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ตัวช้ีวัดการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(Local Performance Assessment: LPA) ประจ าปี 2564 

ด้านที่ 1 ด้านการบริหารจัดการ 
ตัวชี้วัดที่ 1-24 จ านวน 24 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย 
 1) ตัวชี้วัดจริง จ านวน 23 ตวัชี้วัด ตัวชี้วัดที่ 2-24 จ านวน 23 ตัวชีว้ัด จ านวน 115 คะแนน 
 2) ตัวชี้วัดน าร่อง จ านวน 1 ตัวชี้วัด ตัวชีว้ัดที่ 1 จ านวน 5 คะแนน (ไม่น าไปนับเป็นคะแนนรวม) 

หัวข้อประเมิน เมือง
พัทยา 

อบจ. ทน. ทม. ทต. อบต. คะแนนที่ได ้

ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด คะแนน ร้อยละ 

1. การวางแผนพฒันาท้องถิ่น 
    ตัวชี้วัดน าร่อง 

4 
1 
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- 
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1 

4 
1 

4 
1 

4 
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2. การจัดท าฐานข้อมูล 1 1 1 1 1 1   
3. การจัดการข้อร้องทุกข์/ร้องเรียน 2 2 2 2 2 2   
4. การบริการประชาชน 3 3 3 3 3 3   
5. ระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบ
ภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง 

3 3 3 3 3 3   

6. การประเมินผลการปฏิบัติงาน 3 3 3 3 3 3   
7. การเพิ่มประสิทธิภาพในการบรหิารงาน 3 3 3 3 3 3   
8. การปรับปรุงภารกิจ 1 1 1 1 1 1   
9. การด าเนินงานตามนโยบายของจังหวัด 2 2 2 2 2 2   

ตัวชี้วัดน าไปนับเป็นคะแนน รวม 22 23 22 22 22 22   

 
สรุปหัวข้อประเมิน ตัวช้ีวัดที่ จ านวนตัวช้ีวัด จ านวนคะแนน 

1. การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น 1-6 6 30 
 (1) ตัวชี้วัดจริง (น าไปนับเป็นคะแนน) 2-6 5 25 

(2) ตัวชี้วัดน าร่อง (ไม่น าไปนับเป็นคะแนน) 1 1 5 
2. การจัดท าฐานข้อมูล 7 1 5 
3. การจัดการข้อร้องทุกข์/ร้องเรียน 8-9 2 10 
4. การบริการประชาชน 10-12 3 15 
5. ระบบการควบคุมภายใน การตรวจ สอบภายใน และการ
บริหารจัดการความเสี่ยง 

13-15 3 15 

6. การประเมินผลการปฏิบัติงาน 16-18 3 15 
7. การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน 19-21 3 15 
8. การปรับปรุงภารกิจ 22 1 5 
9. การด าเนินงานตามนโยบายของจังหวัด 23-24 2 10 

ตัวชี้วัดไม่น าไปนับเป็นคะแนน (ตัวชี้วัดน าร่อง) รวม 1 1 5 
ตัวชี้วัดน าไปนับเป็นคะแนน (ตัวชี้วัดจริง) รวม  2-24 23 115 
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1. เกณฑ์การประเมินและข้อมูลการประเมินประสิทธิภาพ 
ตัวชี้วัด เกณฑ์การประเมิน ข้อมูลการประเมินประสิทธิภาพ 

1 ร้อยละของโครงการพัฒนา/กิจกรรมสาธารณะในแผนพัฒนา
หมู่บ้าน/แผนชุมชนถูกน าไปบรรจุไว้ในแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและตราเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี/เพิ่มเติม/งบประมาณเงินสะสมหรือเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ สู่การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 
(KPI: ใหม่) 

KPI: ใหม่ 
ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ยกเว้นองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 

2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการน าโครงการ การจัดท าบริการ
สาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ โดยตรงในแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 
2563 มาจัดท าเป็นงบประมาณรายจ่าย     
(2563 KPI: 2)  

KPI: เดิม 
ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ 
 

3 แผนพัฒนาท้องถิ่นมีความเชื่อมโยงหรือสอดคล้องยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  
(2563 KPI: 3) 

KPI: เดิม 
ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ 
 

4 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(2563 KPI: 4) (ITA) 

KPI: เดิม 
ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ 

5 องค์การบริหารส่วนจังหวัด น าโครงการพัฒนาในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ที่ได้ผ่านกระบวนการประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอ าเภอ/ระดับจังหวัด มาด าเนินการโดย
ใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี/เพิ่มเติม หรือเงินนอก
งบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
(2563 KPI: 5) 

KPI: เดิม 
ประเมินเฉพาะองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ 
 

6 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการน ายุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 
2561-2580) มาเป็นกรอบในการจัดท าแผน พัฒนาท้องถิ่น
และข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 
(2563 KPI: 6) 

KPI: เดิม 
ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้  

7 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบันทึกข้อมูลที่ส าคัญได้ตามกรอบ
ระยะเวลา 
(2563 KPI: 7) 

KPI: เดิม/ปรับปรุงใหม่ให้เป็นปัจจุบัน 
ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได ้ 

8 ร้อยละของข้อร้องทุกข์/ร้องเรียนต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
ด าเนินการส าเร็จลุล่วง 
(2563 KPI: 8) (ITA) 

KPI: เดิม 
ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได ้

9 ร้อยละของข้อร้องทุกข์/ร้องเรียนที่มาจากศูนย์ด ารงธรรมที่
ด าเนินการส าเร็จลุล่วง  
(2563 KPI: 9) (ITA) 

KPI: เดิม 
ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได ้ 
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1. เกณฑ์การประเมินและข้อมูลการประเมินประสิทธิภาพ 
ตัวชี้วัด เกณฑ์การประเมิน ข้อมูลการประเมินประสิทธิภาพ 

10 การอ านวยความสะดวกในการบริการประชาชน  เพื่อมุ่งสู่
ประโยชน์สุขของประชาชนผู้รับบริการและมีประสิทธิภาพอย่าง
เป็นระบบ 
(2563 KPI: 10) 

KPI: เดิม/ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน/ปรับปรุง
ตามสถานการณ์ COVID-19) 
ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่
สามารถตัดฐานการประเมินได ้ 

11 ช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายเพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่
ประชาชนที่จะติดต่อสอบถามหรือขอข้อมูล หรือแสดงความ
คิดเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(2563 KPI: 11) (ITA) 

KPI: เดิม/ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน/ปรับปรุง
ให้สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่น) 
ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได ้ 
 

12 การประเมินความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดบริการของ
องค์กรปก ครองส่วนท้องถิ่น (Citizen Feedback) 
(2563 KPI: 12) (ITA) 

KPI: เดิม/ปรับปรุงให้สอดคล้องกับ ITA 
ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได ้ 

13 การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน 
และการจัดท ารายงาน ระดับหน่วยงานของรัฐ ตามแบบ ปค. 1   
แบบ ปค. 4  แบบ ปค. 5 และแบบ ปค. 6   
 (2563 KPI: 13) 

KPI: เดิม/ปรับปรุงให้เป็นปจัจุบนั 
ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได ้ 

 

14 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีผู้ ตรวจสอบภายในหรือ
มอบหมายให้มีผู้ ปฏิบัติหน้ าที่ผู้ ตรวจสอบภายในและ
ปฏิบัติงานตรวจสอบเป็นไปตามท่ีหลักเกณฑ์ฯ ก าหนด 
(2563 KPI: 14) 

KPI: เดิม/ปรับปรุงให้เป็นปจัจุบนั 
ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได ้ 

15 การบริหารจัดการความเสี่ยงระดับหน่วยงานของรัฐตาม
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนด 
(KPI: ใหม่) 

KPI: ใหม่ 
 

16 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการจัดท าข้อตกลง ในการ
ปฏิบัติราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหารท้องถิ่น 
(2563 KPI: 15) 

KPI: เดิม 
ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได ้ 

 
17 มีการวิเคราะห์และสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

ขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น  และ เข้ าที่ ป ร ะชุ ม
คณะกรรมการประเมินผลตามหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมี
บุคคลภายนอกร่วมเป็นกรรมการ  
(2563 KPI: 16) 

KPI: เดิม 
ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้  
 

18 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีผลคะแนน LPA โดยรวมเพิ่มขึ้นจากปีที่
ผ่านมา 
(2563 KPI: 17) 

KPI: เดิม 
ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้  
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1. เกณฑ์การประเมินและข้อมูลการประเมินประสิทธิภาพ 
ตัวชี้วัด เกณฑ์การประเมิน ข้อมูลการประเมินประสิทธิภาพ 

19 การมอบอ านาจการตัดสินใจเพื่อปฏิบัติราชการ 
(2563 KPI: 18) (ITA) 
 

KPI: เดิม 
ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได ้  

20 มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศหรือโทรคมนาคมเพ่ือลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
(2563 KPI: 19) (ITA) 

KPI: เดิม/ปรับปรุงให้เกิดความเหมาะสม/
ปรับปรุงตามสถานการณ์ COVID-19)  
ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ 

21 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบูรณาการ (Integration) 
โครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ ร่วมกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน หรือร่วมกับหน่วยงานอ่ืน 
(2563 KPI: 20) (ITA) 

KPI: เดิม/ปรับปรุงให้เกิดความเหมาะสม/
ปรับปรุงตามสถานการณ์ COVID-19) 
ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ 

22 ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา (2561-2563) องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีการพิจารณาทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงยกเลิก
ภารกิจ หรือข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ              
(2563 KPI: 21) (ITA) 

KPI: เดิม/ปรับปรุงให้สอดคล้องกับ ITA)  
ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ 
 

23 (ตัวอย่าง) ตัวชี้วัดจังหวัด 
จ านวนกิจกรรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด าเนินการใน
โครงการ (ระบุโครงการหรือกิจกรรมให้ชัดเจน) 
 (2563 KPI: 22) 

KPI: ใหม่/จังหวัดก าหนดเอง 
ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ 
 

24 (ตัวอย่าง) ตัวชี้วัดจังหวัด 
24. .......................................................... 
 (2563 KPI: 23) 

KPI: ใหม่/จังหวัดก าหนดเอง 
ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ 
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2. สรุปตัวช้ีใหม่ ตัวชี้วัดเดิม ตัวชี้วัดเดิมมีการปรับปรุง และตัวชี้วัดน าร่อง 
ตัวช้ีวัดใหม่ ตัวช้ีวัดเดิม ตัวช้ีวัดเดิม 

มีการปรับปรุง 
ตัวช้ีวัดน าร่อง ยกเลิก 

2563 
15 23 24 2 3 4 7 10 11 1 1 

 5 6 8 12 13 14   
9 16 17 20 21 22  

18 19   
1 (1 ตัวชี้วัดใหม่)   

3 11 9 1 
รวม 24 ตัวชี้วัด 1 

 
 

ตัวชี้วัด ITA 4 8 9 11 12 19 20 21 22 =9 
ตั วชี้ วั ดป รั บป รุ ง ต าม
สถานการณ์ COVID-19 

10 20 21 =3  

ตั วชี้ วั ดที่ ตั ด ฐ านกา ร
ประเมินได้ 

ไม่มี  
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3. จ านวนตัวช้ีวัดที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องถูกประเมินประสิทธิภาพ 
ตัวชี้วัด เกณฑ์การประเมิน เมือง

พัทยา 
อบจ. ทน. ทม. ทต. อบต. 

