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แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Local Performance Assessment : LPA) ประจ�าปี ๒๕๖๑
ด้านที่ ๒ การบริหารงานบุคคลและกิจการสภา (รวม ๔๕ ข้อ) 

เป้าหมาย : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการด�าเนินการบริหารทรัพยากรบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
ทั้งการวางแผน การส่งเสริม การพัฒนา การถ่ายทอดความรู้ และการสืบทอดต�าแหน่ง พร้อมทั้งมีช่องทาง 
ในการรับฟังความคิดเห็นและข้อร้องเรียนของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน และส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของเจ้าหน้าที่ พร้อมกับส่งเสริม และสนับสนุนให้สภาท้องถิ่นด�าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ชื่อ อปท. (อบจ./เทศบาล/อบต.) ………….……..…………………………..………………
อ�าเภอ ……………………..……………………………… จังหวัด ……………………..………………………………

หัวข้อประเมิน จ�านวนข้อ คะแนนเต็ม
คะแนนที่ได้

คะแนน %

๑. ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์
๒. ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล
๓. คุณภาพชีวิตและความสมดุลของชีวิตกับการท�างาน
๔. ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล
๕. ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
๖. การด�าเนินกิจการของสภาท้องถิ่น

๑๑
๙
๕
๔
๒

๑๔

๕๕
๔๕
๒๕
๒๐
๑๐
๗๐

รวม ๔๕ ๒๒๕

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

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

ลงชื่อ                                           ทีมประเมิน  ลงชื่อ                                           ทีมประเมิน
       (......................................................)           (......................................................)
ลงชื่อ                                           ทีมประเมิน  ลงชื่อ                                           ทีมประเมิน
       (......................................................)           (......................................................)
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คะแนนเต็ม ๕๕

คะแนนที่ได้

หมวด ๑ ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์
เป้าหมาย : องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีนโยบาย แผนงานและมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล สอดคล้องกับ 
เป้าหมาย  พันธกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการวางแผนและบริหารก�าลังคน และมีการสร้างเสริมพัฒนา ตลอดจน
ความต่อเนื่องของการด�ารงต�าแหน่ง

การประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

๑.๑ การจัดท�าแผนอัตราก�าลังสามปี
- ตรวจสอบค�าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 

จัดท�าแผนอัตราก�าลังว่าได้ระบุเลขที่ค�าสั่ง
หรือไม่ และระบุค�าสั่งเลขที่เท่าใด

- ตรวจสอบรายงานการประชุมคณะ
กรรมการจัดท�าแผนอัตราก�าลังท่ีได้แนบ
ไว้ในเล่มแผนอัตราก�าลังสามปี ประจ�าป ี
๒๕๕๘ - ๒๕๖๐

- ตรวจสอบหนังสือเชิญประชุมคณะ
กรรมการจดัท�าแผนอตัราก�าลงัหรอืเอกสาร
ที่อ้างอิงว่าได้มีการแจ้ง ให้มีการประชุม 
คณะกรรมการจัดท�าแผนอัตราก�าลัง

- ตรวจสอบจาก มติ ก.จังหวัดในครั้งท่ีมี
การพิจารณาแผนอัตราก�าลังของ อปท.

๑.๑ การจัดท�าแผนอัตราก�าลังสามปี

การด�าเนินการ

๑) มีค�าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการจัดท�าแผนอัตรา
ก�าลัง

๒) มกีารแจ้งเชญิประชมุคณะกรรมการจดัท�าแผน
อัตราก�าลัง

๓) มีการลงชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

๔) มีรายงานการประชุมคณะกรรมการจัดท�าแผน
อัตราก�าลัง

๕) ในเอกสารแผนอตัราก�าลงัมกีารระบยุทุธศาสตร์ 
แผนพัฒนาของ อปท.      

๖) มีบทวิเคราะห์ SWOT ศักยภาพขององค์กร
โดยระบุ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคของ
องค์กรอย่างชัดเจน

๗) มีการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์/อ�านาจหน้าที ่
ตามกฎหมายว่ามีภารกิจหรือกิจกรรมใดที่ อปท. 
จะต้องด�าเนินการ

๘) มีการระบุว่าส่วนราชการ (กอง) มีหน้าท่ี 
ความรบัผดิชอบใดพร้อมทัง้ระบงุานของแต่ละฝ่าย
อย่างชัดเจน

๙) แผนอัตราก�าลังได้จัดท�าประกาศโดยนายก 
อปท. ลงนามในประกาศ

๑๐) ในแผนอัตราก�าลังระบุมติ ก. จังหวัด ครั้งที่
เห็นชอบอย่างชัดเจน

เกณฑ์การให้คะแนน :    
ด�าเนินการตั้งแต่ ๙ รายการขึ้นไป
ด�าเนินการ ๖ - ๘ รายการ
ด�าเนินการ ๓ - ๕ รายการ
กรณีไม่มีการด�าเนินการ หรือ ด�าเนินการน้อยกว่า

๓ รายการ

๕
๓
๑
๐
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๑.๒ การก�าหนดกรอบอัตราก�าลงัข้าราชการ
- การก�าหนดต�าแหน่งว่าต้องการต�าแหน่ง

ใดและมีจ�านวนเท่าใด จะต้องมีข้อมูลด้าน
ปริมาณงานและการวิเคราะห์อัตราก�าลัง 
ที่ชัดเจน

- ดูจากเอกสารตามข้อ ๑) - ข้อ ๖)
- ดูจากรายงานการประชุมคณะกรรมการ

จัดท�าแผนอัตราก�าลังของ อปท.
- การให้คะแนนแต่ละรายการจะต้องมี

เอกสารหลักฐานยืนยันความถูกต้อง
- ให้สุ่มตรวจอย่างน้อย ๓ ส่วนราชการ
- กรณีกลุ่มตัวอย่างใด ไม่มีการด�าเนินการ

ตามตัวชี้วัด ให้ถือว่าตัวชี้วัดนั้น ไม่ผ่าน

๑.๒ การก�าหนดกรอบอัตราก�าลังข้าราชการ

การก�าหนดกรอบอัตราก�าลังข้าราชการ มีการน�า
ข้อมูลมาประกอบการพิจารณา ดังนี้

๑) มีการเก็บสถิติปริมาณงานที่เกิดขึ้นของแต่ละส่วน
ราชการครบทกุส่วนราชการ

๒) มกีารน�าปรมิาณงานท่ีเกิดข้ึนของแต่ละส่วนราชการ
มาค�านวณเป็นระยะเวลาที่เกิดขึ้น โดยแสดงเป็น
จ�านวนโครงการหรอืรายการและแต่ละโครงการ/รายการ
นัน้ใช้เวลาด�าเนนิการโดยประมาณเป็นระยะเวลาเท่าใด
น�ามาค�านวณในสัดส่วนเวลาการท�างานต่อคนเพื่อ
ก�าหนดจ�านวนข้าราชการ และพนกังานจ้างทีพ่งึมี

๓) มีการแสดงรายการหรือระบุเวลาการท�างานของ
ข้าราชการและพนกังานจ้างว่าใน ๑ ปี จะมเีวลาปฏบิตัิ
ราชการอย่างน้อย ๘๒,๘๐๐ นาที

๔) น�าผลการวเิคราะห์ข้อ ๒ และข้อ ๓ มาค�านวณเป็น
อัตราก�าลังที่ต้องการของแต่ละกอง

๕) อัตราก�าลังตามข้อ ๔ ให้จ�าแนกเป็นความต้องการ
ก�าลังคนว่าต้องการก�าลังคนเป็นประเภทสายงาน 
ผู้ปฏิบัติ สายงานผู้บริหารในระดับใด จ�านวนเท่าใด  
จงึจะสามารถปฏบัิติงานตามหน้าท่ีความรบัผดิชอบได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

๖) จัดท�าบทวิเคราะห์เปรียบเทียบอัตราก�าลังทั้งหมด
กับอัตราก�าลังที่มีอยู่ปัจจุบัน

๗) จดัท�าผลสรปุผลการเปรยีบเทยีบอตัราก�าลงัว่าต้อง
ก�าหนดต�าแหน่งเพิม่ขึน้ หรือคงอยู่เท่าเดิม หรือลดลง 
หรือเกลี่ยอัตราก�าลัง

