้าน 
การบรหิารงานบคุคลถกูต้องสอดคล้องกบั
ระดับต�าแหน่งที่ก�าหนดหรือไม่
๙. ผู้บริหารท้องถ่ินลงนามประกาศใช้แผน
อัตราก�าลังทุกครั้ง โดยอ้างมติ ก.จังหวัด
คร้ังท่ีเห็นชอบ และการประชาสัมพันธ์
แผนอัตราก�าลังในเว็บไซต์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
๑๐. มีการปรับปรุ งข ้ อมู ล ในระบบ 
ฐานข ้อมูลบุคลากรท ้องถิ่นแห ่งชาติ 
เป็นปัจจุบันตรงกับข้อมูลในเล่มแผน 
อัตราก�าลังที่ประกาศใช้บังคับ
๑๑. ไม่มีการปรับปรุงแผนอัตราก�าลัง 
ในแต ่ละป ีงบประมาณ (ไม ่นับรวม 
ที่ถูกบังคับให้ด�าเนินการตามประกาศ
โครงสร้างใหม่ที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
ก�าหนด)
เกณฑ์การให้คะแนน:
๑. ด�าเนินการ ๙ – ๑๑ ข้อ
๒. ด�าเนินการ ๖ - ๘ ข้อ
๓. ด�าเนินการ ๓ - ๕ ข้อ
๔. ด�าเนนิการน้อยกว่า ๓ ข้อ หรอืไม่มกีาร
ด�าเนินการ

๕
๓
๑
๐

ตัวชี้วัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้



แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment: LPA) ประจ�ำปี ๒๕๖๔ 5

๓. ประกาศคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงาน     
ส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ     
การบริหารงานบุคคลของข้าราชการหรือพนักงาน     
ส่วนท้องถิ่น (ประกาศ ก.จ.จ.  ก.ท.จ. ก.อบต.จังหวัด    
หรือ ก. เมืองพัทยา)
๔. หนังสือส�านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 
๐๘๐๙.๒/ว ๗๐ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ เรื่อง
การจัดท�าแผนอัตราก�าลัง ๓ ปี ประจ�าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้าง ส่วนราชการ 
วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือ
พนกังานส่วนท้องถิน่ และกจิการอนัเกีย่วกบัการบรหิาร
งานบุคคล ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๒๒ 
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๕. ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง ก�าหนด
กอง ส�านัก หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ และหนังสือ 
แจ้งแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

ค�าอธิบาย:
แผนอัตราก�าลงัสามปี คอื แผนอตัราก�าลงัทีอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่จดัท�าขึน้ เพือ่เป็นกรอบในการก�าหนดต�าแหน่ง การสรรหา
บคุคลเข้าสูต่�าแหน่ง และพฒันาข้าราชการหรอืพนกังานส่วนท้องถิน่ โดยคาดคะเนว่า ในช่วงระยะเวลา ๓ ปี ข้างหน้าว่าแต่ละส่วน
ราชการมคีวามจ�าเป็นต้องการใช้ต�าแหน่งในประเภทใด สายงานใด จ�านวนเท่าใด ให้มคีวามเหมาะสมกับปรมิาณงาน และจะพฒันา 
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้มีทักษะ ความรู้เพ่ิมเติมด้านใดและด้วยวิธีการใด เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
มีการบริหารงานตามอ�านาจ หน้าที่และภารกิจท่ีรับผิดชอบได้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลเพื่อจัดบริการสาธารณะและตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้

ตัวชี้วัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้
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๒๖ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
ให้ตรวจสอบการออกประกาศ ค�าสั่ง  ดังนี้
๑. รายละเอียดค�าสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถูกต้อง
ตามที่กฎหมายก�าหนดและเป็นปัจจุบันหรือไม่
๒. รายละเอียดค�าสั่งแต่งตั้งผู ้ปฏิบัติราชการแทน 
ผู ้อ�านวยการส�านัก กอง หรือหัวหน้าส่วนราชการ 
ที่เรียกชื่ออย่างอื่นถูกต้องตามที่กฎหมายก�าหนด 
และเป็นปัจจุบัน 
๓. รายละเอียดค�าสั่งแต่งตั้งผู ้รักษาราชการแทน  
ปลดัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ถกูต้องตามท่ีกฎหมาย
ก�าหนดและเป็นปัจจุบัน
๔. รายละเอียดค�าสั่งแต่งตั้งผู ้รักษาราชการแทน 
ผู ้อ�านวยการส�านัก กอง หรือหัวหน้าส่วนราชการ  
ที่เรียกชื่ออย่างอื่นถูกต้องตามที่กฎหมายก�าหนด 
และเป็นปัจจุบัน
๕. รายละเอียดค�าส่ังปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มอบหมายหน้าท่ีการงานให้แก่รองปลดัองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ิน ระบุเลขที่ต�าแหน่ง ชื่อส่วนราชการ 
ที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน และปลัดองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นลงนามในค�าสั่ง
๖. รายละเอียดค�าสั่งผู ้อ�านวยการส�านัก กอง หรือ    
หัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น มอบหมาย
หน้าที่การงานให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถ่ิน ว่ามีครบ
ทุกส่วนราชการระบุเลขที่ต�าแหน่งของข้าราชการ 
ส่วนท้องถิ่นทุกราย สมบูรณ์ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน
๗. รายละเอียดรายงานผลด�าเนินงานของผู้รับมอบ     
อ� านาจตามค�าสั่ งแต ่ งตั้ งผู ้ป ฏิ บัติ ราชการแทน 
ปลดัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ว่ามหีนงัสอืรายงานผล 
อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง และสรุปผลการด�าเนินงาน 
ครบทุกลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย
๘. รายละเอียดรายงานผลด�าเนินงานของผู้รับมอบ     
อ� านาจตามค�าสั่ งแต ่ งตั้ งผู ้ป ฏิ บัติ ราชการแทน 
ผู้อ�านวยการส�านัก กอง หรือส่วนราชการที่เรียกชื่อ
อย่างอื่น ว่ามีหนังสือรายงานผลอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 
และสรุปผลการด�าเนินงานครบทุกลักษณะงานที่ได้รับ
มอบหมาย

๒๖. การออกค�าส่ังด้านการบริหารงาน
บุคคล 
มีการด�าเนินการ ดังนี้
๑. ค�าสั่งแต่งต้ังผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒. ค�าสั่งแต่งตั้งผู ้ปฏิบัติราชการแทน 
ผู้อ�านวยการส�านัก กอง หรือหัวหน้าส่วน
ราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น
๓. ค�า ส่ังแต ่ง ต้ังผู ้ รักษาราชการแทน 
ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๔. ค�า ส่ังแต ่ง ต้ังผู ้ รักษาราชการแทน 
ผู้อ�านวยการ ส�านัก กอง หรือหัวหน้าส่วน
ราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น
๕. ค�าสั่งปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
มอบหน้าท่ีการงานให้แก่รองปลัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
๖. ค�าสั่งผู ้อ�านวยการส�านัก กอง หรือ
หัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น
มอบหมาย หน้าทีก่ารงานให้แก่ข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น 
๗. หนังสือรายงานผลด�าเนินงานของ
ผู้รับมอบอ�านาจตามค�าสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติ
ราชการแทนปลัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
๘. หนังสือรายงานผลด�าเนินงานของ
ผู้รับมอบอ�านาจตามค�าสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติ
ราชการแทนผู้อ�านวยการส�านัก กอง หรือ
ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น
๙. การประชาสัมพันธ์ค�าส่ัง ล�าดับท่ี ๑ – ๖
๑๐. การออกค�าส่ังเก่ียวกับการบริหาร
งานบุคคลตามที่ ก.จ. ก.ท. ก.อบต.จังหวัด 
หรือก.เมืองพัทยา   มีมติเห็นชอบ ภายใน 
๑๕ วัน

ตัวชี้วัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้
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กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติ ระ เบี ยบบริหารงานบุคคล 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
๒. ประกาศ ก.ถ. เร่ือง ก�าหนดมาตรฐานกลาง  
การบรหิารงานบุคคลส่วนท้องถิน่ ลงวนัที ่๒๕ มถินุายน 
พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๓. ประกาศคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงาน     
ส่วนท้องถ่ิน  เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกับ     
การบริหารงานบุคคลของข้าราชการหรือพนักงาน     
ส่วนท้องถิ่น (ประกาศ ก.จ.จ.  ก.ท.จ. ก.อบต.จังหวัด    
หรือ ก. เมืองพัทยา)
๔. หนังสือส�านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 
๐๘๐๙.๒/ว ๓๖ ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เรื่อง 
ซักซ้อมแนวทางการรักษาราชการแทนปลัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้อ�านวยการกอง หรือหัวหน้า
ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
ค�าอธิบาย:
กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินขนาดเล็กที่ไม่มี
ต�าแหน่งรองปลดั ให้ถือเอาการมอบอ�านาจของนายกฯ 
ให้แก่รองนายกฯ มาใช้แทน
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ไม่สามารถตัดฐานการประเมิน

เกณฑ์การให้คะแนน:
๑. ด�าเนินการ ๙ - ๑๐ ข้อ
๒. ด�าเนินการ ๖ - ๘ ข้อ
๓. ด�าเนินการ ๓ - ๕ ข้อ
๔. ด�าเนนิการน้อยกว่า ๓ ข้อ หรอืไม่มกีาร
ด�าเนินการ

๕
๓
๑
๐

ตัวชี้วัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้
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ตัวชี้วัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