ตัวชี้วัดทั้งหมด 24 ตัวชี้วัด 24 24 24 24 24 24 
ตัวชี้วัดที่นับเป็นคะแนน ตัวชี้วัดที่ 2-24 จ านวน 23 ตัวชี้วัด จ านวน 
115 คะแนน (น าไปนับเป็นคะแนน) 

23 23 23 23 23 23 

ตัวชี้วัดน าร่อง ตัวชี้วัดที่ 1 จ านวน 1 ตัวชี้วัด จ านวน 5 คะแนน (ไม่
น าไปนับเป็นคะแนน) 

1 - 1 1 1 1 

 หน่วยที่ 1 การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น ตัวชี้วัดที่ 1-6 จ านวน 
6 ตัวชี้วัด จ านวน 30 คะแนน  

5 5 5 5 5 5 

(1) ตัวชี้วัดจริง (น าไปนับเป็นคะแนน) ตัวชี้วัดที่ 2-6 จ านวน 5 
ตัวชี้วัด จ านวน 25 คะแนน 

4 5 4 4 4 4 

(2) ตัวชี้วัดน าร่อง (ไม่น าไปนับเป็นคะแนน) ตัวชี้วัดที่ 1 จ านวน 1 
ตัวชี้วัด จ านวน 5 คะแนน 

- - 1 1 1 1 

(3) กรณีประเมินเฉพาะองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตัวชี้วัดที่ 5 
จ านวน 1 ตัวชี้วัด จ านวน 5 คะแนน 

- 1 - - - - 

1 ร้อยละของโครงการพัฒนา/กิจกรรมสาธารณะในแผนพัฒนา
หมู่บ้าน/แผนชุมชนถูกน าไปบรรจุไว้ในแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและตราเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี/เพิ่มเติม/งบประมาณเงินสะสมหรือเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจ สู่การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 
(KPI: ใหม่) 

1 - 1 1 1 1 

2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการน าโครงการ การจัดท าบริการ
สาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ โดยตรงในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ปี 2563 มาจัดท าเป็นงบประมาณรายจ่าย     
(2563 KPI: 2)  

1 1 1 1 1 1 

3 แผนพัฒนาท้องถิ่นมีความเชื่อมโยงหรือสอดคล้องยุทธศาสตร์
การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  
(2563 KPI: 3) 

1 1 1 1 1 1 

4 องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นมีแนวทางการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(2563 KPI: 4) (ITA) 

1 1 1 1 1 1 

5 องค์การบริหารส่วนจังหวัด น าโครงการพัฒนาในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ที่ได้ผ่านกระบวนการประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอ าเภอ/ระดับจังหวัด มาด าเนินการโดย
ใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี/เพิ่มเติม หรือเงินนอก
งบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (2563 KPI: 5) 

- 1 - - - - 
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3. จ านวนตัวช้ีวัดที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องถูกประเมินประสิทธิภาพ 
ตัวชี้วัด เกณฑ์การประเมิน เมือง

พัทยา 
อบจ. ทน. ทม. ทต. อบต. 

6 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการน ายุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
(พ.ศ. 2561-2580) มาเป็นกรอบในการจัดท าแผน พัฒนา
ท้องถิ่นและข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
(2563 KPI: 6) 

1 1 1 1 1 1 

 หน่วยที่ 2 การจัดท าฐานข้อมูล ตัวชี้วัดที่ 7 จ านวน 1 ตัวชี้วัด 
จ านวน 5 คะแนน 

1 1 1 1 1 1 

7 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบันทึกข้อมูลที่ส าคัญได้ตามกรอบ
ระยะเวลา (2563 KPI: 7) 

1 1 1 1 1 1 

 หน่วยที่ 3 การจัดการข้อร้องทุกข์/ร้องเรียน ตัวชี้วัดที่ 8-9 
จ านวน 2 ตัวชี้วัด จ านวน 10 คะแนน 

2 2 2 2 2 2 

8 ร้อยละของข้อร้องทุกข์/ร้องเรียนต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่ด าเนินการส าเร็จลุล่วง (2563 KPI: 8) (ITA) 

1 1 1 1 1 1 

9 ร้อยละของข้อร้องทุกข์/ร้องเรียนที่มาจากศูนย์ด ารงธรรมที่
ด าเนินการส าเร็จลุล่วง (2563 KPI: 9) (ITA) 

1 1 1 1 1 1 

 หน่วยที่ 4 การบริการประชาชน ตัวชี้วัดที่ 10-12 จ านวน 
3 ตัวชี้วัด จ านวน 15 คะแนน 

3 3 3 3 3 3 

10 การอ านวยความสะดวกในการบริการประชาชน เพื่อมุ่งสู่
ประโยชน์สุขของประชาชนผู้รับบริการและมีประสิทธิภาพอย่าง
เป็นระบบ (2563 KPI: 10) 

1 1 1 1 1 1 

11 ช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายเพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่
ประชาชนที่จะติดต่อสอบถามหรือขอข้อมูล หรือแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(2563 KPI: 11) (ITA) 

1 1 1 1 1 1 

12 การประเมินความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดบริการของ
องค์กรปก ครองส่วนท้องถิ่น (Citizen Feedback) 
(2563 KPI: 12) (ITA) 

1 1 1 1 1 1 

 หน่วยที่ 5 ระบบการควบคุมภายใน การตรวจ สอบภายใน 
และการบริหารจัดการความเสี่ยง ตัวชี้วัดที่ 13-15 จ านวน 3 
ตัวชี้วัด จ านวน 15 คะแนน 

3 3 3 3 3 3 

13 การแต่งตั ้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน 
และการจัดท ารายงาน ระดับหน่วยงานของรัฐตามแบบ ปค. 1   
แบบ ปค. 4  แบบ ปค. 5 และแบบ ปค. 6   
 (2563 KPI: 13) 

1 1 1 1 1 1 

14 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีผู้ตรวจสอบภายในหรือมอบหมาย
ให้มีผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในและปฏิบัติงานตรวจสอบ
เป็นไปตามที่หลักเกณฑ์ฯ ก าหนด 
(2563 KPI: 14) 

1 1 1 1 1 1 
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3. จ านวนตัวช้ีวัดที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องถูกประเมินประสิทธิภาพ 
ตัวชี้วัด เกณฑ์การประเมิน เมือง

พัทยา 
อบจ

. 
ทน. ทม. ทต. อบต. 

15 การบริหารจัดการความเสี่ยงระดับหน่วยงานของรัฐตาม
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนด 
(KPI: ใหม่) 

1 1 1 1 1 1 

 หน่วยที่ 6 การประเมินผลการปฏิบัติงาน ตัวชี้วัดที่ 16-18
จ านวน 3 ตัวชี้วัด จ านวน 15 คะแนน 

3 3 3 3 3 3 

 หน่วยย่อยที่ 1 การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัดที่ 
16-17 จ านวน 2 ตัวชี้วัด 10 คะแนน 

      

16 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการจัดท าข้อตกลง ในการ
ปฏิบัติราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหารท้องถิ่น 
(2563 KPI: 15) 

1 1 1 1 1 1 

17 มีการวิเคราะห์และสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ขององค์ ก รปกครองส่ วนท้ อ งถิ่ น  และ เข้ าที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการประเมินผลตามหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมี
บุคคลภายนอกร่วมเป็นกรรมการ (2563 KPI: 16) 

1 1 1 1 1 1 

 หน่วยย่อยที่ 2 ผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ตัวชี้วัดที่ 18 จ านวน 
1 ตัวชี้วัด จ านวน 5 คะแนน 

      

18 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีผลคะแนน LPA โดยรวมเพิ่มขึ้นจากปี
ที่ผ่านมา 
(2563 KPI: 17) 

1 1 1 1 1 1 

 หน่วยที่ 7 การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน ตัวชี้วัด 
19-21 จ านวน 3 ตัวชี้วัด จ านวน 15 คะแนน 

3 3 3 3 3 3 

19 การมอบอ านาจการตัดสินใจเพื่อปฏิบัติราชการ 
(KPI: 18) (ITA) 

1 1 1 1 1 1 

20 มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศหรือโทรคมนาคมเพื่อลดขั้นตอน
การปฏิบัติงาน  
(2563 KPI: 19) (ITA) 

1 1 1 1 1 1 

21 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบูรณาการ (Integration) 
โครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ ร่วมกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น หรือร่วมกับหน่วยงานอื่น 
(2563 KPI: 20) (ITA) 

1 1 1 1 1 1 

 หน่วยที่ 8 การปรับปรุงภารกิจ ตัวชี้วัดที่ 22 จ านวน 1 
ตัวชี้วัด จ านวน 5 คะแนน 

1 1 1 1 1 1 

22 ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา (2561-2563) องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีการพิจารณาทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง
ยกเลิกภารกิจ หรือข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ              
(2563 KPI: 21) (ITA) 

1 1 1 1 1 1 
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3. จ านวนตัวช้ีวัดที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องถูกประเมินประสิทธิภาพ 
ตัวชี้วัด เกณฑ์การประเมิน เมือง

พัทยา 
อบจ

. 
ทน. ทม. ทต. อบต. 

 หน่วยที่ 9 การด าเนินงานตามนโยบายของจังหวัด ตัวชี้วัด   19-
21 จ านวน 2 ตัวชี้วัด จ านวน 10 คะแนน เป็นตัวชี้วัด
อิสระที่จังหวัดจะต้องก าหนดตัวชี้ วัดขึ้นมาเองเพื่อ
ประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
เขตจังหวัด 

2 2 2 2 2 2 

23 (ตัวอย่าง) ตัวชี้วัดจังหวัด 
จ านวนกิจกรรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด าเนินการใน
โครงการ (ระบุโครงการหรือกิจกรรมให้ชัดเจน) 
 (2563 KPI: 22) 

1 1 1 1 1 1 

24 (ตัวอย่าง) ตัวชี้วัดจังหวัด 
......................................................... 
 (2563 KPI: 23) 

1 1 1 1 1 1 

ตัวชี้วัดที่ต้องประเมินประสิทธภิาพ 24 24 24 24 24 24 

สามารถตัดฐานการประเมินได ้ - - - - - - 
ตัวชี้วัดไม่น าไปนับเป็นคะแนนรวม/ตัวชี้วัดน าร่อง (ตัวชี้วัดที่ 1) 1 - 1 1 1 1 

ตัวชี้วัดน าไปนับเป็นคะแนนรวม  22 23 22 22 22 22 
 
4. ตัวช้ีวัดไม่น าไปนับเป็นคะแนนรวมซึ่งเป็นตัวชี้วัดน าร่อง 
ตัวชี้วัด เกณฑ์การประเมิน เมือง

พัทยา 
อบจ. ทน. ทม. ทต. อบต. 

1 (ตัวชี้วัดน าร่อง) ร้อยละของโครงการพัฒนา/กิจกรรม
สาธารณะในแผนพัฒนาหมู่บ้าน/แผนชุมชนถูกน าไปบรรจุไว้
ในแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและตราเทศ
บัญญัติ/ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี/เพิ่มเติม/
งบประมาณเงินสะสมหรือเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สู่การพัฒนา
ชุมชนท้องถิ่น  
(KPI: ใหม่) 

1 - 1 1 1 1 

รวม 1 - 1 1 1 1 
 
5. จ านวนตัวช้ีวัดที่สามารถตัดฐานการประเมินได้ 
ตัวชี้วัด เกณฑ์การประเมิน เมือง

พัทยา 
อบจ. ทน. ทม. ทต. อบต. 

 ไม่มี       
รวม - - - - - - 
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6. รายละเอียดตัวชี้วัด  ด้านที่ 1 ด้านการบริหารจัดการ  
ตัวช้ีวัดประกอบด้วย 1. ตัวชีว้ัดทั้งหมด 24 ตัวชี้วดั 
 2. ตัวชี้วัดที่นับเป็นคะแนน ตัวชี้วัดที่ 2-24 จ านวน 23 ตวัชี้วัด จ านวน 115 คะแนน 
 3. ตัวชี้วัดที่นับเป็นคะแนนแต่เป็นตัวชี้วัดที่จังหวัดก าหนดขึ้น (ตัวชี้วัดอิสระ) ตัวชี้วัดที่ 23-24  
    จ านวน 10 คะแนน 
 4.  ตวัชี้วัดน าร่อง ตัวชี้วดัที่ 1 จ านวน 1 ตัวชี้วัด จ านวน 5 คะแนน (ไม่น าไปนับเป็นคะแนน) 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ: องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและพร้อมในการ
ด าเนินการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 
เป้าหมายเชิงปริมาณ: ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านที่ 1 ร้อยละ 70 
หน่วยที่ 1 การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น ตัวชี้วัดที่ 1 – 6 จ านวน 6 ตัวชี้วัด จ านวน 30 คะแนน 
เป้าหมาย: องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ตามมาตรฐานในการบริการสาธารณะและกิจกรรม
สาธารณะเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนตามวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ 
ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน 

1 
 
 

(ตัวชี้วัดน าร่อง) (ตัวชี้วัดใหม่) 
ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
1. แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 
2561-2565) 
2. ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี/
เพิ่มเติม 
3. งบประมาณเงินสะสม/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
4.  ก า ร โอนตั้ ง จ่ า ย เป็ น รายการใหม่ / เพิ่ ม เ ติ ม /
เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง 
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผน
และประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอ าเภอและต าบล 
พ.ศ. 2562 
3.  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนที่สุด ที่ 
มท 0810.3/ว 3195 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2563 
ค าอธิบาย:  
1. กรณีแผนพัฒนาหมู่บ้าน ประเมินองค์การบริหารส่วน
ต าบล 
2. กรณีแผนชุมชน ประเมินเทศบาลและเมืองพัทยา 
ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ยกเว้นองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(KPI: ใหม)่ 