๘) มีการวิ เคราะห ์ข ้อมูลการประเมินความรู ้ 
ความสามารถของอัตราก�าลังที่มีอยู่ว่าอยู่ในเกณฑ์ 
ต้องเพิ่มประสิทธิภาพ หรือความรู ้ความสามารถ 
ในประเด็นใด

๙) น�าผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าว มาก�าหนดเป็น
แนวทางการพัฒนาข้าราชการและพนักงานจ้าง หรือ
จัดหลักสูตรการฝึกอบรมต่อไป

เกณฑ์การให้คะแนน :
ด�าเนินการครบ ๙ รายการ
ด�าเนินการ ๖ - ๘ รายการ
ด�าเนินการ ๓ - ๕ รายการ
กรณีไม่มีการด�าเนินการ หรือ ด�าเนินการน้อยกว่า ๓ 

รายการ

๕
๓
๑
๐
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๑.๓ การด�าเนินการปรับปรุงแผนอัตรา
ก�าลัง 

- เอกสารหลักฐานในการด�าเนินการต่างๆ
- การจัดคนเข้าสู่ต�าแหน่งตามแผนอัตรา

ก�าลัง
- หนังสือน�าส่ง ก. จังหวัด
- โครงสร้างส่วนราชการตามระบบแท่ง

๑.๓ การด�าเนินการปรับปรุงแผนอัตราก�าลัง 

มีการด�าเนินการ ดังนี้

๑) มีการจัดประชุมพิจารณาการปรับปรุงแผนอัตรา 
ก�าลงั

๒) มีการวิเคราะห์ภารกิจ อ�านาจหน้าที่ เหตุผล 
ความจ�าเป็นท่ีต้องมีการปรับปรุงแผนอัตราก�าลัง 
(การก�าหนดต�าแหน่ง/การยุบเลิกต�าแหน่ง/
การก�าหนดส่วนราชการเพิ่มใหม่/การยุบเลิก
ส่วนราชการ)

๓) มีการจัดส่งเอกสารรายงานการประชุม ร่างแผน
อัตราก�าลัง ฉบับปรับปรุง และเอกสารหลักฐาน 
ต่าง ๆ เสนอ ก.จังหวัด พิจารณาเห็นชอบ

๔) เมือ่ ก. จงัหวดั เหน็ชอบ ตามข้อ ๓) ได้จดัท�าบนัทกึ
เสนอผู้บริหารฯ ทราบภายใน ๗ วัน 
นับแต่ได้รับหนังสือ

๕) ประกาศแผนอัตราก�าลัง ๓ ปี ฉบับปรับปรุงระบุ
มติ ก.จังหวัด ครั้งที่เห็นชอบให้ปรับปรุง

๖) ตรวจสอบโครงสร้างส่วนราชการ ระบุชื่อต�าแหน่ง
สายงานผูป้ฏบิตั ิสายงานผูบ้รหิาร ถูกต้องตามประกาศ
โครงสร้างส่วนราชการในระบบแท่ง

๗) มกีารก�าหนดเลขท่ีต�าแหน่งทุกต�าแหน่งเป็น ๑๒ หลกั

๘) รายการต�าแหน่งในสายงานผูป้ฏบิตั ิ ได้แก่ ประเภท
ทั่วไปและประเภทวิชาการ กรณีรายการต�าแหน่ง
ประเภททัว่ไปทีต่�าแหน่งว่าง ก�าหนดเป็นปฏบิตังิาน/
ช�านาญงาน ส�าหรบัรายการต�าแหน่งประเภทวชิาการ
ที่ต�าแหน่งว่าง ก�าหนดเป็น ปฏิบัติการ/ช�านาญการ

๙) ต�าแหน่งประเภทอ�านวยการท้องถิ่น ทั้งกรณีมคีน
ครองและอัตราว่าง ก�าหนดเพียงระดับเท่านั้นไม่ให้
ก�าหนดในลักษณะเดียวกับสายงานผู้ปฏิบัติ

๑๐) ปิดประกาศแผนอัตราก�าลังฉบับปรับปรุงให้
ทราบโดยเปิดเผยไว้ ณ ที่ท�าการ เผยแพร่ทางเว็บไซต์ 
หรือทางอื่นใด

๑๑) ประกาศแผนอัตราก�าลัง ๓ ปี ฉบับแก้ไข
โครงสร้างส่วนราชการ ระบุมติ ก.จังหวัด

๑๒) ผู้บริหารท้องถ่ินลงนามในประกาศอัตราก�าลัง
ครบถ้วนถูกต้อง

๑๓) ปิดประกาศแผนอัตราก�าลังฉบับแก้ไขปรับปรุง 
หรือเผยแพร่ทางเว็บไซต์
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เกณฑ์การให้คะแนน :
ด�าเนินการครบตั้งแต่ ๑๐ รายการขึ้นไป
ด�าเนินการ ๗ - ๙ รายการ
ด�าเนินการ ๔ - ๖ รายการ
กรณีไม่มีการด�าเนินการ หรือ ด�าเนินการน้อยกว่า  

๔ รายการ

๕
๓
๑
๐

๑.๔ ต�าแหน่งว่าง
- ตรวจสอบแผนอัตราก�าลังสามปี
- ตรวจสอบแผนอัตราก�าลังและการเบิก

จ่ายเงินเดือนของพนักงานว่าอัตราก�าลัง
เป็นไปตามแผนหรือไม่และหนังสือรายงาน
เหตุผล (ถ้ามี)

- หนังสือรายงานต�าแหน่งท่ีว่างต่อ ก.จังหวดั
- กรณีต�าแหน่งผู้บริหารว่างหากสรรหา

แล้วไม่ได้ ต้องสรรหาใหม่ภายใน ๖๐ วัน 
อย่างต่อเนื่อง

- เอกสารที่มีการสรรหา เช่น ประกาศ
รับโอน

๑.๔ การด�าเนินการเมื่อมีต�าแหน่งว่าง

เกณฑ์การให้คะแนน :
ไม่มีอัตราว่าง หรือมีแต่ได้ด�าเนินการสรรหาตาม 

วงรอบที่ก�าหนดและได้ผู้ด�ารงต�าแหน่ง
มกีารสรรหาต�าแหน่งว่างแล้วแต่ไม่ได้ผู้ด�ารงต�าแหน่ง

และรายงานผลให้จังหวัดทราบ
มกีารสรรหาต�าแหน่งว่างแล้วแต่ไม่ได้ผู้ด�ารงต�าแหน่ง

และไม่รายงานจังหวัดทราบ
ไม่มีการสรรหา

๕

๓

๑

๐

๑.๕ แผนการพัฒนาบุคลากร
- ให้ตรวจเอกสารว่ามแีผนพฒันาบุคลากร

เป็นลายลักษณ์อักษรและค�าสั่งแต่งตั้ง 
คณะท�างาน ตลอดจนเอกสารรายงาน 
การประชุม

๑.๕ การด�าเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร

เกณฑ์การให้คะแนน :
มกีารจดัท�ายทุธศาสตร์การพฒันาบคุลากร/แผนพฒันา 

บคุลากร/ก�าหนดตวัช้ีวดัท่ีใช้ในการตดิตามการประเมนิผล
การปฏิบัติราชการตามยุทธศาสตร์/มีการประชุมคณะ
ท�างาน/และปฏิบัติตามแผน

มกีารจดัท�าแผน และการประชมุคณะท�างานและปฏิบตัิ
ตามแผน 

มีการจัดท�าแผน
ไม่มีการจัดท�าแผน

๕

๓

๑
๐
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๑.๖ การฝึกอบรมบุคลากรของ อปท.
- ตามหลักเกณฑ์ ก. จังหวัดก�าหนดให ้

การฝึกอบรมจะต้องด�าเนินการตามแผน
พฒันาบคุลากรโดยมกีารวเิคราะห์ข้อมูลการ
ประเมินความต้องการฝึกอบรมเพือ่ประกอบ
การจัดหลักสูตรฝึกอบรม

- การฝึกอบรมหมายถึงการฝึกอบรมให้แก่
ข้าราชการ (กรณีพนักงานจ้างยังไม่นับรวม)

- การส�ารวจข ้อมูลสภาพปัญหาและ 
ความต้องการของพนักงานนั้น ต ้องมี 
หลักฐานว่าด�าเนินการครบทุกส่วนราชการ

๑.๖ การฝึกอบรมบุคลากรของ อปท.