๒๗ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. เอกสารการวเิคราะห์สภาพปัญหา และความต้องการ
ของบุคลากรที่ผู้บริหารท้องถิ่นได้ลงนาม และประกาศ
เพื่อทราบ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
๒. แผนพัฒนาบุคลากรประจ�าปี
๓. มีโครงการในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณ 
รายจ่ายประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓
๔. รายงานผลการด�าเนินการที่เสนอต่อผู ้บริหาร 
ท้องถิ่นเพื่อทราบ 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน 
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
๒. ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ก�าหนดมาตรฐานกลางการ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน 
พ.ศ. ๒๕๔๔
๓. ประกาศคณะกรรมการพนักงานส ่วนต�าบล/
พนักงานเทศบาล/ข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จงัหวดั เรือ่ง หลกัเกณฑ์และเงือ่นไขเก่ียวกบัการบรหิาร
งานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต�าบล/เทศบาล/
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ส่วนที่ ๓ การพัฒนา
ข้าราชการหรอืพนักงานส่วนท้องถ่ิน (ของจงัหวดันัน้ ๆ )

๒๗. การพฒันาองค์ความรู ้(Knowledge 
Management) โดยการอบรมหรือฝึก
อบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จัดเอง
มีการด�าเนินการ ดังนี้
๑.มีการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร แต่ไม่ใช่
เกิดจากผลการวิเคราะห์ สภาพปัญหา 
ความต้องการของบุคลากรแต่อย่างใด
๒. มีการส�ารวจข้อมูล สภาพปัญหา และ    
ความต้องการของบุคลากร
๓.มกีารวเิคราะห์สภาพปัญหา ความต้องการ
ของบุคลากร
๔. มีการจัดอบรม/ฝึกอบรมเพื่อพัฒนา
บุคลากรตามผลการวิเคราะห์ สภาพ
ปัญหา ความต้องการของบุคลากร
๕ . วิทยากรที่ จะพัฒนาความรู ้ ต าม
หลกัสตูรการจัดอบรม/ฝึกอบรม ต้องเป็น 
ผู้ท่ีมีความรู้ ความสามารถ หรือด�ารง 
ต�าแหน่งนั้นโดยตรง
เกณฑ์การให้คะแนน:
๑. ด�าเนินการข้อ ๒ - ๕ 
๒. ด�าเนินการข้อ ๒ - ๓
๓. ด�าเนินการข้อ ๑ 
๔. ไม่มีการด�าเนินการ

๕
๓
๑
๐

ค�าอธิบาย:
๑. ตามหลกัเกณฑ์ ก.จงัหวดั ก�าหนดให้การฝึกอบรมจะต้องด�าเนนิการตามแผนพฒันาบคุลากรโดยมกีารวเิคราะห์ข้อมูลการประเมิน
ความต้องการอบรมหรือฝึกอบรม เพื่อประกอบการจัดท�าโครงการพัฒนาองค์ความรู้ (Knowledge Management)
๒. การอบรมหรอืการฝึกอบรม หมายถงึ การอบรมหรอืการฝึกอบรมให้แก่ข้าราชการองค์การบรหิารส่วนจงัหวดั/พนกังานเทศบาล/    
พนักงานส่วนต�าบล/พนักงานเมืองพัทยา/ลูกจ้างประจ�า/พนักงานจ้าง                   
๓. การส�ารวจข้อมูลสภาพปัญหาและความต้องการของบุคลากรนั้น ต้องมีหลักฐานว่าด�าเนินการครบทุกส่วนราชการ
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้



แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment: LPA) ประจ�ำปี ๒๕๖๔ 9

ตัวชี้วัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

๒๘ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. มีโครงการในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณ 
รายจ่ายประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓
๒. ค�าสั่ง/อนุญาต/อนุมัติหนังสือส่งตัวบุคลากร    
๓. รายงานผลการด�าเนินการที่เสนอต่อผู ้บริหาร 
ท้องถิ่นเพื่อทราบ     
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติ ระ เบี ยบบริหารงานบุคคล 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
๒. ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหาร
งานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ก�าหนดมาตรฐานกลาง          
การบรหิารงานบุคคลส่วนท้องถิน่ ลงวนัที ่๒๕ มถินุายน 
พ.ศ. ๒๕๔๔
๓. ประกาศคณะกรรมการ พนักงานส่วนต�าบล/
พนักงานเทศบาล/ข ้าราชการองค ์การบริหาร 
ส่วนจังหวัด เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต�าบล/
เทศบาล/องค์การบริหารส่วนจังหวัด ส ่วนที่  ๓  
การพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  
(ของจังหวัดนั้น ๆ)
ค�าอธิบาย:
๑. ต�าแหน่งผูเ้ข้ารบัการอบรมหรอืฝึกอบรมกบัโครงการ
ที่อบรมหรือฝึกอบรม ต้องมีลักษณะงานที่สัมพันธ์ 
กับหน้าที่ในความรับผิดชอบ
๒. การพฒันาองค์ความรู ้ต้องเป็นไปตามกรอบอ�านาจ 
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีลักษณะ 
ต้องด�าเนินการจริง หรือน�ามาเป็นกรอบแนวทาง  
ในการปฏิบัติงานได้ เช่น การจัดท�าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
การจดัท�างบประมาณรายจ่าย การพสัดุและการจดัเกบ็
รายได้ เป็นต้น
๓. หน่วยงานจัดพัฒนาองค์ความรู้อาจเป็นหน่วยงาน 
ราชการ รัฐวิสาหกิจ มหาวิทยาลัย วิทยาลัย โรงเรียน  
องค์การมหาชน สมาคม มลูนธิ ิองค์กรภาคประชาสงัคม 
เป็นต้น
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้

๒๘. การพฒันาองค์ความรู ้(Knowledge  
Management) โดยการส่งบุคลากร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้ารับ 
การอบรมหรือฝึกอบรมกับหน่วยงานอืน่ 
มีการด�าเนินการ ดังนี้
๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ส่งบคุลากร
เข้ารับการอบรมหรือฝึกอบรมในหลักสูตร
ที่ มี เ นื้ อหาสอดคล ้ อ งกั บต� าแหน่ง /
มาตรฐานก�าหนดต�าแหน่งของผู้นั้น หรือ
น�ามาใช ้กับการพัฒนางานหรือความ
ก้าวหน้าในการบริหารงานบุคคลได้
๒. วทิยากรทีจ่ะพัฒนาความรู้ตามหลักสูตร
ที่หน่วยงานจัดการอบรมหรือฝึกอบรม
ก�าหนดต้องเป็นผู้ทีม่คีวามรู้ความสามารถ
หรือด�ารงต�าแหน่งนั้นโดยตรง
๓. ผูเ้ข้ารบัการอบรมหรอืฝึกอบรมสรปุผล    
การอบรมหรือฝึกอบรมและรายงานให้    
ผู้บังคับบัญชาทราบ หรือกรณีที่องค์กร    
ปกครองส่วนท้องถิ่นจัดอบรมเอง จะต้อง
มีหลักฐานรายงานสรุปผลการอบรมหรือ    
ฝึกอบรมและรายงานให้ผู้บริหารทราบ
๔. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท�า
เอกสารเผยแพร่ความรู ้ระเบยีบข้อกฎหมาย
ให้แก่บุคลากรเป็นประจ�า อย่างน้อย 
ทุก ๓ เดือน
๕. การน�าความรู ้ที่ได้รับจากการอบรม
หรือฝึกอบรมไปพัฒนาหรือประยุกต์ใช้
เพื่อปรับปรุง พัฒนาการปฏิบัติงานหรือม ี
นวตักรรม/โครงการ เพือ่เน้นประสทิธภิาพ    
ในการปฏิบัติงานที่เป็นรูปธรรม
๖. น�าผลการประเมินการปฏิบัติราชการ    
ประจ�าปีมาเป็นข้อมูลในการวิเคราะห ์
เพื่อจัดท�าโครงการอบรมหรือฝึกอบรม
หรือส่งไปอบรมหรือฝึกอบรม
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ตัวชี้วัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

เกณฑ์การให้คะแนน:
๑. ด�าเนินการครบ ๖ ข้อ
๒. ด�าเนินการ ๔ - ๕ ข้อ
๓. ด�าเนินการ ๒ – ๓ ข้อ
๔. ด�าเนนิการ ๑ ข้อ หรือไม่มกีารด�าเนินการ

๕
๓
๑
๐

ค�าอธิบาย:
๑. ต�าแหน่งผู ้เข้ารับการอบรมหรือฝึกอบรมกับโครงการที่อบรมหรือฝึกอบรม ต้องมีลักษณะงานท่ีสัมพันธ์กับหน้าที ่
ในความรับผิดชอบ
๒. การพัฒนาองค์ความรู้ ต้องเป็นไปตามกรอบอ�านาจ หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีลักษณะต้องด�าเนินการจริง 
หรือน�ามาเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานได้ เช่น การจัดท�าแผนพัฒนาท้องถ่ิน การจัดท�างบประมาณรายจ่าย การพัสด ุ
และการจัดเก็บรายได้ เป็นต้น
๓. หน่วยงานจัดพัฒนาองค์ความรู้อาจเป็นหน่วยงานราชการ รฐัวสิาหกจิ มหาวทิยาลยั วิทยาลยั โรงเรยีน องค์การมหาชน สมาคม 
มูลนิธิ องค์กรภาคประชาสังคม เป็นต้น
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้

๒๙ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. แผนอัตราก�าลงัสามปีทีใ่ช้อยูเ่ป็นปัจจบุนั และอตัรา
ก�าลังที่มีผู้ครองต�าแหน่งอยู่จริง (นับจ�านวนข้าราชการ
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ครองต�าแหน่งอยู่จริง)
๒. ค�าสัง่/อนญุาต/อนมุติั/หนงัสอืส่งตัวบุคลากรเข้ารบั
การอบรม ฝึกอบรม หรือสัมมนากับหน่วยงานอื่น
๓. เอกสารที่รับรองว่าผ่านการฝึกอบรม จากหน่วย 
ทีจ่ดั เช่น ใบประกาศ/วฒุบิตัร หนงัสอืรบัรองหรืออืน่ ๆ   
ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
๔. เอกสารรายงานสรุปผลการอบรม ฝึกอบรมหรือ
สัมมนาที่เสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อทราบ 
๕. ตรวจสอบเฉพาะข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัด/พนักงานเทศบาล/พนักงานส่วนต�าบลเท่านั้น  
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารงานบคุคลส่วนท้องถิน่ 
พ.ศ. ๒๕๔๒
๒. ประกาศ ก.ถ. เรื่อง ก�าหนดมาตรฐานกลางการ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน 
พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