(ตัวชี้วัดน าร่อง) (ตัวชี้วัดใหม่) 
1. ร้อยละของโครงการพัฒนา/กิจกรรม
สาธารณะในแผนพัฒนาหมู่บ้าน/แผน
ชุมชนถูกน าไปบรรจุไว้ในแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและตราเทศ
บัญญัติ/ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี/เพิ่มเติม/งบประมาณเงินสะสม
หรือเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สู่การพัฒนา
ชุมชนท้องถิ่น 
 

เกณฑ์การให้คะแนน: 
1. ร้อยละ 5.00 
2. ร้อยละ 3.00 
3. ร้อยละ 1.00 

4. ไม่มีการด าเนินการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 
3 
1 
0 

 

 



ตัวชี้วัดการประเมินประสิทธภิาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA 2564) ส าหรับทีมประเมินฯ                                                   หน้า 11 
 

6. รายละเอียดตัวชี้วัด  ด้านที่ 1 ด้านการบริหารจัดการ  
ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน  
1. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  
2. ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีหรือ
เพิ่มเติม   
3. การใช้เงินสะสม/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  
4. การโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่/โอนเพิ่ม เปลี่ยนแปลงค า
ชี้แจงงบประมาณ ส าหรับการพัฒนาท้องถิ่น 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง 
1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 
มาตรา 250 
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ. 2543 ข้อ 26 ข้อ 27 ข้อ 28  
ข้อ 29 ข้อ 30 ข้อ 31 และข้อ 32  
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 
2558 
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ข้อ 89 
4. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 
2561 ข้อ 4 ค านิยาม ข้อ 24 และข้อ 25 
5. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 
2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 
ค าอธิบาย:  
1. กรณีวัสดุ/ครุภัณฑ์ ที่น าไปด าเนินการจัดท าบริการ
สาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ แต่มิได้เขียนเป็นโครงการ
ให้นับเป็น 1 โครงการหรือ 1 กิจกรรมหรือ 1 รายการ แล้ว
ให้คะแนนตามเกณฑ์การให้คะแนนที่ก าหนดไว้ 
2. โครงการที่ปรากฏในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีหรือเพิ่มเติม การใช้เงินสะสม/เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ จะต้องมีการด าเนินการจริง และมีการเบิกจ่าย
งบประมาณเรียบร้อยแล้ว 
ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ 
(2563 KPI: 2) 

2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการ
น า โ ค ร ง ก า ร  กา ร จั ดท า บ ริ ก า ร
สาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ 
โดยตรงในแผนพัฒนาท้องถิ่น  ปี 
2563 มาจัดท าเป็นงบประมาณ
รายจ่าย      
 
เกณฑ์การให้คะแนน: 
1. จ านวนโครงการบริการสาธารณะ
และกิ จก รรมส า ธา รณะร้ อยละ 
30.00 ของโครงการ ข้ึนไป  
2. จ านวนโครงการบริการสาธารณะ
และกิ จก รรมส า ธา รณะร้ อยละ 
20.00 ของโครงการ แต่ไม่ถึงร้อยละ 
30.00 ของโครงการ 
3. จ านวนโครงการบริการสาธารณะ
และกิ จก รรมส า ธา รณะร้ อยละ 
10.00 ของโครงการ แต่ไม่ถึงร้อยละ 
20.00 ของโครงการ 
4. จ านวนโครงการบริการสาธารณะ
และกิจกรรมสาธารณะน้อยกว่าร้อย
ละ 10.00 ของโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 

5 
 
 

3 
 
 
 

1 
 
 
 

0 
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6. รายละเอียดตัวชี้วัด  ด้านที่ 1 ด้านการบริหารจัดการ  
ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน   
1. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  
2.  ข้อบัญญัติ / เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีหรือเพิ่มเติม   
3. การใช้เงินสะสม/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง 
1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550 
มาตรา 53/1  
2. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 มาตรา 19  
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 
2558และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ข้อ 89 
4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/
ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 
ค าอธิบาย:  
1. กรณีวัสดุ/ครุภัณฑ์ ที่น าไปด าเนินการจัดท าบริการ
สาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ แต่มิได้เขียนเป็น
โครงการให้นับเป็น 1 โครงการหรือ 1 กิจกรรม หรือ 
1 รายการ แล้วให้คะแนนตามเกณฑ์การให้คะแนนที่
ก าหนดไว้ 
2. โครงการที่ปรากฏในข้อบัญญัติ / เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีหรือเพิ่มเติม การใช้เงิน
สะสม/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จะต้องมีการด าเนินการ
จริงและมีการเบิกจ่ายงบประมาณเรียบร้อยแล้ว  
3. การเชื่อมโยง: เป็นการใช้ข้อมูลให้เข้าด้วยกัน เพื่อ
น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดี เกิดการติดต่อและโยงกัน 
สอดคล้องกัน สอดกันประสานไม่ขัดกันไปด้วยกันได้ 
การเชื่อมโยงการพัฒนาท้องถิ่นจึงเป็นการเชื่อมโยงใน
เชิงยุทธศาสตร์ในระดับต่าง ๆ ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ 
(2563 KPI: 3) 

3. แผนพัฒนาท้องถิ่นมีความเชื่อมโยงหรือ
สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  
 
เกณฑ์การให้คะแนน: 
1. มีการจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาที่
เชื่อมโยงหรือสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
จังหวัด และน าไปจัดท าเป็นงบประมาณ
รายจ่าย 10 โครงการ ข้ึนไป 
2. มีการจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาที่
เชื่อมโยงหรือสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
จังหวัด และน าไปจัดท าเป็นงบประมาณ
รายจ่าย  5 โครงการข้ึนไป 
3. มีการจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาที่
เชื่อมโยงหรือสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
จังหวัด และน าไปจัดท าเป็นงบประมาณ
รายจ่าย  3 โครงการข้ึนไป 
4. มีการจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาที่
เชื่อมโยงหรือสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
จังหวัด และน าไปจัดท าเป็นงบประมาณ
รายจ่ายน้อยกว่า 3 โครงการ  หรือ
แผนพัฒนาท้องถิ่นไม่มีความเชื่อมโยงหรือ
สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
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6. รายละเอียดตัวชี้วัด  ด้านที่ 1 ด้านการบริหารจัดการ  
ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน 

4 ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
1. รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
2. รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น 
3. รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น 
4.  ประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยผู้บริหารท้องถิ่น และ
เผยแพร่เว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (กรณีไม่ลงหรือเผยแพร่ในเว็บไซต์หลักของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถือว่าด าเนินการไม่
ครบถ้วนตามที่ก าหนด 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เก่ียวข้อง 
1. กฎหมายจัดตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ทุกประเภท 
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 
3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 และ  ข้อ 30 
3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 
0810.3 /ว 0357 ลงวันที่ 19 มกราคม 2561  
4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 
0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562  
5. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 
6732 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 
ค าอธิบาย:  
1. กรณีผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ส่ง
รายงานการติดตามและประเมินผลให้สภาท้องถิ่น
ภาย ใน เดื อนธั นวาคม ให้ ถื อว่ า เป็ น ไปตาม
ก ร ะ บ ว น ก า ร แ ต่  ทั้ ง นี้  ส ภ า ท้ อ ง ถิ่ น แ ล ะ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจะต้องด าเนินการ
ต่อไปตามปกต ิ
 
ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ 
(2563 KPI: 4) (ITA) 

4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนว
ท า ง ก า ร ติ ด ต า ม แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น ผ ล
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
มีการด าเนินการ ดังนี้ 
1.  ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ติ ด ต า ม แ ล ะ
ประเมินผลมีการรายงานผล และเสนอ
ความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและ
ประ เมิ นผลแผนพัฒนาท้ อ งถิ่ น ต่ อ
ผู้ บริห ารท้ องถิ่ น  ตามระยะเวลาที่
ก าหนด 
2. ผู้บริหารท้องถิ่นรายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่ ง ได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
เสนอต่อสภาท้องถิ่นตามระยะเวลาที่
ก าหนด 
3. มีการประชุมสภาท้องถิ่นและสภา
ท้องถิ่นเสนอความเห็นที่ ได้จากการ
ประชุมสภาท้องถิ่น ในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 
4. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นประชุม 
และได้เสนอความเห็นที่ได้จากการติดตาม
ประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น ตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 
5. มีการประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่ น โดย
ผู้บริหารท้องถิ่น 

เกณฑ์การให้คะแนน: 
1. ด าเนินการครบทั้ง 5 ข้อ 

2. ด าเนินการ 3-4 ข้อ 
3. ด าเนินการ  1-2 ข้อ 

4. ไม่มีการด า เนินการติดตามและ
ประเมินผลหรือด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลไม่เป็นไปตามห้วงระยะเวลา
ที่ก าหนดไว้ 
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6. รายละเอียดตัวชี้วัด  ด้านที่ 1 ด้านการบริหารจัดการ  
ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน 

4 2. ตาม ข้อ 1. เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นส่งรายงานการ
ติดตามและประเมินผลให้สภาท้องถิ่นภายในเดือน
ธันวาคมแล้ว สภาท้องถิ่นไม่ประชุมเพ่ือรับทราบ
และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นไม่ประชุมเพ่ือ
รับทราบภายในเดือนกุมภาพันธ์ เกณฑ์การให้
คะแนน เป็น 0 
3. เป็นการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ตั้ ง แต่ วั นที่  1  ตุ ล าคม 2562 ถึ ง วั นที่  30 
กันยายน 2563 แต่การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน
เดือนธันวาคม จึงต้องตรวจถึงวันที่ 31 ธันวาคม 
2563 ที่ได้ด าเนินการจริง 
4. กรณีไม่มีเว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ให้ยึดถือการติดประกาศ ณ ที่เปิดเผยเป็น
หลัก (กรณีมีเว็บไซต์ แต่ใช้งานไม่ได้ ให้ถือว่ามี
เว็บไซต์) 
ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ 
(2563 KPI: 4) (ITA) 
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6. รายละเอียดตัวชี้วัด  ด้านที่ 1 ด้านการบริหารจัดการ  
ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน 

5 
 
 
 
 
 

ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
1. รายงานการประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนา
ท้องถิ่นในระดับอ าเภอ 
2. รายงานการประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนา
ท้องถิ่นในระดับจังหวัด 
3. แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)  
4. ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีหรือเพิ่มเติม   
5. การใช้เงินสะสม/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง 
1. พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
มาตรา 17 (1)  
2. หนังสือด่วนที่สุด ที่  มท 0810.2/ว 0600             
ลงวันที่ 29 มกราคม 2559  
3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 
5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 
4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3 /
ว 6247 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 
5. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3 /
ว 0357 ลงวันที่ 19 มกราคม 2561  
6. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 
2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 
ค าอธิบาย: 
1. กรณีวัสดุ/ครุภัณฑ์ ที่น าไปด าเนินการจัดท าบริการ
สาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ แต่มิได้เขียนเป็นโครงการ
ให้นับเป็น 1 โครงการหรือ 1 กิจกรรม หรือ 1 รายการ 
แล้วให้คะแนนตามเกณฑ์การให้คะแนนที่ก าหนดไว้ 
2. โครงการที่ด าเนินการนั้นให้นับเฉพาะที่ได้ประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่นในระดับอ าเภอและจังหวัด โดยน ามา
เปรียบเทียบอัตราส่วนกับโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
3. โครงการที่ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีหรือเพิ่มเติม การใช้เงินสะสม/เงินอุดหนุนเฉพาะ
กิจ จะต้องด าเนินการจริง และมีการเบิกจ่ายงบประมาณ
เรียบร้อยแล้ว 
ประเมินเฉพาะองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ 
(2563 KPI: 5) 

5. องค์การบริหารส่วนจังหวัด น า
โครงการพัฒนาในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ .ศ .  2561 -2565)  ที่ ไ ด้ ผ่ าน
กระบวนการประสานแผนพัฒนา
ท้องถิ่นระดับอ าเภอ/ระดับจังหวัด มา
ด าเนินการโดยใช้เงินงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี/เพิ่มเติม หรือเงิน
นอกงบประมาณ ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 
 

เกณฑ์การให้คะแนน: 
1. มากกว่าร้อยละ 80.00 ข้ึนไป       

2. ร้อยละ 70.00-79.00        
3. ร้อยละ 60.00-69.00 
4. น้อยกว่าร้อยละ 60.00 
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6. รายละเอียดตัวชี้วัด  ด้านที่ 1 ด้านการบริหารจัดการ  
ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน 

6 
 
 
 
 
 
 
 

ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน  
1. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ที่แสดงถึง
ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
2. โครงการ/กิจกรรมในข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายที่แสดงให้เห็นถึงความสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง 
1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 
มาตรา 65 
2. พระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 
2560 มาตรา 5 
3. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
พ.ศ. 2534 มาตรา 53/1  
4. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 มาตรา 19 
5. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่  มท 
0810.3/ว 5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 
6. หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลง
วันที่ 15 พฤษภาคม 2562  
7. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่  มท 
0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 
ค าอธิบาย:  
1. กรณีวัสดุ/ครุภัณฑ์ ที่น าไปด าเนินการจัดท าบริการ
สาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ แต่มิได้เขียนเป็น
โครงการให้นับเป็น  1 โครงการ หรือ 1 กิจกรรม 
หรือ 1 รายการ แล้วให้คะแนนตามเกณฑ์การให้
คะแนนที่ก าหนดไว้ 
2. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ประกอบไปด้วย 6 ยุทธ 
ศาสตร์ส าคัญ ได้แก่ (1) ยุทธศาสตร์ชาติด้านความ
มั่นคง (2) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน (3) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน (4) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการ
สร้างโอกาส ความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทาง
สังคม (5) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ (6) 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ 
ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได ้(2563 KPI: 6) 

6. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการน า
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 -
2580) มาเป็นกรอบในการจัดท าแผน 
พัฒนาท้องถิ่นและข้อบัญญัติหรือเทศ
บัญญัติ งบประมาณรายจ่ ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
เกณฑ์การให้คะแนน: 
1. มีโครงการ/กิจกรรม ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นและข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายที่ แสดงให้ เห็นถึง
ความสัมพันธ์กับยุทธศาสตร์ชาติ 4 - 6 
ยุทธศาสตร์ 
2. มีโครงการ/กิจกรรม ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นและข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายที่ แสดงให้ เห็นถึง
ความสัมพันธ์กับยุทธศาสตร์ชาติ 2 - 3 
ยุทธศาสตร์ 
3. มีโครงการ/กิจกรรม ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นและข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายที่ แสดงให้ เห็นถึง
คว ามสั มพั นธ์ กั บ ยุท ธศาสตร์ ช าติ  1 
ยุทธศาสตร์ 
4. ไม่มีโครงการ/กิจกรรม ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นและข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายที่ แสดงให้ เห็นถึง
ความสัมพันธ์กับยุทธศาสตร์ชาติ 
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6. รายละเอียดตัวชี้วัด  ด้านที่ 1 ด้านการบริหารจัดการ  
หน่วยที่ 2 การจัดท าฐานข้อมูล ตัวชี้วัดที่ 7 จ านวน 1 ตัวชี้วัด จ านวน 5 คะแนน 
เป้าหมาย: องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดท าฐานข้อมูลที่น่าเชื่อถือ ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน ครบถ้วน 
ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน 

7 ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
มีการบันทึกข้อมูลในระบบข้อมูลกลางองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ระบบใหม่ได้อย่าง
ถูกต้อง ครบทุกด้านเป็นปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง 
และผ่านการรับรองความถูกต้องจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และส านักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจังหวัดเรียบร้อยแล้ว 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เก่ียวข้อง 
1. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 
2 .  หนั ง สื อ ก ร ะทร ว งม หาด ไท ย  ที่  ม ท 
0892.4/ว 435 ลงวันที่  11 กุมภาพันธ์ 
2548 
ค าอธิบาย: 
การบันทึกข้อมูลทั้ง 8 ด้าน ได้แก่ ด้านที่ 1 
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 2 นวัตกรรมและ
การศึกษา 3 สาธารณภัย 4 โครงสร้างพ้ืนฐาน 
5 บริหารจัดการน้ า 6 การจัดการภายในและ
ธรรมาภิบาล 7 สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม 
และ 8 เศรษฐกิจและแหล่งท่องเที่ยว 
ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได ้ 
(2563 KPI: 7/ปรับปรุงใหม่ให้เป็นปัจจุบัน) 

7. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบันทึกข้อมูล  
ที่ส าคัญได้ตามกรอบระยะเวลา 
 
เกณฑ์การให้คะแนน:      
1. บันทึกข้อมูลครบทุกด้านได้อย่างถูกต้อง  
เป็นปัจจุบัน นับถึงวันตรวจ และผ่านการ
รับรองจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ระดับจั งหวัด  (ส านักงานส่ ง เสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจังหวัด) 
2. บันทึกข้อมูลครบทุกด้านได้อย่างถูกต้อง 
เป็นปัจจุบัน และผ่านการรับรองจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
3. บันทึกข้อมูลไม่ครบถ้วน และไม่ผ่านการ
รับรองจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4. ไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้ท้ัง 8 ด้าน 
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6. รายละเอียดตัวชี้วัด  ด้านที่ 1 ด้านการบริหารจัดการ  
หน่วยที่ 3 การจัดการข้อร้องทุกข์/ร้องเรียน ตัวชี้วัดที่ 8 - 9 จ านวน 2 ตัวชี้วัด จ านวน 10 คะแนน 
เป้าหมาย: องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีศักยภาพในการจัดการข้อร้องทุกข์/ร้องเรียนที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็ว    
ทันต่อสถานการณ์และความคาดหวังของสังคมและประชาชนในท้องถิ่น 
ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน 

8 ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
1. มีการมอบหมายส านัก/กอง/ฝ่าย/เจ้าหน้าที่
รับผิดชอบ และมีค าสั่งแต่งตั้ง 
2. ทะเบียนรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน 
3. หลักฐานการรายงานผลให้ทราบภายใน 15 วัน 
4. มีการเผยแพร่ในเว็บไซต์หลักขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เก่ียวข้อง 
1. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด                
ที่ มท 0804.2/10392 ลงวันที่  16 ตุลาคม 
2550 (มาปรับใช้โดยอนุโลม) 
3. คู่มือหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการด าเนินการ เรื่อง
ร้องทุกข์/ร้องเรียน และขอความเป็นธรรมของกอง
กฎหมายและระเบียบท้องถิ่น  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ผลิตเมื่อเดือนมีนาคม 2562    
(มาปรับใช้โดยอนุโลม) 
4. ประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง แนวทางในการจัดบริการรับ
เรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชนในการให้บริการสาธารณะ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การ
บริหารส่วนต าบล ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 
ค าอธิบาย: 
1. การด าเนินการจัดการข้อร้องทุกข์/ร้องเรียนส าเร็จ
ลุล่วง หมายถึง มีการจัดท าบัญชีรับเรื่องราวร้องทุกข์/
ร้องเรียน และด าเนินการแก้ไขปัญหา หรือแจ้งผลความ
คืบหน้าให้ประชาชนทราบภายใน ๑๕ วัน 
 
ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได ้ 
(2563 KPI: 8) (ITA) 

8. ร้อยละของข้อร้องทุกข์/ร้องเรียนต่อ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ด าเนินการ
ส าเร็จลุล่วง 
เกณฑ์การให้คะแนน:     
1. จัดท าบัญชีรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน
และด าเนินการแก้ไขปัญหา หรือแจ้งผลความ
คืบหน้าให้ประชาชนทราบทุกเรื่อง ภายใน 
15 วัน ร้อยละ100 ของจ านวนเรื่องราวร้อง
ทุกข์ท่ีปรากฏในบัญชี หรือ ไม่มีข้อร้องทุกข์/
ร้องเรียน 
2. จัดท าบัญชีรับเรื่องราวร้องทุกข์/
ร้องเรียน และด าเนินการแก้ไขปัญหา 
หรือแจ้งผลความคืบหน้าให้ประชาชน
ทราบ ภายใน 15 วัน อย่างน้อยร้อยละ 
80.00 ของจ านวนเรื่องราวร้องทุกข์/
ร้องเรียนที่ปรากฏในบัญชี 
3. จัดท าบัญชีรับเรื่องราวร้องทุกข์/
ร้องเรียนและด าเนินการแก้ไขปัญหา 
หรือแจ้งผลความคืบหน้าให้ประชาชน
ทราบ ภายใน 15 วัน อย่างน้อยร้อยละ 
50.00 ของจ านวนเรื่องราวร้องทุกข์/
ร้องเรียนที่ปรากฏในบัญชี 
4. จัดท าบัญชีรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน 
และด าเนินการแก้ไขปัญหา หรือแจ้งผลความ
คืบหน้า ให้ประชาชนทราบ ภายใน 15 วัน 
ต่ ากว่าร้อยละ 50.00 ของจ านวน เรื่องราว
ร้องทุกข์/ร้องเรียนที่ปรากฏในบัญชีหรือไม่
มีการด าเนินการใด ๆ 
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6. รายละเอียดตัวชี้วัด  ด้านที่ 1 ด้านการบริหารจัดการ  
ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน 

8 2. ข้อร้องเรียน  แบ่งเป็นประเภท  2  ประเภท คือ  (1) ข้อ
ร้องเรียนทั่วไป เช่น  เรื่องราวร้องทุกข์ทั่วไปข้อคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะ ค าชมเชย สอบถาม หรือร้องขอข้อมูลการ
ร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพ และการให้บริการของ
หน่วยงาน (2) การร้องเรียนเกี่ยวกับความโปร่งใสของการ
จัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น 
3. ค าร้องเรียน เป็นค าหรือข้อความที่ผู้ร้องเรียนกรอกตาม
แบบฟอร์มที่ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน หรือระบบ
การรับค าร้องเรียนเอง มีแหล่งที่สามารถตอบสนอง 
หรือมีรายละเอียดอย่างชัดเจนหรือมีนัยส าคัญที่
เชื่อถือได้  
4. กรณี ร้องทุกข์/ร้องเรียน ผ่านผู้ก ากับดูแล หรือ
ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด/ส านักงาน
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอ าเภอให้นับเป็นข้อร้อง
ทุกข์/ร้องเรียนด้วย 
 
ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได ้ 
(2563 KPI: 8) (ITA) 
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6. รายละเอียดตัวชี้วัด  ด้านที่ 1 ด้านการบริหารจัดการ  
ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน 

9 ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
1. มีการมอบหมายส านัก/กอง/ฝ่าย/เจ้าหน้าที่
รับผิดชอบ และมีค าสั่งแต่งตั้ง 
2. ทะเบียนรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน 
3. หลักฐานการรายงานผลให้ทราบภายใน  15 วัน 
4. ข้อมูลศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอหรือจังหวัด 
5. มีการเผยแพร่ในเว็บไซต์หลักขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เก่ียวข้อง 
1. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่  มท 
0804.2/10392 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2550 (มา
ปรับใช้โดยอนุโลม) 
3. คู่มือหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการด าเนินการ 
เรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน และขอความเป็นธรรม 
ของกองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น กรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผลิตเมื่อเดือน
มีนาคม 2562 (มาปรับใช้โดยอนุโลม) 
ค าอธิบาย: 
1. การด าเนินการจัดการข้อร้องทุกข์/ร้องเรียน
ส าเร็จลุล่วง หมายถึง มีการจัดท าบัญชีรับ
เรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน และด าเนินการ
แก้ไขปัญหา หรือแจ้ งผลความคืบหน้าให้
ประชาชนทราบภายใน ๑๕ วัน 
2. กรณีไม่มีข้อร้องทุกข์/ร้องเรียนจากศูนย์ด ารง
ธรรม ให้ได้ 5 คะแนน 
3. ดูค าอธิบายประกอบในข้อ 8  
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ 
 
ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได ้ 
(2563 KPI: 9) (ITA) 

9. ร้อยละของข้อร้องทุกข์/ร้องเรียนที่มา
จากศูนย์ด ารงธรรมที่ด าเนินการส าเร็จลุล่วง  
 