เกณฑ์การให้คะแนน :
จัดท�าแผนพัฒนาบุคลากรประจ�าปี และมีการฝึก

อบรมพฒันาบคุลากรโดยมกีารส�ารวจข้อมลูสภาพปัญหา 
และความต้องการของพนักงานแต่ละฝ่าย/ส่วน/กอง/
ส�านัก ว่าขาดความรู้หรือทักษะในด้านใดแล้วน�ามาเป็น 
ข ้อมูลในการจัดหลักสูตรฝ ึกอบรม และมีการสรุป 
ผลรายงานการฝึกอบรมเสนอผู้บริหาร

มีการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรโดยมีการส�ารวจข้อมูล
สภาพปัญหา และความต้องการของพนักงานแต่ละฝ่าย/
ส่วน/กอง/ส�านัก ว่าขาดความรู ้หรือทักษะในด้านใด  
แล้วน�ามาเป็นข้อมูลในการจัดหลักสูตรฝึกอบรม

มีการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรโดยไม่ปรากฏการ
วเิคราะห์สภาพปัญหา แล้วน�าปัญหานัน้เป็นข้อมลูในการ
จัดฝึกอบรม

ไม่มีการฝึกอบรมบุคลากรใดๆ

๕

๓

๑

๐

๑.๗ การส่งเสริมพัฒนาความรู้
ตรวจสอบจาก
  - โครงการทีบ่รรจุในข้อบญัญติั/เทศบญัญตัิ
  - การจัดฝึกอบรมของ อปท.
  - ค�าสั่ง หรือหนังสือส่งตัวบุคลากร
  - เอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
  - เอกสารสรุปผลการฝึกอบรมฯ
  - คู่มือการปฏิบัติงาน

- ตรวจสอบต�าแหน่งผู้เข้ารับการฝึกอบรม
กับหลักสูตรฝึกอบรม ต้องมีลักษณะงาน 
ที่สัมพันธ์กับหน้าที่ในความรับผิดชอบ

๑.๗ การส่งเสริมพัฒนาความรู้

มีการด�าเนินการ ดังนี้

๑) อปท. ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมท่ีมีเนื้อหา
สอดคล้องกบัต�าแหน่งหรือมาตรฐานก�าหนดต�าแหน่ง

๒) ผูเ้ข้ารบัการฝึกอบรมสรปุผลการฝึกอบรมรายงาน
ผู้บังคับบัญชาทราบ หรือกรณีที่ อปท. จัดอบรมเอง  
จะต้องมีหลักฐานรายงานสรุปผลการฝึกอบรม 
รายงานให้ผู้บริหารทราบ

๓) จัดท�าเอกสารเผยแพร่ความรู้ให้แก่บุคลากรเป็น
ประจ�า อย่างน้อยทกุ ๓ เดอืน

๔) น�าความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปประยุกต์ใช้เพื่อ
ปรับปรุง พัฒนาการปฏบิตังิานตามมาตรฐานหรอืมีน
วตักรรม/โครงการเพือ่เน้นประสทิธภิาพในการปฏบิตัิ
งานที่เป็นรูปธรรม

๕) น�าผลการประเมินการปฏิบัติราชการเป็นข้อมูล 
ในการจัดท�าโครงการฝึกอบรมหรือส่งไปฝึกอบรม

เกณฑ์การให้คะแนน :
ด�าเนินการ ๔ รายการขึ้นไป
ด�าเนินการรวม ๓ รายการ
ด�าเนินการรวม ๒ รายการ
ด�าเนินการรวมน้อยกว่า ๒ รายการ

๕
๓
๑
๐
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๑.๘ การพัฒนาบุคลากร
ตัวอย่างการพิจารณาให้คะแนน

การฝึกอบรมความรูใ้นสายงาน ให้พจิารณา
ร้อยละของจ�านวนสายงานท่ีมีการฝึกอบรม
ความรู ้ตามสายงาน เช่น เทศบาล ก.  
มพีนกังานเทศบาลตามแผนอัตราก�าลงัสามปี  
จ�านวน ๓๐ สายงาน พนักงานเทศบาล 
ได้ฝึกอบรมความรู้ ในหลักสูตรตามสายงาน  
จ� านวน ๒๔ สายงาน คิด เฉลี่ ย เป ็น 
ร้อยละ ๘๐ ของสายงานทั้งหมด จะได้
คะแนน ๓ คะแนน เป็นต้น
ตรวจสอบหลักฐาน

- ฎกีาเบกิจ่ายเงนิหรอืหนงัสอืส่งตวัเข้ารบั 
การอบรม

- ตรวจสอบเฉพาะข้าราชการ/พนักงาน
ส่วนท้องถิ่นเท่านั้น

๑.๘ การพัฒนาบุคลากรทุกสายงานของ อปท.

เกณฑ์การให้คะแนน :
ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับการฝึกอบรม

ความรู้ในสายงานเฉลี่ยเกินกว่าร้อยละ ๙๐ ของสายงาน
ที่มีในแผนอัตราก�าลังของ อปท. 

ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับการฝึกอบรม
ความรู้ในสายงานเฉลี่ยเกินกว่าร้อยละ ๘๐ แต่ไม่เกิน 
ร้อยละ ๙๐ ของสายงานที่มีในแผนอัตราก�าลังของ อปท.

ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับการฝึกอบรม
ความรู้ในสายงานเฉลี่ยตั้งแต่ร้อยละ ๗๐ แต่ไม่เกิน
ร้อยละ ๘๐ ของสายงานที่มีในแผนอัตราก�าลังของ อปท.

ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับการฝึกอบรม
ความรูใ้นสายงานเฉลีย่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ของสายงาน
ที่มีในแผนอัตราก�าลังของ อปท. ลงมา

๕

๓

๑

๐

๑.๙ การด�าเนินกิจกรรมด้านมาตรฐาน
คุณธรรมจริยธรรม

- แจ้งเวียนประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
จริยธรรม

- มีหลั กฐานการรับทราบประกาศ 
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรม

- ตรวจสอบว่ามีพนักงานส่วนท้องถิ่น 
ลูกจ้างประจ�า และพนักงานจ้าง ได้รับ 
การเลื่อนขั้นเงินเดือน/ค่าจ้างทุกคน

- มกีารก�าหนด หรอืจดักจิกรรมทีเ่ป็นการ
ส่งเสรมิจรยิธรรมให้กบัพนักงานส่วนท้องถ่ิน 
ลูกจ้างประจ�า และพนักงานจ้าง

๑.๙ การด�าเนินกิจกรรมด้านมาตรฐานคุณธรรม
จริยธรรม

มีการด�าเนินการ ดังนี้

๑) มีการน�าประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรม
มาใช้บงัคบักบัพนกังานส่วนท้องถิน่ ลกูจ้างประจ�า
และพนักงานจ้าง

๒) จัดท�าประกาศจรยิธรรมของหน่วยงาน

๓) จัดท�าแนวทางการปฏิบัติงานตามประกาศ
จริยธรรม

๔) ส่งเสริมให้มีการด�าเนินกิจกรรม/โครงการตาม
ประกาศจริยธรรม

๕) มีกิจกรรม/โครงการ ตามประกาศจริยธรรม
อย่างน้อย ๓ กิจกรรม

๖) ไม่มีเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์ ด้านจริยธรรม
หรือความประพฤติของข้าราชการ/พนักงานจ้าง
ในสังกัด

เกณฑ์การให้คะแนน :
ด�าเนินกิจกรรม ๕ กิจกรรมขึ้นไป
ด�าเนินกิจกรรม ๓ - ๔ กิจกรรม
ด�าเนินกิจกรรม ๑ - ๒ กิจกรรม    
ไม่ด�าเนินกิจกรรมใด ๆ  

๕
๓
๑
๐
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๑.๑๐ การจัดท�าโครงการด้านมาตรฐาน
คุณธรรมจริยธรรม
  - ตรวจสอบเอกสารการจัดท�าโครงการ
  - ภาพกิจกรรมการด�าเนินงาน