๒๙. การพฒันาองค์ความรู ้(Knowledge  
Management) บุคลากรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินได้รับการพัฒนา
องค์ความรู้จากการอบรม การฝึกอบรม 
หรอืสัมมนา ในปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๓ 
(เฉพาะข้าราชการหรือพนักงานส่วน 
ท้องถิ่นเท่านั้น)
เกณฑ์การให้คะแนน:
๑. ร้อยละ ๘๐.๐๐ ขึ้นไป 
๒. ร้อยละ  ๗๐.๐๐ - ๗๙.๙๙ 
๓. ร้อยละ ๖๐.๐๐ – ๖๙.๙๙ 
๔. น้อยกว่าร้อยละ  ๖๐.oo 

๕
๓
๑
๐
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ตัวชี้วัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

๓. ประกาศคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงาน
ส่วนท้องถ่ิน  เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกับ 
การบริหารงานบุคคลของข้าราชการหรือพนักงาน 
ส่วนท้องถิ่น (ประกาศ ก.จ.จ.,  ก.ท.จ., ก.อบต.จังหวัด
หรือ ก. เมืองพัทยา)

ค�าอธิบาย:
๑. การอบรมหรือฝึกอบรมความรู้แก่ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้พิจารณาร้อยละ 
ของจ�านวนผู้มีค�าสั่ง/อนุญาต/อนุมัติ/หนังสือส่งตัวบุคลากรให้เข้ารับการอบรม ฝึกอบรม หรือสัมมนา เปรียบเทียบกับจ�านวน
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่มีผู้ครองต�าแหน่งจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เช่น เทศบาล ก. มีพนักงานเทศบาล 
ตามแผนอัตราก�าลังสามปี มีกรอบต�าแหน่งพนักงานเทศบาล ทั้งสิ้นจ�านวน ๑๐๐ อัตรา มีพนักงานเทศบาลครองต�าแหน่งจริง 
จ�านวน ๘๐ อัตรา ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มพีนกังานเทศบาลทีไ่ด้รบัค�าสัง่/อนญุาต/อนมุตั/ิหนงัสอืส่งตวัให้เข้ารบัการอบรม 
ฝึกอบรม หรือสัมมนา จ�านวน ๕๐ อัตรา คิดเฉลี่ยเป็นร้อยละ ๖๒.๕ ของสายงานทั้งหมด จะได้ ๑ คะแนน เป็นต้น
๒. หน่วยงานอื่น หมายถึง หน่วยงานจัดพัฒนาองค์ความรู้อาจเป็นหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ มหาวิทยาลัย วิทยาลัย โรงเรียน      
องค์การมหาชน สมาคม มูลนิธิ องค์กรภาคประชาสังคม เป็นต้น
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้
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คะแนนเต็ม ๒๐

คะแนนที่ได้

หน่วยที่ ๒ ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล ตัวชี้วัดที่ ๓๐ - ๓๓ จ�านวน ๔ ตัวชี้วัด จ�านวน ๒๐ คะแนน
เป้าหมาย: องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลส�าเร็จด้านการบริหารงานบุคคลและมีระบบฐาน
ข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ถูกต้อง ที่เกิดจากการประเมินผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนขั้นเงินเดือน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: ส�านักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ผู้รับผิดชอบ:   ๑. นายอดิศร สุนทรวิภาต      นักทรัพยากรบุคคลช�านาญการ   โทร. ๐๘ ๔๔๖๙ ๐๐๐๑
                    ๒. นางสาวน�้าทิพย์ หิรัญวงศ์   นักทรัพยากรบุคคลช�านาญการ   โทร. ๐๖ ๒๑๔๑ ๙๙๘๗
                                                        โทรศัพท์กลุ่มงาน ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๓๑๓๔, ๔๒๒๖
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๓๐ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน

๑. ประกาศหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผล

การปฏิบัติงานประจ�าปีขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น

๒. รายงานการประชมุมอบนโยบายของผูบ้รหิาร

ท้องถิ่น และหลักฐานอื่น

๓. รายงานการประชุมช้ีแจงของแต่ละส่วน

ราชการ และหลักฐานอื่น

๔. สุ่มตรวจแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของ

ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นว่า มีการ

จัดท�าหรือก�าหนดผลสัมฤทธิ์ของงาน ตัวชี้วัด

ความส�าเร็จ ด้วยวิธีการถ่ายทอดจากบนลงล่าง 

หรือก�าหนดตัวชี้วัดเป็นระดับองค์กร ระดับส่วน

ราชการ และระดบัรายบุคคล และก�าหนดเกณฑ์

การให้คะแนนไว้อย่างชัดเจน ตั้งแต่ต้นรอบการ 

ประเมินหรือไม่ และให้มีการสุ ่มตรวจแบบ 

ประเมนิฯ ของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่  

อย่างน้อยดังต่อไปนี้ ปลัด องค์การบริหารส่วน

จังหวัด/เทศบาล/องค์การบริหารส่วนต�าบล 

หัวหน้าส่วนราชการ ๒ คน และข้าราชการหรือ

พนักงานส่วนท้องถิ่น ๒ คน แล้วแต่กรณี

๕. ตรวจสอบว ่าแต ่ละส ่วนราชการมีคู ่ มือ

พจนานุกรมสมรรถนะ หรือหลักฐานอ่ืนเพ่ือใช้

ประกอบการประเมินสมรรถนะของข้าราชการ

หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในสังกัด   

๓๐. ระดับความส�าเร็จของการประเมนิผลการ

ปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วน

ท้องถิ่น

เกณฑ์การให้คะแนน:

ข้ันตอนที่ ๑ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีการ

ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานประจ�าปี ภายในเดือนกันยายนของ

ทุกปี 

ข้ันตอนที่ ๒ ผู ้บริหารท้องถิ่นมีการประชุม

ชี้แจงมอบนโยบายและวางเป้าหมายการปฏิบัติ

ราชการประจ�าปีให้กับทุกส่วนราชการ 

ข้ันตอนท่ี ๓ หัวหน้าส่วนราชการมีการประชุม

ชี้แจงและวางเป้าหมายการปฏิบัติราชการ 

ประจ�าปีของส่วนราชการให้กบับคุลากรในสงักดั

ข้ันตอนที ่ ๔ ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน 

ทุกคนด�าเนินการจัดท�าข ้อตกลงตามแบบ

ประเมินผลการปฏิบัติงานกับผู้ประเมิน โดยมี 

การก� าหนดผลสัมฤทธิ์ ของงาน ตั วชี้ วั ด 

ความส�าเร็จ ด้วยวิธีการถ่ายทอดจากบนลงล่าง 

หรือก�าหนดตัวชี้วัดเป็นระดับองค์กร ระดับส่วน

ราชการ และระดบัรายบคุคล และก�าหนดเกณฑ์

การให้คะแนนอย่างชัดเจน และเป็นรูปธรรม  

โดยให้แล้วเสร็จครั้งที่ ๑ ภายในเดือนตุลาคม 

และครั้งที่ ๒ ภายในเดือนเมษายนของทุกปี
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กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง 
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๘ และแก้ไข
เพิ่มเติม
๒. หนังสือส�านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
ที่ มท ๐๘๐๙.๓/ว ๑๐๕๔ ลงวันที่ ๒ เมษายน 
พ.ศ. ๒๕๖๓
หมายเหตุ: 
ประ เมินทุกองค ์กรปกครองส่วนท้อง ถ่ิน  
ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้

ขัน้ตอนที ่๕ การประเมนิผลผูป้ระเมนิได้ประเมนิ 
ผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงที่ก�าหนดไว้ 
ต้ังแต่ต ้นรอบการประเมิน พร้อมกับมีการ 
แสดงหลักฐานหรือข้อบ่งชี้ความส�าเร็จของงาน 
และการประเมินสมรรถนะ ได้มีการประเมิน
สมรรถนะเปรียบเทียบกับพจนานุกรมสมรรถนะ
ที่ก�าหนด และให้ผู้ประเมินผลแจ้งผลคะแนน 
ให้กับผู้รับการประเมินทราบด้วย
เกณฑ์การให้คะแนน:
๑. ด�าเนินการครบ ๕ ขั้นตอน
๒. ด�าเนินการ ๓ - ๔ ขั้นตอน
๓. ด�าเนินการ ๒ ขั้นตอน
๔. ด�าเนนิการ ๑ ขัน้ตอน หรอืไม่มกีารด�าเนนิการ

๕
๓
๑
๐

๓๑ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. การแต่งตั้งคณะกรรมการกล่ันกรองการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานมีการแต่งตั้งเป็น
ไปตามประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกณฑ์            
การประเมินผลการปฏิบัติงานข ้าราชการ 
หรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ส่วนท้องถิ่นหรือไม่
๒. การใช ้แบบประเมินผลการปฏิ บัติงาน
ข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทาง   
การศึกษาส่วนท้องถิ่น
     ๑) สายงานการสอน
     ๒) สายงานบริหารสถานศึกษา
     ๓) สายงานนิเทศการศึกษา
๓. การแจ้งผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทาง   
การศึกษาส่วนท้องถิ่น
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
ประกาศ กจ. กท. ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกีย่วกบัการประเมนิผลการปฏบิตังิานข้าราชการ 
ครพูนักงานและบคุลากรทางการศกึษา พ.ศ. ๒๕๖๒