เกณฑ์การให้คะแนน:     
1. จัดท าบัญชีรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน 
และด าเนินการแก้ไขปัญหา หรือแจ้งผลความ
คืบหน้าให้ประชาชนทราบทุกเรื่อง ภายใน 15 
วัน ร้อยละ 100 ของจ านวนเรื่องราวร้องทุกที่
ปรากฏในบัญชี หรือไม่มีข้อร้องทุกข์/ร้องเรียน 
2. จัดท าบัญชีรับเรื่องราวร้องทุกข์ และ
ด าเนินการแก้ไขปัญหา หรือแจ้งผลความ
คืบหน้าให้ประชาชนทราบ ภายใน 15 วัน 
อย่างน้อยร้อยละ 80.00 ของจ านวนเรื่องราว
ร้องทุกข์ท่ีปรากฏในบัญชี 
3. จัดท าบัญชีรับเรื่องราวร้องทุกข์ และ
ด าเนินการแก้ไขปัญหา หรือแจ้งผลความ
คืบหน้าให้ประชาชนทราบ ภายใน 15 วัน                 
อย่างน้อยร้อยละ 50.00 ของจ านวน
เรื่องราวร้องทุกข์ท่ีปรากฏในบัญชี 
4. จัดท าบัญชีรับเรื่องราวร้องทุกข์ และ
ด าเนินการแก้ไขปัญหา หรือแจ้งผลความ
คืบหน้าให้ประชาชนทราบ ภายใน 15 วัน            
ต่ ากว่าร้อยละ 50.00 ของจ านวนเรื่องราว
ร้องทุกข์ที่ปรากฏในบัญชี หรือ ไม่มีการ
ด าเนินการใด ๆ 
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6. รายละเอียดตัวชี้วัด  ด้านที่ 1 ด้านการบริหารจัดการ  
หน่วยที่ 4 การบริการประชาชน ตัวชี้วัดที่ 10 - 12 จ านวน 3 ตัวชี้วัด จ านวน 15 คะแนน 
เป้าหมาย: องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดให้มีการบริการประชาชนที่เข้ามารับบริการในหน่วยงาน ได้อย่างมี
มาตรฐาน เพื่อสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท าให้ประชาชนผู้รับบริการในแต่
ละพ้ืนที่สามารถได้รับการบริการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมาตรฐานเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพและเป็น
ระบบมากยิ่งขึ้น 
ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน 

10 ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
1. การจัดสถานที่ หรือสิ่งอ านวยความสะดวก 
ตามหัวข้อเกณฑ์การประเมินด้วยข้อเท็จจริงที่
เกิดขึ้นและสามารถพิสูจน์ได้ในระดับหนึ่ง   
(เป็นที่ยอมรับได)้ 
2. แบบค าร้อง ค าสั่งให้เจ้าหน้าที่บริการ
ล่วงเวลา/พักเที่ยง หรือวันหยุดราชการ 
หลักฐานการใช้บริการในช่วงเวลาดังกล่าว  
3. ตรวจสอบสัญญาณ Wi-Fi  ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น มีการจัดมุมอินเตอร์เน็ต  
4. เอกสารประเมินความพึงพอใจ ฯลฯ 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เก่ียวข้อง 
1. มาตรฐานถนน ทางเดิน และทางเท้า 
2. มาตรฐานการควบคุมอาคาร 
3. มาตรฐานการพัฒนาและสงเคราะห์ผู้พิการ 
4. มาตรฐานการด าเนินงานด้านผู้สูงอายุ 
5. การบริการประชาชนตามอ านาจและ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ทุก
กฎหมาย/ระเบียบได้ก าหนดไว้ 
6. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ที่  มท  0892 .4/ว  627 ลงวั นที่  20 
เมษายน 2549 
ค าอธิบาย: 
ในการตรวจสอบให้เป็นไปตามเกณฑ์การ
ประเมิน ตรวจสอบเชิงประจักษ์ พิสูจน์ได้ว่ามี
การด าเนินการจริงในห้วงระยะเวลาที่ผ่านมา
อาจเกิดจากการค้นหาร่องรอยที่ เกิดขึ้น
มาแล้ว หรือสุ่มสอบถามจากประชาชนผู้มารับ
บริการ อย่างน้อย 4 คน 
ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถ
ตัดฐานการประเมินได ้ 

10. การอ านวยความสะดวกในการบริการ
ประชาชนเพื่อมุ่งสู่ประโยชน์สุขของประชาชน
ผู้รับบริการและมีประสิทธิภาพอย่างเป็น
ระบบ 
มีการด าเนินการ ดังนี้  
1. มีเก้าอ้ีรองรับประชาชนผู้รับบริการอย่าง
เพียงพอ 
2. มีป้าย/สัญลักษณ์บอกทิศทางหรือต าแหน่ง
ในการเข้าถึงจุดให้บริการได้อย่างสะดวก และ
ชัดเจน รวมทั้งที่ตั้งของจุดให้บริการ 
3. มีการออกแบบผังงานและระบบการ
ให้บริการระหว่าง “จุดก่อนเข้าสู่บริการ” 
และ “จุดให้บริการ” ที่อ านวยความสะดวก
ทั้งส าหรับเจ้าหน้าที่และประชาชน 
4. มีการจัดให้มีระบบคิวเพ่ือให้บริการได้
อย่ า ง เ ป็ น ธ ร รม  ห รื อ ใ ช้ แอพพลิ เ ค ชั่ น 
(Application) หรือให้บริการอินเตอร์เน็ต 
หรือ Wi-Fi  
5. มีจุดแรกรับในการช่วยอ านวยความสะดวก
ต่าง ๆ เช่น คัดกรองผู้ให้บริการ ให้ค าแนะน า
ในการขอรับบริการหรือช่วยเตรียมเอกสาร
พร้อมแบบค าร้องพร้อมทั้งตัวอย่างการกรอก
ข้อมูล 
6. มีการให้บริการนอกเวลาราชการ หรือตาม
เวลาที่สอดคล้องกับผลส ารวจความต้องการ
ของผู้รับบริการในพ้ืนที่(มีบริการล่วงเวลา/พัก
เที่ยง หรือวันหยุดราชการ) 
7. มีจุดบริการน้ าดื่มสะอาดเ พ่ือบริการ
ประชาชนรองรับบริการประชาชนอย่าง
เพียงพอ 
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6. รายละเอียดตัวชี้วัด  ด้านที่ 1 ด้านการบริหารจัดการ  
ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน 

10 ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่
สามารถตัดฐานการประเมินได ้ 
(2563 KPI: 10/ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน/ปรับ 
ปรุงตามสถานการณ์ COVID-19) 

8. มีการออกแบบสถานที่ค านึ งถึ งผู้ พิการ                
สตรีมีครรภ์ และผู้สูงอายุ 
9. ในจุดที่ส าคัญอันตรายมีการออกแบบหรือให้
สามารถมองเห็นได้ ชั ด เจนตามหลักสากล                        
ทั้ ง ข ณ ะ ยื น ห รื อ ร ถ ล้ อ เ ลื่ อ น ห รื อ มี ข น า ด              
และพ้ืนที่ใช้งานสะดวกต่อการเอ้ือมจับ 
10. มีการจัดให้มีแสงสว่างอย่างเพียงพอ ณ จุด
รับบริการและภายในส านักงาน หรือที่ท าการ 
11. มีจุดประเมินผลความพึงพอใจ ณ จุดให้ 
บริการในรูปแบบที่ง่ายและสะดวกต่อผู้ให้บริการ 
โ ด ย ค า นึ ง ถึ ง ผ ล ส ะ ท้ อ น ก ลั บ  (Citizen 
Feedback)  

เกณฑ์การให้คะแนน:     
1. ด าเนินการ 10-11 ข้อ 

2. ด าเนินการ 8-9 ข้อ 
3. ด าเนินการ 7 ข้อ 

4. ด าเนินการน้อยกว่า 7 ข้อ 
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6. รายละเอียดตัวชี้วัด  ด้านที่ 1 ด้านการบริหารจัดการ  
ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน 

11 ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
1. คู่มือส าหรับประชาชนที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจัดท าขึ้น 
2. ตรวจสอบสัญญาณ Wi-Fi ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีการจัดมุมอินเตอร์เน็ต  
3. เอกสารประเมินความพึงพอใจ  
4. ตรวจสอบการให้บริการช่องทางลงในเว็บไซต์ 
ห ลั ก ข อ ง อ ง ค์ ก ร ป ก ค ร อ ง ส่ ว น ท้ อ ง ถิ่ น / 
Facebook/Line 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง 
1. พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 
2. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 
3. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 
0892.4/ว 351 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 
4. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที่  มท 0892.4/ว 1693 ลงวันที่   13 
สิงหาคม 2558 
5. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ม าก  ที่  มท  08 12/ ว  4 51  ล ง วั นที่  2 8 
กุมภาพันธ์ 2560 
5. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่  มท 
0892.4/ว 627 ลงวันที่ 20 เมษายน 2549 
ค าอธิบาย: 
1. โทรศัพท์สายด่วน เช่น 1669 เป็นต้น หรือสาย
ตรงถึงผู้บริหารท้องถิ่น อาจเป็นโทรศัพท์มือถือถึง
ผู้บริหารท้องถิ่นโดยตรง เป็นต้น (ระบุให้ชัดเจนว่า
โทรศัพท์ ส ายด่ วนนั้ นคือหมาย เลขใด  หรื อ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบ) 
2. การเผยแพร่ หมายถึง การเผยแพร่ที่เป็น
รูปแบบเอกสาร ติดประกาศที่ส านักงาน/ที่ท าการ 
หรือเผยแพร่ทางเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได ้ 
(2563 KPI: 11/ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน/ปรับปรุงให้
สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่น) (ITA) 

11. ช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายเพื่อ
อ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่จะติดต่อ
สอบถามหรือขอข้อมูล หรือแสดงความคิดเห็น
เก่ียวกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
มีการด าเนินการ ดังนี้ 
1. มีการจัดท าและเผยแพร่คู่มือส าหรับ
ประชาชนครบถ้วน ทุกกระบวนงานให้บริการที่
เป็นปัจจุบัน และเผยแพร่บนเว็บไซต์หลักของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2. มีกล่อง/ตู้รับฟังความคิดเห็น อย่างน้อยสาม
จุด ในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
ไม่ซ้ ากับจุดที่ตั้ง (ชุมชน/หมู่บ้าน) หรือมีตู้ ปณ. 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสรุปผล
ข้อมูลที่ได้ให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ 
3. มีการประชุมรับฟังความคิดเห็น หรือการ
ประชาคมท้องถิ่น และน าข้อมูลจากการรับฟัง
ความคิดเห็นมาแก้ปัญหาหรือตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน และแสดงผลการ
ด าเนินการดังกล่าวให้สาธารณชนรับทราบทาง
เว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4. เว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น/ Facebook/Line 
5. โทรศัพท์สายด่วนหรือสายตรงถึงผู้บริหาร
ท้องถิ่น  
6. มีการจัดตั้งศูนย์บริการร่วมหรือด าเนินการ
อย่างอื่น นอกเหนือจากข้อ 1-5 (โปรดระบุ) 

เกณฑ์การให้คะแนน:  
1. ด าเนินการ 5 - 6 ข้อ 
2. ด าเนินการ 3 - 4 ข้อ 

3. ด าเนินการ 2 ข้อ 
4. ด าเนินการ 1  ข้อ หรือไม่มีการด าเนินการ 
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6. รายละเอียดตัวชี้วัด  ด้านที่ 1 ด้านการบริหารจัดการ  
ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน 

12 ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
1. หลักฐานแบบประเมินความพึงพอใจ 
2. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจที่ประ 
มวลผลเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
3. เอกสารหรือรายการหรือวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่
แสดงให้เห็นถึงการให้คะแนนและแสดงความ
คิดเห็นของประชาชน เพ่ือให้มีการปรับปรุงบริการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4. มีและใช้อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ 
(Smart Card Reader) ในการบริการประชาชน 
5. มีการเผยแพร่ ในเว็บไซต์หลั กขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เก่ียวข้อง 
1. พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 
2. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 
3. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที่ มท 0812/ว 1497 ลงวันที่  22 
พฤษภาคม 2561 
4. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที่  มท 0810.7/ว 2656 ลงวันที่  28 
สิงหาคม 2561  
5. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที่  มท 0810.7/ว 4222 ลงวันที่  26 
ธันวาคม 2561 
ค าอธิบาย: 
มีการด าเนินการ ดังนี้ 
5.  มีผลประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนไม่
น้อยกว่าร้อยละ 70.00 ให้น ามาจาก 1.-4. 
6.  มีการประมวลผลเสนอผู้บริหารท้องถิ่นและประกาศ
ให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยให้น ามาจาก 1.-5. 
ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได ้ 
(2563 KPI: 12/ปรับปรุงให้สอดคล้องกับ ITA) (ITA) 

12. การประเมินความพึงพอใจของ
ประชาชน ณ จุดบริการขององค์กรปก 
ครองส่วนท้องถิ่น (Citizen Feedback) 
มีการด าเนินการ ดังนี้ 
1. มีการประเมินผลความพึงพอใจของ
ประชาชน ณ จุดบริการ 
2. มีการให้คะแนนและแสดงความ
คิดเห็นของประชาชน เ พ่ือให้มีการ
ปรับปรุงบริการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
3.  มี ก าร ใช้ อุปกรณ์ อ่ านบั ตรแบบ
อเนกประสงค์ (Smart Card Reader) 
อย่างน้อย 1 กระบวนงาน 
4. มีการแสดงผลการส ารวจความพึง
พอใจของประชาชนผ่านทางเว็บไซต์
หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5.  มีผลประเมินผลความพึงพอใจของ
ประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70.00  
6.  มีการประมวลผลเสนอผู้บริหาร
ท้องถิ่นและประกาศให้ประชาชนทราบ
โดยเปิดเผย 