๑.๑๐ การจัดท�าโครงการด้านมาตรฐานคุณธรรม
จริยธรรม

อปท.มกีารจดัท�าและด�าเนนิการโครงการด้านคุณธรรม
จริยธรรมที่มีลักษณะเป็นการสร้างจิตส�านึกในการปฏิบัติ
หน้าที่หรือกิจกรรมที่ท�าให้ประชาชนได้รับบริการที่ดี
ตลอดจนการจดัท�าโครงการบ�าเพญ็ประโยชน์ทีด่�าเนนิการ
โดยข้าราชการ พนักงานขององค์กร

เกณฑ์การให้คะแนน :
มกีารด�าเนนิโครงการ/กิจกรรมตัง้แต่ ๗ กจิกรรมขึน้ไป
มกีารด�าเนนิโครงการ/กิจกรรมต้ังแต่ ๕ - ๖ กิจกรรม
มกีารด�าเนนิโครงการ/กิจกรรมต้ังแต่ ๓ - ๔ กิจกรรม
มีการด�าเนินการน้อยกว่า ๓ กิจกรรม

๕
๓
๑
๐

๑.๑๑ การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
และการป้องกันการกระท�าผิดจริยธรรม 

- ตรวจสอบประกาศตามตวัชีว้ดัทีก่�าหนด
- นโยบายการก�ากบัดแูลจะต้องมคีวามชัดเจน

เกี่ยวกับความโปร่งใส ความซื่อสัตย์
- นโยบายการบริหารความเสี่ยง จะต้อง

ครอบคลุมทุกส่วนราชการอย่างชัดเจน
- มกีารออกค�าส่ังแต่งตัง้เจ้าหน้าท่ีรบัผดิชอบ

อย่างชัดเจน

๑.๑๑ การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการป้องกัน
การกระท�าผิดจริยธรรม
ให้ตรวจสอบจาก

มีการด�าเนินการ ดังนี้
๑. ประกาศฯ นโยบายคุณธรรมจริยธรรม

๒. ประกาศฯ เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้าน  
การทุจริตคอร์รัปชั่น

๓. ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ 

๔. นโยบายการก�ากับดูแลองค์การที่ดี

๕. แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรม และ
ป้องกันการทุจริต

๖. นโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยมีการด�าเนิน
การตามมาตรการควบคุมภายในครบทกุส่วนราชการ

๗. การเข้าร่วมโครงการป้องกนัการทุจรติของ ป.ป.ช., 
ป.ป.ท. หรือ สถาบันพระปกเกล้า

๘. มีการจัดท�ารายงานผลด้านการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม

๙. มกีารประชาสมัพนัธ์ผลการด�าเนนิการด้านส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม

เกณฑ์การให้คะแนน :
มีการด�าเนินการ  ๖ ด้านขึ้นไป
มีการด�าเนินการ  ๔ - ๕  ด้าน
มีการด�าเนินการ  ๒ - ๓ ด้าน
ไม่มีการด�าเนินการ 

๕
๓
๑
๐
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คะแนนเต็ม ๔๕

คะแนนที่ได้

หมวด ๒ ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล
เป้าหมาย : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกระบวนการในการบริหารทรัพยากรที่ถูกต้อง ทันเวลา มีฐานข้อมูลด้าน การบริหาร
ทรัพยากรที่ถูกต้อง เที่ยงตรง ทันสมัย และมีการใช้ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล สะท้อนถึงผลิตภาพก�าลังคน 
และความคุ้มค่า

การประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

๒.๑ ข้อมูลต�าแหน่งในแผนอัตราก�าลัง
สามปี
  - ตรวจสอบจากเอกสารแผนอัตราก�าลัง
สามปีประจ�าปี ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐

๒.๑ ข้อมูลต�าแหน่งในแผนอัตราก�าลังสามปี

มีการด�าเนินการ ดังนี้

๑) การก�าหนดระดับต�าแหน่งบริหารในแผนอัตรา
ก�าลังให้ก�าหนดเป็นระดับเดียว

๒) ต�าแหน่งว่างของข้าราชการสายงานผู้ปฏิบัติให้
ก�าหนดระดับเฉพาะ ปก/ชก หรือ ปง/ชง

๓) ต�าแหน่งข้าราชการทุกต�าแหน่งมีเลขท่ีต�าแหน่ง
ก�ากับถูกต้อง

๔) แผนอัตราก�าลังประกอบด้วยข้อมูลข้าราชการ 
สายสามัญ/ครู/ถ่ายโอน/พนักงานจ้าง/ลูกจ้างประจ�า 
ถูกต้องครบถ้วนอยู่ในฉบับเดียวกัน 

๕) ข้อมลูต�าแหน่งกรณเีป็นอตัราว่าง ให้ตรวจสอบว่ามี
การก�าหนดอตัราเงนิเดือนไว้ในข้อบญัญตังิบประมาณ
รายจ่ายหรือไม่

๖) การก�าหนดเลขที่ต�าแหน่งและเลขที่ส่วนราชการ
ถูกต้อง ตามหนังสือส�านักงาน กจ.กท. ก.อบต.  
ที่  มท ๐๘๐๙.๕/ว๕๒ ลว. ๑๓ พ.ย. ๕๘

๗) มีการจดัท�าแผนภมูโิครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ

๘) ข้อมูลข้าราชการและพนักงานจ้างรวมอยู่ในแผน
ฉบับเดียวกัน

๙) ข้อมลูพนกังานจ้างสงักดัส่วนราชการใดต้องปรากฏ
ในส่วนราชการนัน้มใิห้จัดท�าเป็นบญัชแียกเฉพาะรายการ

๑๐) อตัราก�าลงัของข้าราชการและพนกังานจ้างทีอ่ยู่
จริงปรากฏในแผนอัตราก�าลัง ๓ ปี ครบถ้วนถูกต้อง

เกณฑ์การให้คะแนน :
ด�าเนินการครบตั้งแต่ ๘ รายการขึ้นไป
ด�าเนินการ ๕ - ๗ รายการ
ด�าเนินการ ๓ - ๔ รายการ
ด�าเนินการน้อยกว่า ๓ รายการ

๕
๓
๑
๐
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๒.๒ ทะเบียนประวัติ
แนวทางในการตรวจสอบ

- การบนัทกึประเภท ระดบั และวนัเกษยีณ
อายขุองจ�านวนพนักงานส่วนท้องถ่ิน ลกูจ้าง
ประจ�า ไม่รวมพนักงานจ้าง

- ข้อมูล ณ วันที่ทีมประเมินฯ เข้าตรวจ
- การบันทึกข้อมูลของ อปท. ในระบบ

๒.๒ ข้อมูลพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจ�า 

เกณฑ์การให้คะแนน :
มีการบันทึกประเภท ระดับ และวันที่เกษียณอายุ 

ถูกต้องตามกฎ ระเบียบ และมาตรฐานทั่วไปที่ก�าหนด 
ครบถ้วนทุกคน (๑๐๐ %)

มีการบันทึกประเภท ระดับ และวันที่เกษียณอายุ 
ถกูต้องตามกฎ ระเบยีบ และมาตรฐานทัว่ไป ๘๐ % ขึน้ไป

มีการบันทึกประเภท ระดับ และวันที่เกษียณอายุ 
ถกูต้องตามกฎ ระเบยีบ และมาตรฐานท่ัวไป ๖๐ - ๗๙ %

มีการบันทึกประเภท ระดับ และวันที่เกษียณอายุ 
ถกูต้องตามกฎ ระเบยีบ และมาตรฐานทัว่ไปน้อยกว่า ๖๐ %

๕

๓

๑

๐

๒.๓ การบรรจุแต่งตั้ง
๑) ให้ตรวจสอบจ�านวนข้าราชการ ที่มีอยู่

ในปี ๒๕๖๐ ว่าเป็นไปตามกรอบแผนอัตรา
ก�าลังสามปีที่ก�าหนดไว้ในปี ๒๕๖๐

๒) อาจพิจารณาจากหลักฐานฎีกา  
การเบิกจ่ายเงินเดือนของพนักงาน และ
ลูกจ ้างว ่ า มีจ� านวนถูกต ้องตรงกันกับ 
แผนอัตราก�าลังสามปี หรือไม่