๓๑. การประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการ
หรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา             
ส่วนท้องถิ่น
มีการด�าเนินการ ดังนี้
๑. นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ออกค�าสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผล
การปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานครู
และบุคลากรทางการศึกษาส่วนท้องถิ่น จ�านวน
ไม่น้อยกว่า ๓ คน ประกอบด้วย ปลัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประธานกรรมการ 
และหัวหน้าส่วนราชการด้านการศึกษา และ
หรือผู ้บริหารสถานศึกษาไม่น้อยกว่า ๒ คน  
เป็นกรรมการ (กรณีไม่มีผู้บริหารสถานศึกษา 
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ประสานขอยมืตัว
จากท้องถิ่นใกล้เคียงได้)
๒. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการ                 
หรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา
ส่วนท้องถิ่นโดยใช้แบบการประเมินถูกต้องตาม 
สายงานที่ก�าหนด
๓. มีการแจ้งผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ข้าราชการหรอืพนกังานครแูละบคุลากรทางการ
ศึกษาส่วนท้องถิ่นให้ผู ้รับการประเมินทราบ 
ทุกครั้ง
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เกณฑ์การให้คะแนน:
๑. มีการด�าเนินการครบ ๓ ข้อ 
๒. ไม่มีการด�าเนินการ/ด�าเนินการไม่ถูกต้อง

๕
๐

ค�าอธิบาย:
๑. ข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาส่วนท้องถิ่น หมายถึง ผอ.สถานศึกษา รองผอ.สถานศึกษา ครูผู้ดูแลเด็ก 
ครูผู้ช่วย และครู
๒. กรณีไม่มีผู้บริหารสถานศึกษาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประสานขอยืมตัวจากท้องถิ่นใกล้เคียงได้
หมายเหตุ: ประเมนิทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ไม่สามารถตัดฐานการประเมนิได้ เว้นแต่กรณไีม่มีข้าราชการครแูละบคุลากร
ทางการศึกษาหรือสถานศึกษา ตัดฐานการประเมินได้

๓๒ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. การค�านวณวงเงินร้อยละ ๓ ท่ีสามารถ                       
จะใช้เลื่อนเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานครู
และบุคลากรทางการศึกษาส่วนท้องถิ่น ทั้งหมด               
ที่มีตัวอยู่จริง (รวมผู้ที่ไปช่วยราชการองค์กร                   
ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือส่วนราชการอื่นด้วย)                  
ให้ใช้ข้อมูล ณ วันที่ ๑ มีนาคม หรือ วันที่ ๑ 
กันยายน แล้วแต่กรณี 
๒. จ�านวนร้อยละท่ีจะไว้ใช้ในการเลือ่นเงนิเดือน
ข้าราชการหรอืพนกังานครแูละบุคลากรทางการ
ศึกษาส่วนท้องถ่ิน แต่ละคนในแต่ละครั้งไม่เกิน
ร้อยละ ๖  ของฐาน ในการค�านวณของแต่ละคน
๓. มีการประกาศอัตราร ้อยละของฐานใน
การค�านวณที่ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการค�านวณ                            
เพือ่เลือ่นเงนิเดอืน ต้องประกาศให้ทราบเป็นการ
ทั่วไปอย่างช้าท่ีสุดพร้อมกับการมีค�าสั่งเลื่อน 
เงินเดือน
๔. การเกลี่ยเงินจะต้องเกลี่ยภายในกลุ่มอันดับ
เงินเดือนเดียวกันเท่านั้น
๕. หนังสือแจ้งผลการเลื่อนเงินเดือน
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
ประกาศ กจ. กท. ก.อบต. เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเก่ียวกับการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครู 
พนกังานและบคุลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒

๓๒. การเล่ือนเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงาน
ครูและบุคลากรทางการศึกษาส่วนท้องถิ่น
มีการด�าเนินการ ดังนี้
๑. วงเงินท่ีใช้เลื่อนไม่เกินร้อยละ ๓ ของฐาน 
เงินเดือนรวม
๒. มีการแบ่งกลุ่มเพื่อเลื่อนเงินเดือน ดังนี้

๒.๑ กลุ่มที่ ๑ รับเงินเดือนอันดับครูผู้ช่วย     
คศ.๑ คศ.๒ และ คศ.๓ แบ่งออกเป็น ๒ กลุม่ย่อย  
คือ

(๑) สายงานการสอน (ครูผู ้ดูแลเด็ก  
ครูผู้ช่วย และครู)

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

๒.๒ กลุ่มที่ ๒ รับเงินเดือนอันดับ คศ.๔ และ  
คศ.๕ แบ่งออกเป็น ๒ กลุ่มย่อย คือ

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

สถานศึกษา รองผู้อ�านวยการสถานศึกษา และ
ศึกษานิเทศก์)
๓. การเกลี่ยเงินภายในกลุ ่มอันดับเงินเดือน
เดียวกัน 
๔ . มี การประกาศอั ตราร ้ อยละของฐาน 
ในการค�านวณที่ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการค�านวณ  
เพื่อเลื่อนเงินเดือน
๕. มีการจัดท�าแบบรายงานแสดงรายละเอียด        
การค�านวณให้เห็นอย่างชัดเจน
๖. มกีารแจ้งผลการเลือ่นเงินเดือนให้ข้าราชการ
หรือพนักงานครูฯ แต่ละคนทราบเป็นข้อมูล
เฉพาะเป็นรายบุคคล
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เกณฑ์การให้คะแนน:
๑. มีการด�าเนินการครบ ๖ ข้อ
๒. ไม่มีการด�าเนินการ

๕
๐

ค�าอธิบาย:
๑. ข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาส่วนท้องถิ่น หมายถึง ผู้อ�านวยการสถานศึกษา รองผู้อ�านวยการ  
สถานศึกษา ครูผู้ดูแลเด็ก ครูผู้ช่วย และครู
๒. ส�าหรับเกณฑ์การประเมินข้อ ๒ หากมีเพียงกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งก็ถือเป็นการด�าเนินการครบถ้วนตามข้อ ๒ 
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เว้นแต่กรณีไม่มีข้าราชการครูและบุคลากรทาง การศึกษาหรือสถานศึกษา 
ตัดฐานการประเมินได้

๓๓ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลในระบบศูนย์บริการ
ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ (LHR) ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยให้เจ้าหน้าที่
ทะเบียนประวัติ แสดงข้อมูลในระบบ ดังนี้
๑. ระบบแผนอัตราก�าลังสามปี ให้ตรวจสอบ
โครงสร้างส่วนราชการ กรอบอัตราก�าลังทั้งหมด 
ต�าแหน่ง อตัราเงนิเดอืน และระบุผูค้รองต�าแหน่ง
หรืออัตราว่าง
๒. ระบบ ก.พ.๗ ข้าราชการสามัญ และระบบ 
ก.พ.๗ ครู ให้ตรวจสอบข้อมูล และรูปถ่ายจาก
บัตรประจ�าตัวประชาชน ค�าสั่งต�าแหน่งและ
อัตราเงินเดือน ประวัติการศึกษา การฝึกอบรม 
การถูกลงโทษวินัย (ถ้ามี) ข้อมูลครอบครัว และ
อื่น ๆ ที่ก�าหนด
๓. ระบบประมวลผลและรายงาน ให้ตรวจสอบ
ข้อมูล และจ�านวนบุคลากรว่า ถูกต้อง ครบถ้วน  
และเป็นปัจจบัุนหรอืไม่ ท้ังนี ้ตามคู่มอืการตรวจสอบ  
และวิธีการที่ก�าหนด 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต�าบล/
พนักงานเทศบาล/ข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจงัหวดั เรือ่ง หลกัเกณฑ์และเงือ่นไขเกีย่วกบั 
การบริหารงานบุคคลขององค ์การบริหาร 
ส่วนต�าบล/เทศบาล/องค์การบรหิารส่วนจังหวดั 
(ของจังหวัดนั้น ๆ)
๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ที ่มท ๐๘๐๙.๓/ว ๓๗๓๓ ลงวันที ่๑๖ พฤศจิกายน 
๒๕๖๑

๓๓. ระดบัความส�าเรจ็ของการบนัทกึ ปรบัปรงุ 
และแก้ไขข้อมูลทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์
ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ลูกจ้าง ในระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากร 
ท้องถิ่นแห่งชาติ (LHR) ให้ถูกต้อง ครบถ้วน 
และเป็นปัจจุบัน
เกณฑ์การให้คะแนน:
๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด�าเนินการ
บันทึกข้อมูลทะเบียนประวัติของบุคลากรเข้าใน
ระบบ LHR ได้แก่ (๑) ระบบแผนอัตราสามปี 
ประกอบด้วย โครงสร้างส่วนราชการ กรอบอตัรา
ก�าลังสามปี ประเภทต�าแหน่ง ชื่อต�าแหน่งตาม 
สายงาน ชื่อต�าแหน่งในการบริหารงานอัตรา 
เงินเดือน และระบผูุ้ครองต�าแหน่งหรืออตัราว่าง 
และ (๒) ระบบ ก.พ.๗ ข้าราชการสามัญและครู  
ประกอบด้วย การดึงข้อมูลและรูปถ่ายจาก 
บตัรประจ�าตัวประชาชน ค�าสัง่ต�าแหน่งและอตัรา 
เงินเดือน ประวัติการศึกษา การฝึกอบรม  
การถูกลงโทษวินัย (ถ้ามี) ข้อมูลครอบครัว  
และอื่น ๆ ที่ระบบก�าหนดไว้ให้ครบถ้วน ถูกต้อง 
และเป็นปัจจุบัน
๒. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด�าเนนิการบนัทกึ
ข้อมูลตามข้อ ๑ ไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง และ 
ไม่เป็นปัจจุบัน