เกณฑ์การให้คะแนน:    
1. ด าเนินการ 4-6 ข้อ 

2. ด าเนินการ 3 ข้อ 
3. ด าเนินการ 2 ข้อ 

4. ด าเนินการ 1 ข้อหรือไม่มีการ
ด าเนินการ 
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6. รายละเอียดตัวชี้วัด  ด้านที่ 1 ด้านการบริหารจัดการ  
หน่วยที่ 5  ระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง ตัวชี้วัดที่ 13 - 15 จ านวน 3 
ตัวชี้วัด จ านวน 15 คะแนน 
เป้าหมาย: องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดวางระบบการควบคุมภายในที่ดี มีระบบการตรวจสอบภายในที่มี
ประสิทธิภาพ และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ เพ่ือสร้างความโปร่งใส และ
การบริหารงานที่ด ี
ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน 

13 ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
1. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผล
การควบคุมภายในระดับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
2. รายงานระดับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  ตามแบบ ปค.1 แบบ ปค.4 แบบ 
ปค.5 และแบบ ปค.6 
3. หนังสือน าส่งรายงานให้นายอ าเภอ 
หรือส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัด แล้วแต่กรณี 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เก่ียวข้อง 
1. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง
ของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79 
2. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลัก เกณฑ์ปฏิบัติ การ
ควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ 
พ.ศ. 2561 
ค าอธิบาย: 
1. แบบที่ก าหนด ได้แก่ 

1.1 หนังสือรับรองการประเมินผลการ
ควบคุมภายใน (แบบ ปค.1) 

1.2 รายงานการประเมินองค์ประกอบ
ของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.4) 

1.3 รายงานการประเมินผลการควบคุม
ภายใน (แบบ ปค.5)  

1.4 รายงานการสอบทานการประเมินผล
การควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (แบบ 
ปค.6) (กรณีไม่มีผู้ตรวจสอบภายในหรือไม่ได้
มอบหมายให้มีผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบ
ภายใน ไม่ต้องจัดท าแบบ ปค.6 แต่ให้ระบุใน
หนังสือน ารายงานให้นายอ า เภอหรือ
ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด 

13. การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการ
ควบคุมภายใน และการจัดท ารายงาน ระดับ
หน่วยงานของรัฐ ตามแบบ ปค. 1   แบบ ปค. 4  
แบบ ปค. 5 และแบบ ปค. 6   
เกณฑ์การให้คะแนน: 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุม
ภาย ในระดับองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น 
ด าเนินการตามแบบที่ก าหนดครบถ้วน และจัดส่ง
ให้นายอ าเภอ หรือส านักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัด แล้วแต่กรณี ภายในระยะเวลาที่
ก าหนด  
2. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุม
ภาย ในระดับองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น 
ด าเนินการตามแบบที่ก าหนดครบถ้วน แต่จัดส่ง
ให้นายอ าเภอ หรือส านักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัด แล้วแต่กรณี เกินระยะเวลาที่
ก าหนด 
3. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุม
ภาย ในระดับองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น 
ด าเนินการตามแบบที่ก าหนดครบถ้วน แต่ไม่
จัดส่งให้นายอ าเภอ หรือส านักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจังหวัด แล้วแต่กรณี     
4. ไม่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการ
ควบคุมภายในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ไม่ ได้ด า เนินการหรือด าเนินการตามแบบที่
ก าหนดไม่ครบถ้วน 
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6. รายละเอียดตัวชี้วัด  ด้านที่ 1 ด้านการบริหารจัดการ  
ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน 

13 แล้วแต่กรณี หรือหมายเหตุไว้ ในแบบ ปค.1 ว่า 
“องค์การบริหารส่วนจังหวัด/เทศบาล/องค์การ
บริหารส่วนต าบล ไม่มีผู้ตรวจสอบภายในหรือไม่ได้
มอบหมายให้มีผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในจึง
ไม่ได้จัดท าแบบ ปค.6”) 
2. การจัดส่งรายงานภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
    2.1 กรณี องค์การบริหารส่วนต าบล/เทศบาล
ต าบล จัดส่งให้นายอ าเภอ เพ่ือให้คณะกรรมการ
ประเมินผลการควบคุมภายในที่นายอ าเภอจัดให้มีขึ้น
ด าเนินการรวบรวมและสรุปจัดท า เป็นรายงาน
การประเมินผลการควบคุมภายในของ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอ าเภอ ส่งให้ส านักงาน
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดภายใน 90 วัน 
นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ 
    2.2 กรณี เทศบาลเมือง/เทศบาลนคร/องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด จัดส่งให้ส านักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจังหวัด ภายใน 90 วันนับแต่วันสิ้น
ปีงบประมาณ     
    2.3 กรณีเมืองพัทยา ให้จัดส่งรายงานต่อ
กระทรวงการคลังโดยตรง ภายใน 90 วัน นับแต่วัน
สิ้นปีงบประมาณ 
 
ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได ้ 
(2563 KPI: 13/ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน) 
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6. รายละเอียดตัวชี้วัด  ด้านที่ 1 ด้านการบริหารจัดการ  
ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน 

14 ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
1 . ข้อมูลอัตราก าลังต าแหน่งนักวิชาการ
ตรวจสอบภายใน (กรณีมีต าแหน่งนักวิชาการ
ตรวจสอบภายใน) 
2 . ค าสั่ งมอบหมายบุคลากรต าแหน่ง อ่ืน        
ให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายใน (กรณีไม่มี
ต าแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน)  
3. แผนการตรวจสอบภายในประจ าปี 
4. รายงานผลการตรวจสอบ  
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เก่ียวข้อง 
1. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ 
พ.ศ. 2561 มาตรา 79 
2. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่ าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบ
ภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 
ค าอธิบาย:  
1.  จั ดท าและเสนอแผนการตรวจสอบ
ประจ าปีต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือพิจารณา
อนุมัติภายในเดือนกันยายน 
 2. จัดท าและเสนอรายงานผลการตรวจสอบ
ต่อผู้บริหารท้องถิ่น ภายในเวลาอันสมควร
และไม่เกินสองเดือนนับจากวันที่ด าเนินการ
ตรวจสอบแล้วเสร็จ 
 
ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได ้ 
(2563 KPI: 14/ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน) 

1 4 .  อ ง ค์ ก ร ป ก ค ร อ ง ส่ ว น ท้ อ ง ถิ่ น มี                    
ผู้ ตรวจสอบภายในหรือมอบหมายให้ มี                 
ผู้ ปฏิ บั ติ หน้ าที่ ผู้ ต ร วจสอบภาย ในและ
ป ฏิ บั ติ ง า น ต ร ว จ ส อ บ เ ป็ น ไ ป ต า ม ที่           
หลักเกณฑ์ฯ ก าหนด 
 
เกณฑ์การให้คะแนน: 
1. มีผู้ด ารงต าแหน่งนักวิชาการตรวจสอบ
ภายในหรือมอบหมายให้มีผู้ปฏิบัติหน้าที่        
ผู้ตรวจสอบภายใน จัดท าแผนการตรวจสอบ 
ปฏิบัติงานตรวจสอบเป็นไปตามแผนที่ได้รับ
อนุมัติ และรายงานผลการตรวจสอบครบถ้วน 
ตามแผนฯ ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
2. มีผู้ด ารงต าแหน่งนักวิชาการตรวจสอบ
ภายในหรือมอบหมายให้มีผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้
ตรวจสอบภายใน จัดท าแผนการตรวจสอบ 
ปฏิบัติงานตรวจสอบเป็นไปตามแผนที่ได้รับ
อนุมัติ และรายงานผลการตรวจสอบครบถ้วน
ตามแผนฯ แต่เกินระยะเวลาที่ก าหนด 
3. มีผู้ด ารงต าแหน่งนักวิชาการตรวจสอบ
ภายในหรือมอบหมายให้มีผู้ปฏิบัติหน้าที่       
ผู้ตรวจสอบภายใน จัดท าแผนการตรวจสอบ 
และปฏิบัติงานตรวจสอบเป็นไปตามแผน       
ที่ได้รับอนุมัติ แต่รายงานผลการตรวจสอบ     
ไม่ครบถ้วนตามแผนฯ 
4. ไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งนักวิชาการตรวจสอบ
ภายใน และไม่ได้มอบหมายให้มีผู้ปฏิบัติ
หน้าที่ผู้ตรวจสอบภายใน 
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6. รายละเอียดตัวชี้วัด  ด้านที่ 1 ด้านการบริหารจัดการ  
ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน 

15 ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
1. ค าสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบด าเนินการบริหาร
จัดการความเสี่ยงระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2 . แผนการบริหารจัดการความเสี่ ยง  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 
3 . เอกสารหลักฐานการติดตามประเมินผลและ
ทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง  
4.รายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง 
1. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 
2561 มาตรา 79 
2. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงส าหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 
ค าอธิบาย: 
1. ผู้รับผิดชอบการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย 
ผู้บริหารทุกระดับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
บุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท า
ยุทธศาสตร์และการบริหารจัดการความเสี่ยงของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2. ผู้รับผิดชอบมีหน้าที่ 1) จัดท าแผนการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง 2) ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความ
เสี่ยง 3) จัดท ารายงานผลตามแผนการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง และ 4) พิจารณาทบทวนแผนการบริหาร
จัดการความเสี่ยง  
3. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง 
โดยติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องในระหว่างการ
ปฏิบัติงานหรือติดตามประเมินผลเป็นรายครั้ง หรือใช้
ทั้งสองวิธีร่วมกัน 
4. จัดท ารายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงเสนอให้
ผู้บริหารท้องถ่ิน พิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง ซึ่ง
ผู้บริหารท้องถิ่นสามารถก าหนดนโยบาย วิธีการ และ
ระยะเวลาการรายงาน 
ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได ้ 
(KPI: ใหม่) 

15. การบริหารจัดการความเสี่ยงระดับ
หน่ วยงานของรั ฐตามมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนด 
เกณฑ์การให้คะแนน: 
1. มอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบการบริหาร
จัดการความเสี่ยง จัดท าแผนการบริหาร
จัดการความเสี่ยง มีการติดตามประเมินผล
การบริหารจัดการความเสี่ยง จัดท ารายงาน
ผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
และมีการทบทวนแผนการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงเสนอผู้บริหารท้องถิ่น     
2. มอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบการบริหาร
จัดการความเสี่ยง จัดท าแผนการบริหาร
จัดการความเสี่ยง และรายงานผลตาม
แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง แต่ไม่ได้
ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความ
เสี่ยง และไม่ได้ทบทวนแผนการบริหาร
จัดการความเสี่ยงเสนอผู้บริหารท้องถิ่น       
3. มอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบการบริหาร
จัดการความเสี่ยง และจัดท าแผนการ
บริหารจัดการความเสี่ยง แต่ไม่ได้ติดตาม
ประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง 
ไม่ได้รายงานผลตามแผนการบริหารจัดการ
ความเสี่ ยงและไม่ ได้ทบทวนแผนการ
บริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อเสนอผู้บริหาร
ท้องถิ่น 
4. ไม่ได้มอบหมายผู้รับผิดชอบด าเนินการ
บริหารจัดการความเสี่ยง หรือผู้รับผิดชอบ
ไม่ได้ด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง
ตามที่หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังก าหนด 
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6. รายละเอียดตัวชี้วัด  ด้านที่ 1 ด้านการบริหารจัดการ 
หน่วยที่ 6 การประเมินผลการปฏิบัติงาน ตัวชี้วัดที่ 16 - 18 จ านวน 3 ตัวชี้วัด จ านวน 15 คะแนน 
เป้าหมาย: องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ มีการวิเคราะห์และสรุปผลการประเมิน
ปฏิบัติราชการ มีการยกระดับผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพจนบังเกิดมีผลสัมฤทธิ์ในการบริหารงานราชการ
ท้องถิ่น น าไปสู่การบริหารงานที่เข้มแข็ง และมีความโปร่งใส 
หน่วยย่อยท่ี 1 การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัดที่ 16-17 จ านวน 10 คะแนน 
ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน 