๓) ตรวจสอบแผนอัตราก�าลังสามปีเทียบ
กับงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีโดยดูอัตรา
เงินเดือนในช่องปีท่ีผ่านมาของแผนอัตรา
ก�าลังสามปีข้าราชการและลูกจ้างรวมกัน
แล้วถูกต้องมีจ�านวนเท่ากับที่ตราอยู ่ใน 
งบประมาณรายจ่ายประจ�าปี
หมายเหต ุ
การโอนเงินเพิม่เตมิ หมายถึง การขอโอนเงิน
เพิ่ม/ลด อันเน่ืองมาจากการรับโอนคนเพ่ิม  
แต่ไม่หมายความรวมถึงการโอนเงนิเพิม่จาก
การเลื่อนระดับ การเพิ่มอัตราเงินเดือน/ 
ค่าจ้างและค่าครองชีพ

๒.๓ การตั้งงบเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติรายจ่ายประจ�าปี
หมวดเงินเดือน ค่าจ้าง เป็นไปตามแผน อัตราก�าลัง
สามปี

เกณฑ์การให้คะแนน :
มีการตั้งงบเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติหมวดเงินเดือน 

ค่าจ้างครบถ้วนเป็นไปตามกรอบแผนอัตราก�าลังสามปี
มีการตั้งงบเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติหมวดเงินเดือน  

ค่าจ้างเป็นไปตามกรอบแผนอัตราก�าลังสามปี โดยมีการ
โอนงบประมาณเพิ่มเติม

มีการตั้งงบเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติหมวดเงินเดือน  
ค่าจ้างตามจ�านวนบคุลากรทีม่อียูจ่รงิ และไม่มกีารโอนงบ
ประมาณเพิ่มเติม

มีการตั้งงบเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติหมวดเงินเดือน  
ค่าจ้างในต�าแหน่งที่นอกเหนือจากแผนอัตราก�าลัง

๕

๓

๑

๐
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๒.๔ ระยะเวลาการออกค�าสั่ง
- ตรวจจากค�าสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนว่าสั่ง 

ณ วันที่ เมื่อใด ก่อนหรือหลังวันที่ ๑ เม.ย.  
และ ๑ ต.ค.

- การตรวจสอบให้ถือเอาค�าสั่งท่ีถูกต้อง
ภายในก�าหนดทั้ง ๒ ครั้ง

- กรณีการออกค�าสั่งครั้งใดครั้งหนึ่งเกิน
กว่าก�าหนด ให้คะแนนตามครั้งที่เกินกว่า
ก�าหนด

- การตรวจสอบค�าสัง่ให้ดคู�าสัง่ใน รายการ 
“สั่ง ณ วันที่.....” เป็นส�าคัญ

- ดฎูกีาเดอืน เม.ย./เดอืน ต.ค. ประกอบกบั
ค�าสั่งว่าถูกต้องตรงกันหรือไม่

๒.๔ ระยะเวลาการออกค�าสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน

เกณฑ์การให้คะแนน :
มกีารออกค�าส่ังเลือ่นข้ันเงนิเดือนภายใน ๑๕ วนัท�าการ 

นับตั้งแต่สิ้นรอบการประเมิน (ทั้ง ๒ รอบ)
มกีารออกค�าสัง่เลือ่นข้ันเงนิเดอืนเกินกว่า ๑๕ วนัท�าการ 

แต่ไม่เกิน ๓๐ วันท�าการ
มกีารออกค�าสัง่เลือ่นข้ันเงนิเดอืนเกินกว่า ๓๐ วนัท�าการ 

แต่ไม่เกิน ๔๕ วันท�าการ
มกีารออกค�าสัง่เล่ือนขัน้เงนิเดือนก่อนส้ินรอบประเมนิ 

(ก่อน ๑ เมษายน หรือ ๑ ตุลาคม)

๕

๓

๑

๐

๒.๕ ความถูกต้องของการเลื่อนขั้น
เงินเดือน

- หลักเกณฑ์ก�าหนดให้จ�านวนผู้ที่ได้รับ
การเลื่อนขั้นเงินเดือน ๒ ขั้นไม่เกินร้อยละ 
๑๕ ของจ�านวนข้าราชการ ณ วันที่ ๑ มี.ค. 
และวงเงินที่ใช้เลื่อนขั้นเงินเดือนไม่เกิน 
ร้อยละ ๖ ของวงเงิน ณ วันที่ ๑ ก.ย.  
ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๓ เม.ย. ๒๕๔๔

- การตรวจสอบค�าสั่งเลื่อนข้ันเงินเดือน 
ตรวจปีใดใช้ปีนัน้ โดยใช้การเลือ่นข้ันเงนิเดอืน
ของ ๑ เม.ย.และ ๑ ต.ค.

๒.๕ ความถูกต้องของการเลื่อนขั้นเงินเดือนทั้งในเรื่อง
วงเงินและจ�านวนผู้ได้ ๒ ขั้น

การเล่ือนขั้นเงินเดือนเป็นไปอย่างถูกต้องท้ังในเร่ือง
วงเงนิและจ�านวนผูไ้ด้ ๒ ขัน้ และมกีารจดัท�าแบบรายการ
แสดงรายละเอียดการค�านวณให้เห็นอย่างชัดเจน

การเล่ือนขั้นเงินเดือนเป็นไปอย่างถูกต้องท้ังในเร่ือง
วงเงินและจ�านวนผู้ได้ ๒ ขั้น แต่มีการจัดท�าแบบรายการ
ไม่สมบูรณ์

การเล่ือนขั้นเงินเดือนไม่ถูกต้องในเรื่องวงเงินและ
จ�านวนผู้ได้ ๒ ขั้น แต่มีการจัดท�าแบบรายการแสดง 
รายละเอียดการค�านวณจ�านวนข้าราชการจ�านวนวงเงิน 

การเลื่อนขั้นเงินเดือนไม่ถูกต้องทั้งในเร่ืองวงเงินและ
จ�านวนผู้ได้ ๒ ขั้น และไม่มีการจัดท�าแบบรายการแสดง
รายละเอียดการค�านวณจ�านวนข้าราชการ จ�านวนวงเงิน

๕

๓

๑

๐

๒.๖ การลงเวลาปฏิบัติราชการ
- เกณฑ์ก�าหนดว่า “ในครึง่ปีทีแ่ล้วมาต้อง

ไม่ลา หรือมาท�างานสายเกินจ�านวนครั้งที ่
นายกฯ หรอืผูซ้ึง่ได้รบัมอบหมายก�าหนดเป็น
หนังสือไว้ก่อนแล้ว”

- สมุดลงเวลาต้องมีตั้งแต่เล่มเดือน ม.ค. 
๒๕๖๐ ถึงเดือน ธ.ค. ๒๕๖๐ หากมีไม่ครบ 
ก็ได้ศูนย์

๒.๖ การลงเวลาปฏิบัติราชการ

มีการด�าเนินการ ดังนี้

๑) สมุดลงเวลาปฏิบัติราชการประจ�าปีที่ผ ่านมา  
ถูกจัดเก็บไว้ครบถ้วน สมบูรณ์ไม่สูญหาย

๒) เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบการลงเวลาปฏิบัติราชการ 
เป็นประจ�า และสรปุจ�านวนผูม้าสาย/ลา/ขาดราชการ

๓) เจ้าหน้าที่เสนอผลสรุปการปฏิบัติราชการของ
ข้าราชการและลูกจ้างให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

๔) ปลดัอปท.หรอืผู้ทีไ่ด้รบัมอบหมายได้ลงนามรับทราบ 
ผลการมาปฏิบัติราชการของข้าราชการและลูกจ้าง
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๕) ผู ้บริหารท้องถิ่นได้ก�าหนดจ�านวนการมาสาย