๕

๐
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๓. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๙.๓/ว ๑๐๒๙ ลงวันที่ ๑๔ 
มีนาคม ๒๕๖๒
๔. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ที ่มท ๐๘๐๙.๓/ว ๒๐๙๕ ลงวนัท่ี ๒๘ พฤษภาคม 
๒๕๖๒
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้

คะแนนเต็ม ๕

คะแนนที่ได้

หน่วยที่ ๓ คุณภาพชีวิตและความสมดุลของชีวิตกับการท�างาน ตัวชี้วัดที่ ๓๔ จ�านวน ๑ ตัวชี้วัด จ�านวน ๕ คะแนน
เป้าหมาย: องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ให้ความส�าคญักบัการจดัสภาพแวดล้อมในการท�างาน มกีารจดัหาเครือ่งอ�านวยความสะดวก          
ในที่ท�างานและส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างฝ่ายบริหารกับผู้ปฏิบัติ และผู้ปฏิบัติด้วยกันเอง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: ส�านักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ผู้รับผิดชอบ:    นายอดิศร สุนทรวิภาต    นักทรัพยากรบุคคลช�านาญการ  โทร. ๐๘ ๔๔๖๙ ๐๐๐๑
                                                      โทรศัพท์กลุ่มงาน ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๓๑๓๔
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๓๔ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
๒. ตรวจสอบข้อเท็จจริงว่า สถานที่ท�างานมี
สภาพแวดล้อมทีน่่าอยู ่น่าท�างานตามทีก่�าหนดไว้
๓. การจัดโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับ
การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต�าบล/
พนักงานเทศบาล/ข้าราชการองค์การบริหาร 
ส ่วนจังหวัด เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข 
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การ
บริหารส่วนต�าบล/เทศบาล/องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัด (ของจังหวัดนั้น ๆ)
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้

๓๔. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานที่
ท�างานที่น่าอยู่ น่าท�างาน ดังนี้
๑. ผู ้บริหารท้องถิ่นให้การส่งเสริมสนับสนุน 
และก�าหนดนโยบายเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม
ส�านักงาน/สถานที่ท�างาน การส่งเสริมสุขภาพ
และอนามัยสิ่งแวดล้อม
๒. สถานท่ีท�างานมีการก�าหนด/แบ่ง พ้ืนท่ี 
เพื่อการปฏิบัติงาน การให้บริการประชาชน  
การจดัเกบ็เอกสาร ฯลฯ ไว้อย่างชดัเจน พร้อมกบั 
มีสภาพดีและสะอาด
๓. สถานที่ท�างานมีความปลอดภัย โดยจัดให้มี
อุปกรณ์ป้องกันอันตราย อุปกรณ์ตัดไฟรองรับ
กรณีเกิดไฟซ็อต/รั่ว เครื่องดับเพลิง ทางหนีไฟ
และบนัไดหนไีฟ อยูใ่นสภาพทีด่แีละพร้อมใช้งาน
อยู่เสมอ
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๔. สถานที่ท�างานมีแสงสว่างเพียงพอต่อการ
ท�างานหรือท�ากิจกรรม มีการระบายอากาศที่ดี 
อุณภูมิเหมาะสม ไม่มีเสียงดัง/กลิ่นเหม็น/กลิ่น
สารเคมี ที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้ปฏิบัติงาน
๕. มีการให้ความรู ้ด้านส่งเสริมสุขภาพ และ 
อนามัยส่ิงแวดล ้อม มี กิจกรรมส่งเสริมให ้
ผู้ปฏิบัติงานได้ออกก�าลังกายในสถานที่ท�างาน 
มีการจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อผ่อนคลาย 
ความเครียด และจัดให้มีการตรวจสุขภาพ 
ประจ�าปีของข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น
เกณฑ์การให้คะแนน:
๑. ด�าเนินการครบ ๕ ข้อ
๒. ด�าเนินการ ๔ ข้อ
๓. ด�าเนินการ ๒ – ๓ ข้อ
๔. ด�าเนินการ ๑ ข้อ หรือไม่มีการด�าเนินการ

๕
๓
๑
๐

คะแนนเต็ม ๕๐

คะแนนที่ได้

หน่วยที่ ๔ การด�าเนินกิจการสภาท้องถิ่น ตัวชี้วัดที่ ๓๕ – ๔๔ จ�านวน ๑๐ ตัวชี้วัด จ�านวน ๕๐ คะแนน
เป้าหมาย: องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการสนับสนุนอ�านวยความสะดวกในการด�าเนินงานของกิจการสภาท้องถิ่น  
มีความรับผิดชอบและการปฏิบัติราชการท้องถิ่นในกิจการสภา การก�าหนดประชุมสภา การประชุมสภา การพิจารณางบประมาณ 
รายจ่ายประจ�าปี เป็นไปอย่างเรียบร้อยมีประสิทธิภาพโดยมีเป้าหมายเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน 
ในท้องถิ่น
ตัวชี้วัดที่ ๓๕ จ�านวน ๑ ตัวชี้วัด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:  กองการเลือกตั้งท้องถิ่น
ผู้รับผิดชอบ:   ๑. นายวิษณุ  วาสานนท์              ผู้อ�านวยการกองการเลือกตั้งท้องถิ่น  โทร. ๐๘ ๙๙๒๕ ๒๖๗๔
                    ๒. นางนวมลลิ์ เจริญเกียรติภักดี     หัวหน้ากลุ่มงานประชาสัมพันธ์การมีส่วนร่วมและข้อมูลการเลือกตั้ง
       ท้องถิ่น
                                                    โทร. ๐๘ ๖๖๒๙ ๗๕๒๑
                    ๓. นางสาวธัญญพัทธ์ ปัญญาศิริพัฒน์ นักจัดการงานทั่วไปช�านาญการ  โทร. ๐๘ ๕๙๒๑ ๑๕๕๙
                                                           หมายเลขโทรศัพท์ส�านักงาน ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๒๓๖๒ – ๓
ตัวชี้วัดที่ ๓๖ – ๔๔ จ�านวน ๙ ตัวชี้วัด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:  กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น
ผู้รับผิดชอบ:    ๑. นางสาวจิราวรรณ สุวรรณปินฑะ       นิติกรปฏิบัติการ โทร. ๐๙ ๑๗๑๖ ๓๑๔๐
                    ๒. นายพีระพล แก้วประทุมรัศมี            นิติกรปฏิบัติการ โทร. ๐๙ ๑๗๑๖ ๓๑๔๐
                                                           หมายเลขโทรศัพท์ส�านักงาน ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๕๒๐๗
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๓๕ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
ให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบเปิดข้อมูลจากระบบ
ศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น 
และทะเบียนองค ์กรปกครองส่วนท ้องถิ่น  
โดยตรงที่ระบบรายงานผู้ด�ารงต�าแหน่ง หัวข้อ 
“รายชื่อผู ้ด�ารงต�าแหน่งขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น” ในเว็บไซต์ http://ele.dla.go.th 
โดยใช้ข้อมูล ณ วันที่ตรวจสอบ
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ด่วนที่สุดที่ มท ๐๘๑๘.๓/ว ๒๗๒๕ ลงวันที่ ๒๙ 
มกราคม ๒๕๖๒ 
๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น   
ที่ มท ๐๘๑๘.๓/ว ๗๒๑๑ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม 
๒๕๖๓

๓๕. การบันทึกข้อมูลผู ้บริหารท้องถ่ินและ
สมาชิกสภาท้องถิ่นในระบบฯ ให้ถูกต้อง 
ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน
เกณฑ์การให้คะแนน:
๑. ข ้อมูลผู ้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภา 
ท้องถิ่น ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 
ประกอบด้วย ชื่อ-สกุล รูปภาพ วันเดือนปีเกิด 
เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา หมู่โลหิต ที่อยู่ปัจจุบัน 
สถานทีติ่ดต่อ ประวติัครอบครัว ข้อมลูการศกึษา 
ข้อมูลการอบรมดูงาน อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้ง 
และประวัติการด�ารงต�าแหน่งทางการเมือง
๒. มีข้อมูลผู ้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภา 
ท้องถิ่น ถูกต้อง ครบถ้วนแต่ไม่เป็นปัจจุบัน  
(ไม่มีการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูล เช่น 
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือต�าแหน่งอื่น ๆ ลาออก 
แต่ยังมีชื่ออยู่ในฐานข้อมูล หรือบันทึกข้อมูล 
ในทะเบียนประวัติไม่ครบถ้วน)
๓. มีข้อมูลผู ้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภา 
ท้องถิ่น (อย่างใดอย่างหนึ่งไม่ครบถ้วน)
๔. ไม่มีการบันทึกข้อมูลผู ้บริหารท้องถิ่นและ
สมาชิกสภาท้องถิ่น