16 ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
1. มีหนังสือ/เอกสารเป็นข้อตกลงในการปฏิบัติ
ราชการที่ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน 
2. มีรายงานผลการปฏิบัติราชการที่เป็นปัจจุบัน 
3. มีเอกสารการลงนามของผู้อ านวยการส านัก/
กอ ง / ฝ่ า ย  แ ล ะข้ า ร า ช ก า ร  พนั ก ง า น จ้ า ง 
ลูกจ้างประจ า ได้ลงนามทราบทุกคน 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เก่ียวข้อง 
1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 
มาตรา 3/1 
2. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 
3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0892.4/ว 
435 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2548 
ค าอธิบาย: 
ตรวจสอบหลักฐานที่ แสดงให้ เห็นว่ าผลการ
ด าเนินงานของส่วนราชการเป็นไปตามข้อตกลง
การปฏิบัติราชการหรือไม่ โดยอาจน าข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการมาเปรียบเทียบกับผลการปฏิบัติ
ราชการประจ าปี 
 
ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได ้ 
(2563 KPI: 15) 

16 .  อ งค์ ก รปกครองส่ วนท้ อ งถิ่ น
ด าเนินการจัดท าข้อตกลง ในการปฏิบัติ
ราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหาร
ท้องถิ่น 
มีการด าเนินการ ดังนี้ 
1. มีการจัดท าข้อตกลงครบทุกส่วน
ราชการ 
2. มีการปฏิบัติตามข้อตกลงครบทุกส่วน
ราชการ 
3. มีการจัดท าและรายงานผลการปฏิบัติ
ราชการ 
4. มีการลงนามครบถูกต้อง และมีข้าราชการ 
พนักงานจ้าง ลูกจ้างประจ า ได้ลงนามทราบ
ทุกคน 
 

เกณฑ์การให้คะแนน: 
1. ด าเนินการครบ 4 ข้อ 

2. ด าเนินการ 3 ข้อ 
3. ด าเนินการ 1 – 2 ข้อ 

4. ไม่มีการด าเนินการ   
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6. รายละเอียดตัวชี้วัด  ด้านที่ 1 ด้านการบริหารจัดการ  
ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน 

17 ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
1. ค าสั่ง/ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินผลฯ ที่ มี ผู้ แทนชุมชน องค์กร                 
ภาคประชาชน ภาคเอกชน ร่วมเป็นกรรมการ
ที่เป็นปัจจุบัน 
2. รายงานการประชุ มคณะกรรมการ
ประเมินผลฯ 
3. รายงานผลการประเมินผลและเสนอ              
แนวทางการแก้ไขและพัฒนาการปฏิบัติงาน
ให้ครบทั้ง 4 ด้าน  
4. ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาผลการประเมิน
และสั่งการเสนอแนวทางการแก้ไขและ
พัฒนาการปฏิบัติงาน 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เก่ียวข้อง 
1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 5) 
พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 
2. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 
2546 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2562 
3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0892.4/
ว 435 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2548 
ค าอธิบาย: 
คณะกรรมการประเมินผลตามหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการประชุม
อย่างน้อยปีละ 2 ครั้งแล้วเสนอผลการ
ประเมินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทราบ เ พ่ือด า เนินการปรับปรุ ง  แก้ ไข 
ส่ ง เ ส ริ ม  พั ฒน า  ข ย า ย  ห รื อ ยุ ติ ก า ร
ด าเนินการ 
ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้  
(2563 KPI: 16) 

17. มีการวิเคราะห์และสรุปผลการประเมินผล
การปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  และเข้ าที่ประชุมคณะกรรมการ
ประเมินผลตามหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นซึ่งมีบุคคลภายนอกร่วมเป็นกรรมการ  
มีการด าเนินการ ดังนี้ 
1. แต่ งตั้ งคณะกรรมการประเมินผลตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง        
ที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2. จัดประชุมคณะกรรมการฯเพ่ือพิจารณาผล
การประเมินผลการปฏิบัติราชการให้ครบถ้วน
ทั้ง 4 ด้าน เกี่ยวกับ (1) ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ 
(2) คุณภาพของบริการ (3) ความคุ้มค่าของ
ภารกิจ และ (4) ความพึงพอใจของประชาชน 
3. มีการจัดท ารายงานสรุปผลการประเมิน 
4. เสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณาสั่งการ 
 

เกณฑ์การให้คะแนน: 
1. ด าเนินการครบ 4 ข้อ 

2. ด าเนินการ 3 ข้อ 
3. ด าเนินการ 2 ข้อ 

4. ด าเนินการ 1 ข้อ หรือไม่มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการฯ 
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6. รายละเอียดตัวชี้วัด  ด้านที่ 1 ด้านการบริหารจัดการ  
หน่วยย่อยที่ 2 ผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ตัวชี้วัดที่ 18 จ านวน 5 คะแนน 
ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน 

18 ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
ผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น(LPA) ปี 2562 เทียบกับปี 2563 
สูตรค านวณ 
ใช้คะแนนเฉลี่ยปี 2563 - คะแนนเฉลี่ยปี 2562 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง 
1. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่ แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 
2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 
0810.7/ว 2272 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2562 
ค าอธิบาย : 
1. คะแนนเฉลี่ย หมายถึง คะแนนเฉลี่ยของด้านที่ 1-55 
2. กรณีคะแนนไม่เพิ่มขึ้น แต่ในปีที่ผ่านมาได้คะแนนร้อยละ 
90.00 หรือมากกว่า และปีงบประมาณที่ตรวจประเมินได้
ร้อยละ 90.00 ให้ได้ 5 คะแนน 
3. กรณีคะแนนไม่เพิ่มขึ้น แต่ในปีที่ผ่านมาได้คะแนนร้อยละ 
80.00 หรือมากกว่า และปีงบประมาณตรวจประเมินได้
ร้อยละ 80.00 ให้ได้ 3 คะแนน 
4. กรณีคะแนนไม่เพิ่มขึ้น แต่ในปีที่ผ่านมาได้คะแนนร้อยละ 
70.00 หรือมากกว่า และปีงบประมาณตรวจประเมินได้
ร้อยละ 70.00 ให้ได้ 1 คะแนน 
5. กรณีคะแนน LPA เพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 5.00 
หรือเท่าใดก็ตาม หากเกณฑ์ไม่ถึงร้อยละ 70.00 จะได้
คะแนนเป็น 0 
6. กรณีคะแนน LPA เพิ่มขึ้น เช่น ปี 2561 ได้คะแนน
ระดับร้อยละ 81 และปี 2562 ได้คะแนนเพิ่มขึ้นร้อย
ละ 5.00 (81+5=86) ปี 2562 ได้คะแนนระดับร้อย
ละ 86 แต่เป็นการได้เพิ่มร้อยละ ขึ้นร้อยละ 5.00 หรือ
มากกว่าร้อยละ 5.00 จะได้คะแนน 5 คะแนน แต่ในปี 
2563 ได้คะแนนร้อยละ 88 จะเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.00 
จะได้คะแนนในปี 2563 เท่ากับ 3 คะแนน และถ้าปี 
2563 ใช้คะแนนระดับร้อยละ 80.00-89.99 จะได้
คะแนน 3 คะแนน แต่ถ้าได้คะแนนที่ระดับร้อยละ 
90.00 ได้ 5 คะแนน แม้ว่าเพิ่มข้ึนร้อยละ 2.00 ก็ตาม 
ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้  
(2563 KPI: 17) 

18. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมผีลคะแนน 
LPA โดยรวมเพิ่มขึ้นจากปีที่ผา่นมา 
 

เกณฑ์การให้คะแนน: 
1. เพิ่มข้ึนร้อยละ 5.00 ข้ึนไป    

หรือมีคะแนน LPA ด้านที่ 1 - 5 ที่ระดับ
ร้อยละ 90.00 ข้ึนไป 

2. เพิ่มข้ึนร้อยละ 3.00 – 4.99  
หรือมีคะแนน LPA ด้านที่ 1 - 5 ที่ระดับ

ร้อยละ 80.00 ข้ึนไป 
3. เพิ่มข้ึนร้อยละ 1.๐0 – 2.99  

หรือมีคะแนน LPA ด้านที่ 1 - 5 ที่ระดับ
ร้อยละ 70.00 ข้ึนไป 

4. ต่ ากว่าร้อยละ 1.00  
หรือคะแนน LPA ด้านที่ 1 – 5 ต่ ากว่าที่

ระดับร้อยละ 70.00 
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6. รายละเอียดตัวชี้วัด  ด้านที่ 1 ด้านการบริหารจัดการ  
หน่วยที่ 7 การเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงาน ตัวชี้วัดที่ 19 - 21 จ านวน 3 ตัวชี้วัด จ านวน 15 คะแนน 
เป้าหมาย: องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีประสิทธิภาพในการบริหารงานเพ่ิมขึ้นโดยวิธีการต่าง ๆ เช่น การลดขั้นตอน
การใช้เทคโนโลยี การให้บริการเชิงรุก การบูรณาการการท างานร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ 
ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน 

19 ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
1. หนังสือหรือค าสั่งมอบอ านาจ พร้อมบัญชีการมอบ
อ านาจแนบท้าย (ไม่ใช่ค าสั่งรักษาราชการแทน) ที่เป็น
ปัจจุบัน  
2. การมอบอ านาจต้องเป็นเรื่องที่มีผลโดยตรงต่อ
ประชาชนและเป็นอ านาจของผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
3. จ านวนหรือร้อยละของหนังสือ หรือค าสั่งมอบ
อ านาจที่ปฏิบัติจริงโดยการลงนามของผู้ได้รับมอบ
อ านาจ อย่างน้อยร้อยละ 80.00 
4. มีการเผยแพร่ในเว็บไซต์หลักขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง 
1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และที่
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 
2. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 มาตรา 52   
3. มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 19 พฤษภาคม 2546 
เร่ือง การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
เพื่อประชาชน 
4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0892.4/ ว 
435 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2548 
5. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0892.4/ว 2929  
ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2550  
ค าอธิบาย: 
1. ส าหรับการมอบอ านาจของผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ให้ปลัด/รองปลัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่ น  ต้องจัดท า เป็นค าสั่ ง  และประกาศให้
ประชาชนทราบ 
2. การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ประกอบด้วย หลักความโปร่งใสและหลัก
ความคุ้มค่า 
ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ (2563 KPI: 18) (ITA) 

19. การมอบอ านาจการตัดสินใจเพื่อ
ปฏิบัติราชการ 
มีการด าเนินการ ดังนี้ 
1. มีการมอบอ านาจท าเป็นหนังสือ/ค าสั่ง
ระบุชื่อผู้รับมอบอ านาจชัดเจน  
2. มีหลักฐานผู้รับมอบอ านาจใช้อ านาจที่
ได้รับ 
3. มีการแจ้งเวียนให้ข้าราชการ/พนักงาน
ส่วนท้องถิ่นรับทราบ และลงลายมือ
รับทราบทุกคน 
4. มีการประกาศให้ประชาชนทราบในที่
เปิดเผย 
5. มีการปฏิบัติตามที่ได้รับมอบอ านาจจริง 
 

เกณฑ์การให้คะแนน: 
1. ด าเนินการครบ 5 ข้อ 

2. ด าเนินการ 4 ข้อ 
3. ด าเนินการ 2 – 3 ข้อ 

4. ด าเนินการ 1 ข้อ หรือไม่มีการ
ด าเนินการมอบอ านาจ 
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6. รายละเอียดตัวชี้วัด  ด้านที่ 1 ด้านการบริหารจัดการ  
ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน 

20 ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
1. มีและใช้อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ 
(Smart Card Reader) ในการบริการประชาชน 
2.  ตรวจสอบการให้บริ การช่องทาง เว็บ ไซต์             
หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3. ตรวจสอบข้อเท็จจริงที่มีอยู่จริง เช่น มี Wi-Fi  ใช้
งานจริงหรือไม่ หรือมีการใช้โปรแกรมอนุมัติงาน
ก่อสร้างจริงหรือไม่   เป็นต้น 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เก่ียวข้อง 
1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 
มาตรา 3/1 
2. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 มาตรา 52   
3. มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 19 พฤษภาคม 2546 เรื่อง 
การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพ่ือ
ประชาชน 
4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0892.4 /ว 
2929 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2550  
5. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ 
มท 0810.7/ว 4222 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2561 
ค าอธิบาย: 
มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือโทรคมนาคมตาม
ความเหมาะสมและงบประมาณของแต่ละองค์กร
ป ก ค ร อ ง ส่ ว น ท้ อ ง ถิ่ น  เ พ่ื อ ช่ ว ย ล ด ขั้ น ต อ น                     
เพ่ิมประสิทธิภาพ และประหยัดค่าใช้จ่าย 
 
ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ 
(2563 KPI: 19/ปรับปรุงให้เกิดความเหมาะสม/ปรับปรุง
ตามสถานการณ์ COVID-19) (ITA) 

20. มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศหรือ
โทรคมนาคมเ พ่ือลดขั้ นตอนการ
ปฏิบัติงาน  
มีการด าเนินการ ดังนี้ 
1. มี การใช้ อุปกรณ์ อ่านบั ตรแบบ
อเนกประสงค์ (Smart Card Reader) 
อย่างน้อย 1 กระบวนงาน 
2. จัดให้มี Wi-Fi  หรืออินเตอร์เน็ต
ภายในส านักงาน/ที่ท าการองค์กร
ปก ค รอ ง ส่ ว น ท้ อ ง ถิ่ น ห รื อมี ก า ร
ให้บริการช าระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ต 
3. มีการแจ้งผลการอนุมัติผ่านระบบ 
SMS หรือระบบอ่ืนนอกจากนี้หรือมี
การจองคิวขอรับบริการออนไลน์ 
4. มีการแจ้งเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน 
ผ่านระบบออนไลน์ เช่น เว็บไซต์หลัก
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, Line, 
Facebook เป็นต้น 
5. เครื่องมืออ่ืน ๆ (โปรดระบุ...) 
 