ประกอบการเลื่อนขั้นเงินเดือนด้วย

๖) ผูบ้รหิารท้องถิน่ได้ก�าหนดจ�านวนวนัมาสาย โดยมี

การวิเคราะห์ถึงลกัษณะงานและสภาพท้องที่

๗) ผู้บริหารท้องถิ่นได้ประกาศให้ข้าราชการได้รับ

ทราบเงื่อนไขการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน

๘) ในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ได้น�าผลการ 

มาสาย หรือการลา มาประกอบการพิจารณา

เกณฑ์การให้คะแนน :
ด�าเนินการครบทุกรายการ
ด�าเนินการ ๖ - ๗ รายการ
ด�าเนินการ ๔ - ๕ รายการ
มีสมุดลงเวลาปฏิบัติราชการไม่ครบถ้วนทุกเดือน 

๕
๓
๑
๐

๒.๗ การออกค�าส่ังด้านการบริหารงาน
บุคคล

- ให้สุ ่มตรวจการออกค�าสั่งมอบหมาย
หน้าที่การงานให้รองปลัดปฏิบัติหน้าที่ตาม
หลักเกณฑ์ที่ก�าหนด

- กรณี อปท. ขนาดเล็กที่ไม่มีต�าแหน่ง 
รองปลัด ให้ถือเอาการมอบอ�านาจของ 
นายกฯ ให้แก่รองนายกฯมาใช้แทน

๒.๗ การออกค�าสั่งด้านการบริหารงานบุคคล 

มีการด�าเนินการ ดังนี้

๑) มีประกาศก�าหนดส่วนราชการและอ�านาจหน้าท่ี

ของส่วนราชการครบถ้วนเป็นปัจจุบัน

๒) ประกาศก�าหนดส่วนราชการและอ�านาจหน้าที่

ของส่วนราชการนั้นระบุมติการประชุม ก.จังหวัดว่า

เป็นการประชมุครัง้ท่ีเท่าใดไว้ในค�าสัง่อย่างชดัเจน

๓) มคี�าสัง่มอบหมายหน้าท่ีการงานให้ข้าราชการของ 

แต่ละส่วนราชการปฏิบัติหน้าท่ีโดยจัดท�าค�าสั่งเป็น

ลายลักษณ์อักษรและเป็นปัจจุบัน

๔) ค�าสั่งมอบหมายหน้าที่การงานให้ข้าราชการ 

ของแต่ละส่วนราชการปฏิบัติหน้าที่นั้นระบุเลขท่ี

ต�าแหน่งของข้าราชการแต่ละรายอย่างสมบรูณ์ครบถ้วน

๕) ค�าสัง่มอบหมายหน้าทีก่ารงานเกบ็ไว้เป็นหมวดหมู่

ตรวจสอบค้นหาได้โดยง่าย

๖) ตรวจสอบค�าสั่งการแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทน

ปลัด/ผอ. มีครบทุกส่วนราชการ

๗) ตรวจสอบค�าสั่งการแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน  

มีครบทุกส่วนราชการ
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๘) การมอบอ�านาจในค�าสั่งปฏิบัติราชการแทน 

ให ้ตรวจสอบว่าผู ้รับมอบอ�านาจได ้รายงานผล 

การปฏิบตัหิน้าทีห่รอืสรปุผลการด�าเนนิการในรปูแบบ

การรายงานอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

๙) การมอบหมายหน้าท่ีการงานให้แก่รองปลัด 

รับผิดชอบส่วนราชการใดได้จัดท�าหลักฐานเป็น 

ลายลักษณ์อักษร โดยปลัดเป็นผู ้ลงนามมอบนั้น  

ได้ระบุเลขท่ีต�าแหน่งของรองปลัดไว้อย่างครบถ้วน

ชัดเจน

๑๐) ตรวจสอบการรกัษาราชการแทน ปฏบิตัริาชการแทน  

มีค�าสั่งเป็นลายลักษณ์อักษร อย่างเป็นปัจจุบัน  

(โดยตรวจสอบตวับคุคลในค�าสัง่กบัในค�าสัง่ทีม่อียูจ่รงิ)

๑๑) ตรวจสอบค�าสั่งรักษาราชการแทนปลัด อปท. 

เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนด คือ ให้รองปลัด 

รักษาราชการแทนปลัด กรณีไม่มีรองปลัด ให้แต่งตั้ง

ผูอ้�านวยการ (ส�านกั/กอง/ส่วน) เป็นผูร้กัษาราชการแทน

๑๒) ตรวจสอบค�าสั่งรักษาราชการแทนผู้อ�านวยการ  

เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนด คือให้ข้าราชการ 

ในสังกัดกองนั้นเป็นผู ้รักษาราชการแทนหรือหาก 

แต่งตั้งข้าราชการต่างสังกัดกองต้องแต่งตั้งหวัหน้า 

ส่วนราชการเป็นผูร้กัษาราชการแทน

เกณฑ์การให้คะแนน :
มีการด�าเนินการ ๘ รายการขึ้นไป
มีการด�าเนินการ ๕ - ๗ รายการ
มีการด�าเนินการ ๓ - ๔ รายการ
มีการด�าเนินการน้อยกว่า ๓ รายการ

๕
๓
๑
๐
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๒.๘ ภาระค่าใช้จ่าย
- ให้ตรวจสอบกับยอดแสดงรายการราย

จ่ายจริงของปีงบประมาณทีผ่่านมาเทยีบกบั
ประมาณการงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี
และเพิ่มเติม (ถ้ามี)

- ตรวจสอบรายการเงินเดือน/ค่าจ้าง/
ค่าตอบแทน/เงินรางวัลประจ�าปี/ค่ารักษา
พยาบาล/ช่วยเหลือบุตร/การศึกษาบุตร/
ค ่าเช ่าบ ้าน/บ�าเหน็จ ลูกจ ้างประจ�า/ 
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม/เงินสมทบ
กองทุนบ�าเหน็จข ้าราชการ/พนักงาน 
ส่วนท้องถิ่น/และรายการอื่น ตามประกาศ 
กถ. ลว ๒๔ ก.ค. ๒๕๕๘

๒.๘ ภาระค่าใช้จ ่ายด้านบุคลากรและประโยชน์ 
ตอบแทนอื่ น เที ยบกับข ้ อบัญญัติ / เทศบัญญัต ิ
งบประมาณรายจ่ายประจ�าปี

เกณฑ์การให้คะแนน :
ไม่เกินร้อยละ ๒๕
เกินกว่าร้อยละ ๒๕ แต่ไม่เกินร้อยละ ๓๕
เกินกว่าร้อยละ ๓๕ แต่ไม่เกินร้อยละ ๓๙
เกินกว่าร้อยละ ๓๙ ขึ้นไป

๕
๓
๑
๐

๒.๙ ตรวจสอบเอกสารหลักฐานจากการ
เข้ากรอกข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากร 
ท้องถ่ินแห่งชาติทางระบบสารสนเทศ 
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

- หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๙.๓/ว๙๙ 
ลว. ๑๗ ม.ค. ๒๕๖๐ เรือ่ง เร่งรดัและตดิตาม
ผลด�าเนินการบันทึกข้อมูลโครงการจัดต้ัง
ศูนย์ข้อมูลส่วนบุคลากรท้องถ่ินแห่งชาติ
ระยะที่ ๑

- หนังสือ ที่ มท ๐๘๐๙.๓/ว๔๗๗ ลว. 
๓ มี.ค. ๒๕๖๐ เรื่อง เร่งรัดและติดตามผล
ด�าเนินการบันทึกข้อมูลโครงการจัดตั้งศูนย์
ข้อมลูส่วนบคุลากรท้องถิน่แห่งชาตริะยะที ่๑

๒.๙ การจัดท�าฐานข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ
      
เกณฑ์การให้คะแนน :

มีการบันทึกข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน 
(ณ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๐)

ไม่มีการบันทึกข้อมูล

๕

๐
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คะแนนเต็ม ๒๕

คะแนนที่ได้

หมวด ๓ คุณภาพชีวิตและความสมดุลของชีวิตกับการท�างาน
เป้าหมาย : องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ให้ความส�าคญักบัการจดัสภาพแวดล้อมในการท�างานและระบบงาน มกีารจัดสวัสดกิาร
และเครือ่งอ�านวยความสะดวกในทีท่�างานและส่งเสริมการสร้างความสมัพันธ์อนัดรีะหว่างฝ่ายบรหิารกับผู้ปฏบัิต ิและผูป้ฏบัิติ
ด้วยกันเอง

การประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

๓.๑ การประชุมส่วนราชการการพัฒนา
บุคลากรจ�าเป็นต้องให้ ผู ้ใต้บังคับบัญชา 
ได้ทราบนโยบายและปฏิบัติงานได้อย่าง 
ถูกต้อง

- ตรวจสอบเอกสารการประชุม รายงาน
การประชุม

- การประชมุถ่ายทอดนโยบายอาจเป็นการ
ประชุมโดยผู้บริหาร หรือ ผู้อ�านวยการกอง 
ประชุมพนักงานภายในส่วนราชการ

- การตรวจสอบจะต้องมีการด�าเนินการ
ทุกส่วนราชการ หากมีส ่วนราชการใด 
ส่วนราชการหนึง่ไม่ด�าเนนิการ ถอืว่าไม่ผ่าน
ตัวชี้วัดนั้น

๓.๑ การประชมุถ่ายทอดนโยบายแนวทางการปฏบิตังิาน
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

เกณฑ์การให้คะแนน :
มีการประชุมร่วมกันระหว่างผู ้บริหารกับหัวหน้า 

ส่วนราชการทกุส่วน (ส�านกั/กอง/ฝ่าย) อย่างน้อยเดอืนละ  
๑ คร้ัง และหวัหน้าส่วนราชการแต่ละส่วนไปประชุมชีแ้จง 
ผูใ้ต้บงัคบับัญชา อย่างน้อยเดือนละ ๑ ครัง้ โดยการประชมุ
ดงักล่าวมกีารชีแ้จงนโยบายและตดิตามผลการด�าเนนิงาน

มีการประชุมร่วมกันระหว่างผู ้บริหารกับหัวหน้า 
ส่วนราชการทุกส่วน (ส�านัก/กอง/ฝ่าย) และหัวหน้า 
ส่วนราชการแต่ละส่วนไปประชุมชี้แจงผู้ใต้บังคับบัญชา 
โดยประชุมทุกเดือนแต่ไม่มีการติดตามผล

มีการประชุมร่วมกันระหว่างผู ้บริหารกับหัวหน้า 
ส่วนราชการทุกส่วน (ส�านัก/กอง/ฝ่าย) และหัวหน้า 
ส่วนราชการแต่ละส่วนไปประชุมชี้แจงผู้ใต้บังคับบัญชา
น้อยกว่า ๓ ครั้ง (ในรอบปี)

มีการประชุมร่วมกันระหว่างผู ้บริหารกับหัวหน้า 
ส่วนราชการทุกส่วน (ส�านัก/กอง/ฝ่าย) และหัวหน้า 
ส่วนราชการแต่ละส่วนไปประชุมชี้แจงผู้ใต้บังคับบัญชา
โดยด�าเนินการไม่ครบตามเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่ง

๕

๓

๑

๐

๓.๒ ตรวจสอบการรักษาสภาพแวดล้อม 
ในการท�างานและบรรยากาศท่ีสนับสนุนให้
ข้าราชการลูกจ้างมีความสุขพึงพอใจ และ 
มีแรงจูงใจในการท�างาน

- มีการจัดสภาพแวดล้อมของที่ท�างานให้
สะอาดเป็นระเบยีบเรยีบร้อยถกูสขุลกัษณะ

- มีการจัดประชุมข้าราชการลูกจ้างเพื่อ
พัฒนาสถานที่ท�างานให้ Clean & Green

- มีการจัดกลุ่มในการท�างาน สร้างความ
ร่วมมือร่วมใจในการท�างาน

๓.๒ การท�างานขององค์กร
๑) องค์กรมีวิธีการในการก�าหนดปัจจัยท�าให้มั่นใจว่า

สถานที่ท�างานมีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย
๒) ข้าราชการลูกจ้างมีส่วนร่วมในการสร้างสภาพ

แวดล้อมการท�างาน
๓) องค์กรมวีธิกีารในการก�าหนดปัจจยัส�าคญัๆ ซ่ึงมผีล

ต่อความผาสุก ความพึงพอใจและแรงจูงใจในการท�างาน
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  - ก�าหนดตัวชี้วัดในการพัฒนาองค์กรใน
ด้านต่างๆ

เกณฑ์การให้คะแนน :
ด�าเนินการกิจกรรมครบ ๓ กิจกรรม  
ด�าเนินกิจกรรม ๒ กิจกรรม
ด�าเนินกิจกรรม ๑ กิจกรรม                
ไม่ด�าเนินกิจรรมใดๆ   

๕
๓
๑
๐

๓.๓ การตรวจประเมินความพึงพอใจและ
แรงจูงใจน้ัน จะต้องครอบคลุมข้าราชการ
และลูกจ้างทุกส�านัก/กอง

๓.๓ การตรวจประเมินความพึงพอใจและแรงจูงใจ
๑) องค์กรมีการตรวจประเมินความพึงพอใจ และ 

แรงจงูใจของข้าราชการ ทัง้ในด้านการบรหิารของผูบ้รหิาร 
การบริหารจดัการด้านทรพัยากรบคุคล การจดัการสภาพ
แวดล้อมในการท�างาน และแรงจูงใจของข้าราชการ 

๒) ผู ้บริหารน�าผลการประเมินฯ มาปรับปรุงเพื่อ
สนับสนุนการท�างาน

๓) ผู้บริหารมีการสร้างแรงจูงใจในการท�างาน

เกณฑ์การให้คะแนน :
ด�าเนินการกิจกรรมครบ ๓ กิจกรรม
ด�าเนินการกิจกรรม ๒ กิจกรรม
ด�าเนินการกิจกรรม ๑ กิจกรรม        
ไม่ด�าเนินกิจกรรมใดๆ        

๕
๓
๑
๐

๓.๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการ 
ในสถานที่ท�างาน 

๓.๔ การจัดสถานที่ท�างาน
๑) มีการจัดพื้นที่ใช้งานอย่างชัดเจน โดยแบ่งเป็นพื้นที่

เพื่อการปฏิบัติงาน การจัดเก็บวัสดุ/วัสดุเหลือใช้พื้นที่
ส�าหรับรบัประทานอาหาร/ดืม่น�า้

๒) สภาพของหน้าต่าง ประตู ขั้นบันได ราวบันได  
อยู่ในสภาพดีและสะอาด

๓) อุปกรณ์และหลอดไฟฟ้าตามที่ต่างๆ อยู่ในสภาพดี
และสะอาด

๔) ตู ้เก็บของหรือชั้นวางอยู ่ในสภาพดีและสะอาด  
ติดป้ายแสดงประเภทเอกสารหรือสิ่งที่จัดเก็บ

๕) ห้องน�้าได้มาตรฐานสาธารณะ เช่น มีการระบาย
อากาศ แสงสว่างเพียงพอ ไม่มีกลิ่น ไม่สกปรก

๖) การเดินสายไฟเป็นระเบียบ สายไฟอยู่ในสภาพดี
และปลอดภัย

๗) วัสดุอุปกรณ์ รถยนต์ อยู่ในสภาพดี
๘) มถีงั/อปุกรณ์ดบัเพลงิทีไ่ม่หมดอายพุร้อมใช้งาน และ

ติดตั้งอยู่ในต�าแหน่งที่สามารถน�ามาใช้ได้ทันที
๙) มีที่รองรับมูลฝอยเพียงพอ มีฝาปิดมิดชิด
๑๐) มีตู้ยาชุดปฐมพยาบาล
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เกณฑ์การให้คะแนน :
ด�าเนินการกิจกรรมตั้งแต่ ๗ กิจกรรมขึ้นไป    
ด�าเนินกิจกรรม ๕ - ๖ กิจกรรม        
ด�าเนินกิจกรรม ๓ - ๔ กิจกรรม            
ด�าเนินกิจรรมต�่ากว่า ๓ กิจกรรม  

๕
๓
๑
๐

๓.๕ ตรวจสอบเอกสารจาก
  - ข้อบัญญัติ, หลักฐานการเบิกจ่าย (กรณี
ทีต้่องมกีารใช้งบประมาณในการจดักจิกรรม) 
เช่น กิจกรรมการเล่นกีฬาระหว่างผู้บริหาร
กับบุคลากรใน อปท. ที่ผู ้บริหารร่วมกับ
บุคลากรท�ากิจกรรมร่วมกัน ฯลฯ
  - รายละเอียดโครงการ, กิจกรรม
  - รูปภาพ