๕

๓

๑

๐

ค�าอธิบาย:
๑. ele: ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกต้ังผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถ่ินและทะเบียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบันทึกผ่านทางเว็บไซต ์
ของศูนย์ฯ โดยตรงทาง http://ele.dla.go.th ซึ่งเป็นการบันทึกข้อมูลของผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นที่มาจากการ 
เลือกตั้งตามวาระข้อมูลของผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นที่มาจากการแต่งตั้งตามค�าสั่งหัวหน้า คสช.ที่ ๑/๒๕๕๗  
และข้อมูลของผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นที่มาจากการแต่งตั้งตามประกาศ คสช.ที่ ๘๕/๒๕๕๗ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน
และเป็นปัจจุบัน ส�าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ปลัดปฏิบัติหน้าที่แทน ไม่ต้องด�าเนินการบันทึกข้อมูลของฝ่ายบริหารฯ
๒. ตรวจสอบจากระบบรายงานผู้ด�ารงต�าแหน่ง หัวข้อ “รายชื่อผู้ด�ารงต�าแหน่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ซึ่งเป็นเมนูที่ใช้
ส�าหรับตรวจสอบและประมวลผลข้อมูลในภาพรวมของผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นทุกต�าแหน่งที่ได้บันทึกในระบบ 
และคลิกดูข้อมูลในรายบุคคลได้เลย ซึ่งข้อมูลนี้สามารถน�าไปใช้ประโยชน์ในการให้บริการข้อมูลกับ ภาคเอกชน องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิน่ ภาคประชาสังคม สือ่ สถาบันการศกึษา สถาบนัครอบครวั สถาบนัศาสนา องค์กรอิสระและผูท้ีส่นใจเพือ่น�าไปวเิคราะห์ 
วิจัย และเป็นฐานในการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของบุคคลในองค์กรต่าง ๆ
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้
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๓๖ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. รายงานการประชุม ฯ 
๒. เอกสารการมอบหมาย
๓. ให้เข้าร่วมประชุม หลักฐานการลงชื่อเข้าร่วม
ประชุม
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ. ๒๕๔๐ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๕)               
พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๔๔/๑
๒. พระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖  
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒  
มาตรา ๔๘ เอกาทศ
๓. พระราชบัญญัติสภาต�าบลและองค์การ
บริหารส่วนต�าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง  
(ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๕๘/๖
๔. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ                 
เมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติมถึง               
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๓๒

๓๖. ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ผู้บริหารท้องถิ่นหรือ 
ผู ้ที่ ได ้รับมอบหมายจากผู ้บริหารท้องถ่ิน 
ได้เข้าร ่วมประชุมสภาสมัยสามัญทุกสมัย 
และทุกครั้ง 
เกณฑ์การให้คะแนน:
๑. ผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้ท่ีได้รับมอบหมาย 
เข้าร่วมประชุมสภาสมัยสามัญทุกครั้ง
๒. ผู ้บริหารท้องถิ่นหรือผู้ท่ีได้รับมอบหมาย 
เข ้าร ่วมประชุมสภาสมัยสามัญไม่น ้อยกว่า 
ครึ่งหนึ่งของจ�านวนครั้งที่มีการประชุม
๓. ผู ้บริหารท้องถิ่นหรือผู้ท่ีได้รับมอบหมาย  
เข้าร่วมประชุมสภาสมัยสามัญ ไม่ถึงครึ่งหนึ่ง 
ของจ�านวนครั้งที่มีการประชุม                  
๔. ผู ้บริหารท้องถิ่นหรือผู้ท่ีได้รับมอบหมาย             
ไม่เคยเข้าร่วมประชุมสภาสมัยสามัญ

๕

๓

๑

๐

ค�าอธิบาย:
การประชมุสภาท้องถิน่ทีผู้่บรหิารท้องถิน่ต้องร่วมประชมุ หมายถึง กรณทีีผู้่บริหารท้องถิน่ หรือผู้ทีไ่ด้รับมอบหมายได้เข้าร่วมประชมุ            
เพื่อรับฟังหรือชี้แจงหรือแถลงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับงานในหน้าที่ของตนตามที่ประธานสภาท้องถิ่นนัดประชุม
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้

๓๗ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. สอบถามและตรวจสอบเกี่ยวกับสถานที่วัสดุ
อุปกรณ์ต่าง ๆ และบุคลากรว่ามีความพร้อม               
ที่จะอ�านวย ความสะดวกแก่การปฏิบัติของ 
สภาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ 
อย่างไร
๒. ตรวจสอบเอกสารที่จัดไว้ ประกอบด้วย
กฎหมาย ระเบียบที่แก้ไขถึงปีปัจจุบัน และ
ตรวจสถานท่ีประชุม กฎหมายและระเบียบ 
ต่าง ๆ อาจจัดไว้ในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส ์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้สมาชิก 
สภาท้องถิ่นสามารถตรวจดูก็ได้ และเผยแพร่
ทางเวบ็ไซต์หลกัขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

๓๗. การอ�านวยความสะดวกในการปฏิบติังาน 
และการจัดเอกสารเกี่ยวกับกฎหมายและ
ระเบียบที่ส�าคัญให้แก่สภาท้องถิ่น
มีการด�าเนินการ ดังนี้
๑. มีสถานท่ีท�างานของสภาท้องถิ่น สถานท่ี
ประชุมเป็นสัดส่วนและมีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย
๒. มีวัสดุอุปกรณ์ส�านักงานเพียงพอส�าหรับ   
การด�าเนินกิจการของสภาท้องถิ่น
๓. มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานในกิจการ
ของสภาท้องถิ่น
๔. มีการจัดกฎหมายและระเบียบที่ส�าคัญ 
เกีย่วกับการปฏบิตังิานของสภาท้องถิน่ให้สมาชกิ
สภาท้องถิ่นและผู้ท่ีเก่ียวข้องอย่างครบถ้วน  
ซึ่งอย่างน้อยต้องมีกฎหมายและระเบียบ ดังนี้



ตัวชี้วัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment: LPA) ประจ�ำปี ๒๕๖๔20

กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ. ๒๕๔๐ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๕)  
พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๒. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๓. พระราชบัญญัติสภาต�าบลและองค์การ 
บริหารส่วนต�าบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๔. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมือง
พัทยา พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) 
พ.ศ. ๒๕๖๒
ค�าอธิบาย:
๑. สถานทีท่�างานของสภาท้องถิน่ หมายถงึ ห้อง 
หรือพื้นที่อื่น ที่จัดไว้ส�าหรับสมาชิกสภาท้องถ่ิน  
เพื่ออ�านวยความสะดวกที่สามารถท�างานได้ 
ในระดับหน่ึง เช่น มีโต๊ะ เก้าอ้ี วัสดุอุปกรณ์
ส�านกังาน (เครือ่งบันทกึเสยีง เครือ่งเสยีง ล�าโพง 
ไมโครโฟน ป้ายชื่อต่าง ๆ เป็นต้น)
๒. เจ้าหน้าที่ผู ้รับผิดชอบ หมายถึง ค�าสั่งที ่
ผูบ้รหิารท้องถิน่แต่งตัง้เจ้าหน้าที ่ให้มารบัผดิชอบ 
เกี่ยวกับงานของสภาท้องถิ่น
๓. เอกสารเกีย่วกบักฎหมายและระเบยีบท้องถิน่
ที่ส�าคัญต้องจัดไว ้ในที่ประชุมสภาท้องถ่ิน 
ครบทุกฉบับและครบตามจ�านวนสมาชิกสภา 
ท้องถิ่น (ถ้าไม่ครบถือว่าไม่ได้คะแนน)
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้

๑) กฎหมายว่าด้วยการจัดตัง้องค์กรปกครอง                 
ส่วนท้องถิ่น

๒) พระราชบัญญัติก�าหนดแผนและขั้นตอน               
การกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่๒)  
พ.ศ. ๒๕๔๙ 

๓) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด ้วย 
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ (หรือ 
ข้อบังคับการประชุม สภาเมืองพัทยา พ.ศ. 
๒๕๔๓ ส�าหรับเมืองพัทยา) 

๔) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธี
การงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ. ๒๕๖๓ (ใช้บังคับเมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน 
๒๕๖๓)

๕) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ 
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

๖) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
พัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๐)  
พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๗) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว ่าด ้วย  
การรับเงนิ การเบกิจ่ายเงนิ การฝากเงนิ การเกบ็
รักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑

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

๙) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว ่าด ้วย 
การจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๓

๑๐) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 
การลาของผู ้บริหารท้องถิ่น ผู ้ช ่วยผู ้บริหาร 
ท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗
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๑๑) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 
การกู้เงินขององค์การบริหารส่วนต�าบล พ.ศ. 
๒๕๖๓ (เฉพาะองค์การบริหารส่วนต�าบล)

๑๒) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท�าแผนพัฒนาขององค์กรปกครงส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เกณฑ์การให้คะแนน: 
๑. ด�าเนินการครบ ๔ ข้อ 
๒. ด�าเนินการ ๓ ข้อ 
๓. ด�าเนินการ ๑ – ๒ ข้อ 
๔. ไม่มีการด�าเนินการ

๕
๓
๑
๐

๓๘ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. ค�าสั่ง/หนังสือท่ีผู้บริหารเห็นชอบให้เข้ารับ
การพัฒนาความรู้
๒. รายงานผลการพัฒนาความรู ้ ท่ี เสนอต่อ 
ผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พ.ศ. ๒๕๔๐ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๕)  
พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๔๕/๑
๒. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไข
เพิม่เตมิถึง (ฉบับที ่๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๕๐  
วรรคสอง
๓. พระราชบญัญตัสิภาต�าบลและองค์การบรหิาร 
ส ่วนต�าบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก ้ไขเพิ่มเติมถึง  
(ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๖๙/๑

๓๘. การพัฒนาความรู้ให้แก่สมาชิกสภาท้องถ่ิน
เกณฑ์การให้คะแนน: 
๑. ในรอบปีท่ีผ่านมา มีสมาชิกสภาท้องถิ่น 
ได้รับการพัฒนาความรู้ร้อยละ ๕๐.๐๐ ขึ้นไป
ของจ�านวนสมาชกิสภาท้องถ่ินทัง้หมดเท่าทีม่อียู่
๒. ในรอบปีท่ีผ่านมา มีสมาชิกสภาท้องถิ่น 
ได้รับการพัฒนาความรู ้ ร ้อยละ ๓๐.๐๐ – 
๔๙.๙๙  ของจ�านวนสมาชิกสภาท้องถิ่นทั้งหมด
เท่าที่มีอยู่
๓. ในรอบปีท่ีผ่านมา มีสมาชิกสภาท้องถิ่น 
ได้รับการพัฒนาความรู้ ไม่ถึงร้อยละ ๓๐.๐๐ 
ของจ�านวนสมาชกิสภาท้องถ่ินทัง้หมดเท่าทีม่อียู่
๔. ไม่มีการพัฒนาความรู ้ให้แก่สมาชิกสภา 
ท้องถิ่นเลย