เกณฑ์การให้คะแนน: 
1. ด าเนินการ 4 - 5 ข้อ 

2. ด าเนินการ 3 ข้อ 
3. ด าเนินการ 1 - 2 ข้อ 

4. ไม่มีการด าเนินการ 
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6. รายละเอียดตัวชี้วัด  ด้านที่ 1 ด้านการบริหารจัดการ  
ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน 

21 ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
1. ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
2. โครงการที่มีการด าเนินการจริงในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 
3. รายงานผลการด าเนินการที่เสนอต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพ่ือทราบ 
4. มีการเผยแพร่เว็บไซต์หลักขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เก่ียวข้อง 
1. พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
พ.ศ. 2542  
2. แผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543 
3. ประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจ                
ให้ แก่ อ งค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น  เ รื่ อ ง                               
การท าความตกลงร่ วมมื อกั นจั ดท าบริ การ                 
สาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4. หนังสือส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ที่ นร 
0107/ว 4482 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2558 
 
ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ 
(2563 KPI: 20/ปรับปรุงให้เกิดความเหมาะสม/
ปรับปรุงตามสถานการณ์ COVID-19) (ITA) 

21. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบูรณา
การ (Integration) โครงการเพ่ือพัฒนา
ท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ ร่วมกับองค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น อ่ืน หรือร่วมกับ
หน่วยงานอ่ืน 
 
มีการด าเนินการ ดังนี้ 
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
2. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และ             
การรักษาความสงบเรียบร้อย 
4. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน
พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
5. ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
6. ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณี             
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

เกณฑ์การให้คะแนน:  
1. ด าเนินการ 4 - 6 ข้อ 
2. ด าเนินการ 2 - 3 ข้อ 

3. ด าเนินการ 1 ข้อ 
4. ไม่มีการด าเนินการ 
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6. รายละเอียดตัวชี้วัด  ด้านที่ 1 ด้านการบริหารจัดการ  
หน่วยที่ 8  การปรับปรุงภารกิจ ตัวชี้วัดที่ 22 จ านวน 1 ตัวชี้วัด จ านวน 5 คะแนน 
เป้าหมาย: เพ่ือให้เกิดความถูกต้อง ทันสมัย เป็นธรรม คุ้มค่า และมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติภารกิจขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  
ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน 

22 ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
1. ค าสั่ง/ประกาศแต่งตั้งคณะท างาน 
2. รายงานการประชุมคณะท างาน 
3. บันทึกเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเอกสารแสดงการ
ขับเคลื่อนการด าเนินงานหลังจากการพิจารณา
ทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก
ภารกิจ  หรือข้อบัญญัติ / เทศบัญญัติ  เสนอ
ผู้บริหารพิจารณา 
4. มีการเผยแพร่เว็บไซต์หลักขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เก่ียวข้อง 
1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 
มาตรา 3/1 
2. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 
มาตรา 52 
3. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ  
พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2548 
4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0895.4/ 
ว 435 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2548 ข้อ 3  
ค าอธิบาย:  
กรณีมีการด าเนินการทบทวนภารกิจแต่ไม่มีภารกิจ 
ทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจ  ให้ถือ
ว่าเป็นการด าเนินการแล้วตามเกณฑ์การให้คะแนน 
5 ข้อ 
  
ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ 
(2563 KPI: 21/ปรับปรุงให้สอดคล้องกับ ITA) (ITA) 

22. ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา (2561-
2563) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการ
พิจารณาทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง
ยกเลิกภารกิจ หรือข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ               
มีการด าเนินการ ดังนี้   
1. มีการแต่งตั้ งคณะท างานพิจารณา
ทบทวนปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก
ภารกิจหรือข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติเป็น
ปัจจุบัน 
2. มีการประชุมคณะท างาน 
3. น าผลการประชุมมาทบทวน ปรับปรุง 
เปลี่ ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจหรือ
ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติเป็นปัจจุบัน 
4. มีการจัดท ารายงานประชุมตามรูปแบบ
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงาน
สารบรรณ   
5. มีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์หลักของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

เกณฑ์การให้คะแนน: 
1. ด าเนินการครบ 5 ข้อ 

2. ด าเนินการ 4 ข้อ 
3. ด าเนินการ 3 ข้อ 

4. ด าเนินการ 1 – 2 ข้อ หรือไม่มีการ
ด าเนินการ 
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6. รายละเอียดตัวชี้วัด  ด้านที่ 1 ด้านการบริหารจัดการ  
หน่วยที่ 9  การด าเนินงานตามนโยบายของจังหวัด ตัวชี้วัดที่ 23 - 24 จ านวน 2 ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย: ให้จังหวัดก าหนดเกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายของจังหวัด (พ.ศ.2563) ซึ่งอาจเป็น                       
การด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด นโยบายส าคัญ
ของผู้ว่าราชการจังหวัด หรือนโยบายการพัฒนาพ้ืนที่เฉพาะ เช่น พ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจ พ้ืนที่การค้าชายแดน ฯลฯ        
(ระบุหัวข้อนโยบาย การด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการสนับสนุนและผลการด าเนินงาน )  
ค าอธิบาย:  1. ให้จังหวัดจัดท าตัวชี้วัดของจังหวัดตนเองตามเป้าหมายที่อธิบายข้างต้น ให้มีคะแนนรวมทั้งหมด    
 เท่ากับ 10 คะแนน โดยก าหนดเป็น 2 ตัวชี้วัด ๆ ละ 5 คะแนน/เกณฑ์การให้คะแนน 5-3-1-0 
 2. ตัวชี้วัดต้องเป็นภารกิจ อ านาจ หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกประเภท (องค์การบริหารส่วน 
 จังหวัด/ เทศบาล/องค์การบริหารส่วนต าบล/เมืองพัทยา) 
ต้องสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ หรืออย่างน้อย (ถ้าไม่มี) ต้องสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด ดังนี้ 
1. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ยุทธศาสตร์ที่/ชื่อยุทธศาสตร์ ระบุด้วย)   
2. แผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติ (ประเด็น/แผนย่อย/แนวทางพัฒนา ระบุด้วย)   
3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (ยุทธศาสตร์ที่/ชื่อยุทธศาสตร์ ระบุด้วย)   
4. นโยบายกระทรวงมหาดไทย 
5. แผนยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด (กลุ่มจังหวัด ประกอบด้วยกี่จังหวัด/จังหวัดอะไร/ยุทธศาสตรท์ี่/ชื่อยุทธศาสตร์ ระบุด้วย) 
6. ยุทธศาสตร์จังหวัด (ยุทธศาสตร์ที่/ชื่อยุทธศาสตร์ ระบุด้วย)   
7. Sustainable Development Goals : SDGs (เป้าหมาย/เป้าประสงค์/ตัวชี้วัดของเป้าประสงค์ ระบุด้วย) 
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1.  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
 ................................................................................................................   
2.  แผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติ (ประเด็น/แผนย่อย/แนวทางพัฒนา ระบุด้วย)   
 ................................................................................................................  
3.  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (ยุทธศาสตร์ที่/ชื่อยุทธศาสตร์ ระบุด้วย)   
 ................................................................................................................  
4.  นโยบายกระทรวงมหาดไทย 
 ................................................................................................................  
5.  แผนยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด (กลุ่มจังหวัด ประกอบด้วยกี่จังหวดั/จังหวัดอะไร/ยุทธศาสตร์ที่/ชือ่ยุทธศาสตร์ ระบุด้วย) 
 ................................................................................................................  
6.  ยุทธศาสตร์จังหวัด (ยุทธศาสตร์ที่/ชื่อยุทธศาสตร์ ระบุด้วย)  
 ................................................................................................................   
7.  Sustainable Development Goals: SDGs (เป้าหมาย/เป้าประสงค์/ตัวชี้วัดของเป้าประสงค์ ระบุด้วย) 
 ................................................................................................................  
ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน 

23 (ตัวอย่าง) 
ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
1. ข้อมูลการประสานหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องเช่น ที่
ท าการปกครองอ าเภอ/จังหวัด สาธารณสุขอ าเภอ/
จังหวัด สถานีต ารวจในพื้นที่ 
2. สื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ เช่น ป้าย แผ่นพับ 
เว็บไซต์ ภาพถ่าย วารสาร ใบปลิวจดหมายข่าว 
3. โครงการ/กิจกรรมที่แสดงถึงเกณฑ์การประเมินที่
ได้ก าหนดไว้..................... 
4. รายงานผลการด าเนินการที่เสนอต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพื่อทราบ………… 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง 
1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา .... 
2. พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 
2540 มาตรา .... 
3. พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล พ.ศ. 2537 มาตรา .... 
ค าอธิบาย:   …………………………… 
ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ 
(2563 KPI: 22) (KPI: ใหม)่ 

23. (ตัวอย่าง)  
จ านวนกิจกรรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ด าเนินการในโครงการ (ระบุโครงการหรือ
กิจกรรมให้ชัดเจน) 
มีการด าเนินการ ดังนี้ (ตัวอย่าง) 
1.  มี การประสานข้อมู ลกับหน่วยงาน
เก่ียวข้อง 
2. มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เพื่ อให้
ประชาชนในพื้นที่เกิดความตระหนักเกี่ยวกับ
โครงการที่ด าเนินการ 
3. มีกิจกรรมที่เก่ียวกับการด าเนินโครงการ 
4.  มีการฝึกอบรม เกี่ ย วกับ โครงการที่
ด าเนินการ 

เกณฑ์การให้คะแนน: 
1. ด าเนินการ 4 ข้อ 

2. ด าเนินการ 2-3 ข้อ 
3. ด าเนินการ 1 ข้อ 

4. ไม่มีการด าเนินการใด ๆ 
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1.  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
 ................................................................................................................   
2.  แผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติ (ประเด็น/แผนย่อย/แนวทางพัฒนา ระบุด้วย)   
 ......................................................................... ....................................... 
3.  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (ยุทธศาสตร์ที่/ชื่อยุทธศาสตร์ ระบุด้วย)   
 ................................................................................................................  
4.  นโยบายกระทรวงมหาดไทย 
 ................................................................................................................  
5.  แผนยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวดั (กลุ่มจังหวัด ประกอบด้วยกี่จังหวดั/จังหวดัอะไร/ยุทธศาสตร์ที่/ชือ่ยุทธศาสตร ์ระบุด้วย) 
 ................................................................................................................  
6.  ยุทธศาสตร์จังหวัด (ยุทธศาสตร์ที่/ชื่อยุทธศาสตร์ ระบุด้วย)  
 ................................................................................... .............................  
7.  Sustainable Development Goals: SDGs (เป้าหมาย/เป้าประสงค์/ตัวชี้วัดของเป้าประสงค์ ระบุด้วย) 
 ................................................................................................................  
ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน 

24 (ตัวอย่าง) 
ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
1. …………………………………………. 
2. …………………………………………. 

ฯลฯ 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เก่ียวข้อง 
1. …………………………………………. 
2. …………………………………………. 

ฯลฯ 
ค าอธิบาย:  
1. …………………………………………. 
2. …………………………………………. 

ฯลฯ 
ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ 
(2563 KPI: 23) (KPI: ใหม)่ 

(ตัวอย่าง) 
24. .......................................................... 
................................................................ 
................................................................ 

ฯลฯ 
มีการด าเนินการ ดังนี้ 
................................................................ 
................................................................ 

ฯลฯ 
เกณฑ์การให้คะแนน: 
................................................................ 
................................................................ 
................................................................ 
................................................................ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 
3 
1 
0 

 
อยู่ใน 15. จัดท าอบรม แบบประเมิน LPA2564 

1.2 ด้านที่ 1 ด้านการบริหารจดัการ รวม 
ข้อมูล ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 

กลุ่มงานสง่เสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีท้องถิ่น 