๕

๓

๑

๐

ค�าอธิบาย:
ต้องเป็นการเข้ารับการพัฒนาความรู้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ�าเภอ จังหวัด หรือส่วนราชการ หน่วยงานอื่นของรัฐ/สถาบัน 
การศึกษา/สมาคมที่เก่ียวข้องเป็นผู้จัดซ่ึงต้องเป็นการพัฒนาความรู้ของสมาชิกสภาท้องถิ่นที่สามารถน�ามาใช้ในการด�าเนินการ
ตามอ�านาจหน้าท่ีของตนได้ เช่น การฝึกอบรมที่ให้ความรู้เก่ียวกับกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน กฎหมายเกี่ยวกับ
การก�าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอ�านาจ ฯ อ�านาจหน้าทีข่ององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ บทบาทอ�านาจหน้าท่ีของสมาชิก
สภาท้องถิ่น การประชุมสภาท้องถิ่น การจัดท�าข้อบัญญัติท้องถิ่น ระเบียบและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการคลัง การงบประมาณ 
การพัสดุ หรือการจัดท�าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้
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๓๙ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. การก�าหนดสมัยประชุมสามัญ การเรียก
ประชุมสภาสมัยสามัญ และการนัดประชุมสภา
สมัยสามัญนัดแรกของแต่ละสมัย 
๒. การเผยแพร่ทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ให้ทมีประเมนิ ฯ  
ตรวจสอบในเชิงประจักษ์ (เปิดดูจากระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศจรงิในวนัตรวจประเมนิ ฯ)
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ 
การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไข 
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๒๒  
ข้อ ๒๓ และข้อ ๒๔ วรรคสอง
๒. ข้อบังคับการประชุมสภาเมืองพัทยา พ.ศ. 
๒๕๔๓ ข้อ ๑๕ และข้อ ๑๙
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้

๓๙. การก�าหนดสมัยประชุมสามัญ การเรียก
ประชุมสภาสมยัสามญั และการนัดประชุมสภา
สมัยสามัญ ประจ�าปี ๒๕๖๓
มีการด�าเนินการ ดังนี ้
๑ . สภาท ้องถิ่นมีการก�าหนดสมัยประชุม 
สภาท้องถิ่นสมัยสามัญในปี พ.ศ.๒๕๖๓ ตามที่
กฎหมายจัดตั้งก�าหนดไว้ได้ถูกต้อง
๒. ประธานสภาท้องถ่ินได้ด�าเนนิการเรียกประชมุ
สภาท้องถิ่นสมัยสามัญ เป็นไปตามหลักเกณฑ์  
และวิธีการตามข้อ ๒๒ แห่งระเบียบ มท. ว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗  
(หรือข้อ ๑๕ แห่งข้อบังคับการประชุมสภา 
เมอืงพัทยา พ.ศ. ๒๕๔๓ ส�าหรับกรณเีมอืงพัทยา)
๓. ประธานสภาท้องถิ่นได้ด�าเนินการนัดประชุม
สมาชิกสภาท้องถ่ิน เป็นไปตามหลักเกณฑ์  
และวิธีการตามข้อ ๒๓ แห่งระเบียบ มท.  
ว ่ าด ้วยข ้อบั งคับการประชุมสภาท ้องถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๔๗ (หรือข้อ ๑๙ แห่งข ้อบังคับ 
การประชมุสภาเมอืงพัทยา พ.ศ. ๒๕๔๓ ส�าหรับ
กรณีเมืองพัทยา)
๔. มีการประชาสัมพันธ์ก�าหนดวันนัดประชุม 
เวลา สถานที่ประชุม และเรื่องที่จะน�าเข้าสู ่ 
ที่ประชุมให้ประชาชนทราบอย่างทั่วถึง เช่น  
การประชาสัมพันธ ์ทางระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศหรือสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ

เกณฑ์การให้คะแนน: 
๑. ด�าเนินการตามข้อ ๑ - ๔
๒. ด�าเนินการตามข้อ ๑ - ๓ 
๓. ด�าเนินการตามข้อ ๑ - ๒ 
๔. ไม่มีการด�าเนินการ

๕
๓
๑
๐
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๔๐ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. มีหนังสือจากผู้บริหารท้องถิ่น เสนอญัตติ
ร่างข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้กบัประธาน
สภาท้องถิ่น
๒. มีหนังสือจากประธานสภาท้องถิ่น ส่งร่าง 
ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้สมาชิก
สภาท้องถิ่น
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด               
พ.ศ. ๒๕๔๐ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๕)  
พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๕๒
๒. พระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖  
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒  
มาตรา ๖๑ ทวิ
๓. พระราชบัญญัติสภาต�าบลและองค์การ
บริหารส่วนต�าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง  
(ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๘๗ 
๔. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ                 
เมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติมถึง               
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๗๑
๕. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ 
การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไข 
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๔๓
๖. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ 
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒)  
พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๒๓ และข้อ ๒๔
๗. ข้อบังคับการประชุมสภาเมืองพัทยา พ.ศ. 
๒๕๔๓ ข้อ ๔๑ ข้อ ๔๒ และข้อ ๕๘
๘. ข้อบัญญตัเิมอืงพทัยา เรือ่ง วธิกีารงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๔๕ ข้อ ๒๓

๔๐. การเสนอและส่งส�าเนาร่างข้อบัญญัติ/              
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ ่าย ประจ�า
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
มีการด�าเนินการ ดังนี ้
๑. ผู้บริหารท้องถ่ินได้เสนอญัตติร่างข้อบัญญัติ/
เทศบญัญตังิบประมาณรายจ่าย ตามก�าหนดเวลา 
(ภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม) ได้ถูกต้อง หากมีเหตุ
ไม่สามารถเสนอได้ทนัภายในระยะเวลาทีก่�าหนด 
ผู้บริหารท้องถ่ินได้ชี้แจงเหตุผลความจ�าเป็น 
ต่อประธานสภาท้องถิ่นก่อนวันที่ ๑๕ สิงหาคม 
๒๕๖๓ (กรณีเทศบาล) หรือขออนุมัติขยาย 
ระยะเวลาเสนอญตัติร่างข้อบญัญติั ต่อสภาท้องถิน่ 
และรายงานให้ผูว่้าราชการจงัหวดัหรอืนายอ�าเภอ
หรือปลัดอ�าเภอผู้เป็นหัวหน้าประจ�าก่ิงอ�าเภอ
ทราบ (กรณอีงค์การบรหิารส่วนจงัหวดั/องค์การ
บริหารส่วนต�าบล) 
๒. ประธานสภาท้องถิ่นได้ส่งร่างข้อบัญญัติ/
เทศบัญญั ติงบประมาณให ้ กับสมาชิกสภา 
ท้องถิ่นทุกคนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามวัน 
ก่อนวันประชุมสภาท้องถิ่น 
๓. มกีารจดัเอกสารส�าหรบัใช้ประกอบการพจิารณา
โครงการหรืองานต่าง ๆ ตามร่างข้อบัญญัติ/ 
เทศบัญญัติงบประมาณ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่น 
ตรวจดูได้ 
เกณฑ์การให้คะแนน: 
๑. ด�าเนินการตามข้อ ๑ - ๓
๒. ด�าเนินการตามข้อ ๑ - ๒ 
๓. ด�าเนินการเฉพาะข้อ ๑ 
๔. ไม่มีการด�าเนินการ

๕
๓
๑
๐

ค�าอธิบาย:
การส่งส�าเนาร่างข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้แก่สมาชิกสภาท้องถิ่นล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่าสามวัน ก่อนวันประชุมสภาท้องถิ่น
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้
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๔๑ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. การตั้งคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา 
ร่างข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
๒. มเีอกสารบันทึกการประชุมเพือ่เลอืกประธาน
กรรมการแปรญตัตแิละเลขานกุารคณะกรรมการ
แปรญัตติ
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. ระ เบี ยบกระทรวงมหาดไทยว่าด ้ วย 
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗  
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  
ข้อ ๑๐๓ ข้อ ๑๐๕ วรรคหนึ่ง (๓) ข้อ ๑๐๗  
และข้อ ๑๐๙
๒. ข้อบังคับการประชุมสภาเมืองพัทยา พ.ศ. 
๒๕๔๓ ข้อ ๙๘ และข้อ ๑๐๑

๔๑. การต้ังคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา
ร่างข้อบญัญตั/ิเทศบญัญตังิบประมาณรายจ่าย
ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๔
มีการด�าเนินการ ดังนี ้
๑. มีการต้ังคณะกรรมการแปรญัตติตามจ�านวน
ที่กฎหมายก�าหนด (๓ ถึง ๗ คน กรณีองค์การ
บรหิารส่วนจงัหวดั เทศบาล หรอืองค์การบรหิาร
ส่วนต�าบลหรือ ๓ ถึง ๕ คน กรณีเมืองพัทยา)
๒. มีการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติทีละคน 
คือเลือกคนที่หนึ่งก่อน แล้วจึงเลือก คนถัดไป  
จนครบตามจ�านวนท่ีสภาท ้องถิ่นได ้มีมติ 
ก�าหนดไว้
๓. คณะกรรมการแปรญตัตต้ิองเป็นคณะกรรมการ
สามัญ คือ เลือกจากสมาชิกสภาท้องถิ่นเท่านั้น
๔. เลขานกุารสภาท้องถิน่ได้นดัประชมุกรรมการ
แปรญัตติและเปิดประชุมเพื่อเลือกประธาน
กรรมการแปรญตัตแิละเลขานกุารคณะกรรมการ
แปรญัตติ
เกณฑ์การให้คะแนน: 
๑. ด�าเนินการตามข้อ ๑ - ๔
๒. ด�าเนินการตามข้อ ๑ - ๓
๓. ด�าเนินการตามข้อ ๑ - ๒
๔. ไม่มีการด�าเนินการ

๕
๓
๑
๐

ค�าอธิบาย:
๑. กรณีที่มีการตั้งคณะกรรมการแปรญัตติตามกระบวนการที่ก�าหนด ตามข้อ ๑ ถึงข้อ ๓ จนถึงนัดประชุมเพื่อเลือกประธาน
กรรมการแปรญัตติและเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ ตามข้อ ๔ ได้ ๕ คะแนน
๒. กรณีที่มีการตั้งคณะกรรมการแปรญัตติตามกระบวนการที่ก�าหนด ตามข้อ ๑ ถึงข้อ ๓ ได้ ๓ คะแนน
๓. กรณีที่มีการตั้งคณะกรรมการแปรญัตติตามกระบวนการที่ก�าหนด ตามข้อ ๑ ถึงข้อ ๒ ได้ ๑ คะแนน
๔. กรณีที่ไม่มีการด�าเนินการตามข้อ ๑ และข้อ ๒/ด�าเนินการตามข้อ ๑  หรือ ข้อ ๒  ไม่ถูกต้อง ได้ ๐ คะแนน  
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้
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๔๒ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. บันทึกรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
๒. บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการ 
แปรญัตติ
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ 
การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไข 
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๔๕  
ข้อ ๔๙ และข้อ ๑๑๕
๒. ข้อบังคับการประชุมสภาเมืองพัทยา พ.ศ. 
๒๕๔๓ ข้อ ๔๕ และข้อ ๑๐๔

๔๒. การเสนอและพิจารณาค�าแปรญัตติ 
ร่างข้อบญัญตั/ิเทศบญัญตังิบประมาณรายจ่าย 
ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๔
มีการด�าเนินการ ดังนี้
๑. สภาท้องถิ่นได ้ก�าหนดระยะเวลาเสนอ  
ค�าแปรญัตติไม่น้อยกว่ายี่สิบส่ีชั่วโมงนับแต่สภา
ท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ/
เทศบัญญัตินั้น
๒. มกีารก�าหนดสถานท่ีในการเสนอค�าแปรญตัติ
ไว้
๓. ประธานกรรมการแปรญัตติได้มาปฏิบัติ 
หน้าท่ีรับค�าแปรญัตติตามก�าหนดระยะเวลา 
และสถานที่ที่สภาท้องถิ่นก�าหนด
๔. คณะกรรมการแปรญัตติได้มีหนังสือแจ้งให้
ผู้บริหารท้องถ่ินและสมาชิกสภาท้องถ่ินทราบ
ก�าหนดนัดประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่
ชั่วโมงก่อนก�าหนดเวลานัดประชุม
๕. ผู ้บริหารท้องถิ่นหรือผู้ท่ีได้รับมอบหมาย 
จากผูบ้รหิารท้องถิน่ได้เข้าร่วมประชมุ เพือ่รับฟัง 
หรือชี้แจงต่อคณะกรรมการแปรญัตติตามที่ 
คณะกรรมการแปรญัตติ ได ้มีหนั งสือแจ ้ ง
ก�าหนดการประชุม
เกณฑ์การให้คะแนน: 
๑. ด�าเนินการตามข้อ ๑ - ๕ 
๒. ด�าเนินการตามข้อ ๑ - ๔   
๓. ด�าเนินการตามข้อ ๑ - ๓
๔. ไม่มีการด�าเนินการ

๕
๓
๑
๐

ค�าอธิบาย: 
๑. มีการก�าหนดระยะเวลาเสนอค�าแปรญัตติต้องไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ/          
เทศบัญญัติงบประมาณ
๒. มีการก�าหนดสถานที่และเวลาที่คณะกรรมการแปรญัตตินัดประชุมไว้อย่างชัดเจน
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้
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๔๓ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น เมื่อคร้ังที่มี 
การพิจารณาร ่ างข ้อ บัญญั ติ / เทศบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๔  
ในวาระที่ ๒ ขั้นแปรญัตติและในวาระที่ ๓  
ขั้นลงมติ
๒. เอกสารรายงานและความเห็นของคณะ
กรรมการแปรญัตติ
๓. เอกสารการส่งรายงานและความเหน็ของคณะ
กรรมการแปรญัตติ
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ 
การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไข 
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๕๐
๒. ข้อบังคับการประชุมสภาเมืองพัทยา พ.ศ. 
๒๕๔๓

๔๓. การจัดท�ารายงานของคณะกรรมการ
แปรญัตติตามข้อ ๕๐ แห่งระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา 
ท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่๒)  
พ.ศ. ๒๕๕๔
มีการด�าเนินการ ดังนี้
๑. คณะกรรมการแปรญัตติได้จัดท�ารายงาน 
และความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ 
ได้อย่างถูกต้อง
๒. คณะกรรมการแปรญัตติได ้ส ่งรายงาน 
และความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ 
ให้ประธานสภาท้องถิ่น
๓. คณะกรรมการแปรญัตติได้ส่งร่างข้อบัญญัติ/
เทศบญัญตังิบประมาณตามร่างเดมิ และตามทีม่ี
การแก้ไขเพิม่เตมิ (ถ้าม)ี ต่อประธานสภาท้องถิน่ 
ด้วย
๔. ประธานสภาท้องถิน่ได้ส่งรายงานและความเหน็ 
ของคณะกรรมการแปรญตัติให้สมาชกิสภาท้องถิน่ 
ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันประชุมสภา 
ท้องถิน่ เพือ่พจิารณาในวาระทีส่อง (ขัน้แปรญตัต)ิ  
ของสภาท้องถิ่น
เกณฑ์การให้คะแนน:  
๑. ด�าเนินการตามข้อ ๑ - ๔  
๒. ด�าเนินการตามข้อ ๑ - ๓    
๓. ด�าเนินการตามข้อ ๑ - ๒  
๔. ไม่มีการด�าเนินการ

๕
๓
๑
๐

ค�าอธิบาย: 
๑. สภาท้องถิ่น หมายถึง สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สภาเทศบาล สภาองค์การบริหารส่วนต�าบล และสภาเมืองพัทยา
๒. การจดัท�ารายงานของคณะกรรมการแปรญัตตติามข้อ ๕๐ แห่งระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบงัคบัการประชมุสภาท้องถิน่  
พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ หมายถึง ตามข้อ ๕๐ วรรคหนึ่ง ก�าหนดว่าเมื่อคณะกรรมการแปรญัตต ิ
ได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิมและตามท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติม พร้อมท้ังรายงานและบันทึกความเห็น
ยืน่ต่อประธานสภาท้องถิน่ รายงานนัน้อย่างน้อยจะต้องระบวุ่าได้มหีรือไม่มกีารแก้ไขเพ่ิมเติมหรือข้อใดบ้าง การแปรญตัตแิละมติ
ของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวด้วยการแปรญัตตินั้นเป็นประการใด การสงวนความเห็นคณะกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการ
สงวนค�าแปรญัตติด้วย และให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันประชุม
พิจารณา เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน และวรรคสอง ก�าหนดให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย 
เพ่ือแถลงประกอบรายงานหรือชี้แจงข้อสงสัยต่าง ๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น (ส�าหรับเมืองพัทยา ใช้ตามข้อบังคับการประชุมสภา 
เมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๔๓ และปรับใช้โดยอนุโลมกับกฎหมายของเทศบาลแล้วแต่กรณี)
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้
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๔๔ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น  
ทุกครั้ง ในปี ๒๕๖๓
๒. การเผยแพร่ทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ให้ทมีประเมนิ ฯ  
ตรวจสอบในเชิงประจักษ์ (เปิดดูจากระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศจรงิในวนัตรวจประเมนิ ฯ)
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 
พ.ศ. ๒๕๔๐
๒. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ 
การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไข 
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๓๓  
และข้อ ๓๔
๓. ข้อบังคับการประชุมสภาเมืองพัทยา พ.ศ. 
๒๕๔๓ ข้อ ๓๑ และข้อ ๓๒
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้

๔๔. การจัดท�ารายงานการประชุมสภาท้องถิ่น 
มีการด�าเนินการ ดังนี้
๑. ได้บันทึกเร่ืองการประชุมต่าง ๆ ในรายงาน
การประชุมถูกต้องตามท่ีสภาท้องถ่ินได้ประชุม
และมีมติ
๒. คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
ได ้ท� าการตรวจรายงานการประชุมและ 
ลงลายมือชื่อไว้
๓. สภาท้องถ่ินได้พิจารณาและท�าการรับรอง
รายงานการประชุมถูกต้องตามที่สภาท้องถิ่น 
ได้ประชุมและมีมติ
๔. ประธานสภาท้องถิ่นได้ลงนามในรายงาน 
การประชุมที่สภาท้องถิ่นรับรองแล้ว
๕. ได้ติดประกาศรายงานการประชมุท่ีสภาท้องถ่ิน 
รับรองแล้วในที่เปิดเผย ณ ส�านักงานองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
๖. มีการเผยแพร่ผลการประชุมสภาท้องถ่ินทาง 
ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ หรอืสือ่ประชาสมัพนัธ์ 
ต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เกณฑ์การให้คะแนน:  
๑. ด�าเนินการตามข้อ ๑ - ๖
๒. ด�าเนินการตามข้อ ๑ - ๕
๓. ด�าเนินการตามข้อ ๑ - ๔
๔. ไม่มีการด�าเนินการ

๕
๓
๑
๐