๓.๕ จ�านวนกิจกรรมเพื่อการเสริมสร้างความสัมพันธ์
อันดีให้กับบุคลากรภายในองค์กร

เกณฑ์การให้คะแนน :
มีกิจกรรมมากกว่า ๕ กิจกรรม
มีกิจกรรมจ�านวน ๓ - ๔ กิจกรรม
มีกิจกรรมจ�านวน ๑ – ๒ กิจกรรม
ไม่มีการด�าเนินการ

๕
๓
๑
๐

คะแนนเต็ม ๒๐

คะแนนที่ได้

หมวด ๔ ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคล
เป้าหมาย : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความส�าคัญกับการสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศการท�างานที่ก่อให้เกิดการเรียนรู ้
อย่างต่อเนื่อง มีระบบการบริหารผลงานและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ และมีการรักษาไว้ซึ่งบุคลากรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

การประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

๔.๑ การประเมินผลการปฏิบัติงาน
- ต้องมีการประเมินถูกต้องตามประกาศ 

ก.จังหวัดภายใต ้หลักเป ิดเผยโปร ่งใส  
มีประสิทธิภาพ

- ระบบเป ิด หมายถึง มีการแจ ้งผล 
การประเมินให้ผู ้ถูกประเมินทราบหรือ 
เปิดโอกาสให้ผู ้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วม 
ให้ข้อคิดเห็น

- ให้ตรวจสอบแบบประเมนิผลการปฏบัิตงิาน  
และรายงานการประชุมคณะกรรมการ 
กลัน่กรองให้ถูกต้องครบถ้วนตามหลกัเกณฑ์

๔.๑ การประเมนิผลการปฏิบัตงิานของบุคลากร 
เพือ่ประกอบการบรหิารงานบุคคลในเรือ่งต่าง ๆ

เกณฑ์การให้คะแนน :
มีการจัดท�าข้อตกลงการประเมินในแบบประเมิน  

ส่วนที่ ๑ และส่วนที่ ๒ ในเดือนแรกของรอบการประเมิน 
และมกีารแต่งตัง้คณะกรรมการกลัน่กรองโดยมกีารประชมุ
พิจารณาและบันทึกความเห็นในแบบประเมิน

จดัท�าข้อตกลงการประเมนิหลงัจากเดอืนแรกของรอบ
การประเมิน และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรอง
และมีการประชุม

จดัท�าข้อตกลงการประเมนิหลงัจากเดอืนแรกของรอบ
การประเมิน และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรอง
แต่ไม่มีการประชุม

ไม่มีการท�าข้อตกลงการประเมิน

๕

๓

๑

๐
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๔.๒ การฝึกอบรม
- การฝ ึกอบรม หมายความรวมถึง  

การฝึกอบรมที่ท้องถิ่นด�าเนินการเองหรือ 
ส่งบุคลากรไปรับการฝึกอบรม

- การติดตามและประเมินต้องมีระบบ 
ตรวจสอบเพื่อทราบถึงความส�าเร็จของการ
พัฒนาความรู้และผลการปฏิบัติงานของ 
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม

- โครงการฝึกอบรมให้ตรวจสอบ ทกุโครงการ 
และต้องมีการด�าเนินการภายใต้เกณฑ ์
การประเมินที่ก�าหนดอย่างครบถ้วน

- ผลการประเมินต้องรายงานให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นทราบ

- หลกัสตูรทีเ่ข้าอบรมจะต้องมกีารประเมนิ
ก่อนและหลงัการอบรมโดยหน่วยทีจ่ดัอบรม
ต้องแจ้งผูบ้รหิารท้องถิน่ทราบผลการอบรม

๔.๒ การประเมินผลการฝึกอบรม

เกณฑ์การให้คะแนน :
มีการคัดเลือกบุคลากรเข้ารับการอบรมโดยมีการ 

คัดเลือกบุคลากรเข ้ารับการอบรมโดยประเมินผล 
การปฏิบัติงานก่อนการฝึกอบรม ตลอดจนติดตามผล 
ทีเ่กดิขึน้ภายหลงัการฝึกอบรมแล้วรายงานผลให้ผูบ้รหิาร
ทราบ

มีการคัดเลือกบุคลากรเข ้ารับการอบรมโดยม ี
การประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งก่อนและหลังเสร็จส้ิน
การฝึกอบรม

มีการประเมินผลการปฏิบัติงานก่อนหรือภายหลัง
เสร็จสิ้นการฝึกอบรมอย่างใดอย่างหนึ่ง

ไม่มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้เข้ารับ 
การฝึกอบรม

๕

๓

๑

๐

๔.๓ การสร้างส่วนราชการเป็นองค์กร
เรียนรู้
ตรวจสอบเอกสาร

- สื่อประชาสัมพันธ์ คู ่มือ และบันทึก 
แจ้งเวียน

- การประชุมอย่างเป็นทางการ/ไม่เป็น
ทางการเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้

- กิจกรรมที่ด�าเนินการต่างๆ
- การตั้งงบประมาณ
- การส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม
- อื่นๆ

๔.๓ การสร้างองค์กรเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

มีการด�าเนินการ ดังนี้

๑) มีการส่งเสริมการเรียนรู้ในระบบหรือนอกระบบ

ให้แก่บุคลากร

๒) มีการถ่ายทอดความรู้เก่ียวกับการปฏิบัติงานของ

ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นภายในองค์กร เช่น 

สรุปข้อมูลข่าวสาร จัดท�าคู่มือการปฏิบัติงาน เป็นต้น

๓) มีการศึกษาวิจัยระบบการบริหารงานขององค์กร

เพื่อรับทราบปัญหาหรือเพื่อพัฒนาการบริหารงาน

๔) มีการจัดท�าโครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ 

ท่ีสร้างความผูกพันในองค์กร และสร้างแรงจูงใจ 

ให้ข้าราชการท�างานได้ตามระเบียบ

๕) มีการสรุปผลการประเมินผลการด�าเนินการ 

ตามโครงการเรยีนรูโ้ดยระบขุ้อเสนอแนะการปรบัปรงุ 

หรือการพัฒนาเพื่อการเรียนรู้ขององค์กร

๖) มีการ เตรียมการพนักงานเ พ่ือ เตรียมการ

เปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีหรือปรับโครงสร้างงาน 

สภาพแวดล้อมการท�างาน
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เกณฑ์การให้คะแนน :  
ด�าเนินกิจกรรม ๕ กิจกรรมขึ้นไป 
ด�าเนินกิจกรรม  ๓ - ๔  กิจกรรม
ด�าเนินกิจกรรม  ๑ - ๒  กิจกรรม
ไม่ด�าเนินการกิจกรรมใด

๕
๓
๑
๐

๔.๔ การจัดองค์ความรู้ในองค์กร
การจัดความรู้ในองค์กร (Knowledge 

Management : KM) การรวบรวมองค์ความรู้ 
ที่มีอยู ่ในส่วนราชการซึ่งกระจัดกระจาย
อยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาอย่าง 
เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถ
เข้าถึงความรู ้และพัฒนาตนเองรวมทั้ง 
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ค�าอธิบายเพิ่มเติม : 

การจ�าแนกความรู ้นั้น ได้แก่ ความรู ้
ด ้ านแผนงาน การบริหารงานบุคคล  
การงบประมาณ การคลั ง  หรืออื่นๆ  
ทีส่ามารถใช้เป็นเครือ่งมอืในการบรหิารงาน
และพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง

๔.๔ การจัดองค์ความรู้ในองค์กร

มีการด�าเนินการ ดังนี้

๑) จ�าแนกความรู้จ�าเป็นต่อการผลักดันความส�าเร็จ  

ในงานทัง้ทีเ่ป็นงานประจ�าหรอืยทุธศาสตร์ขององค์กร

๒) จัดท�าแผนจัดการความรู้ ประกอบด้วย กจิกรรม 

ระยะเวลา กลุม่เป้าหมาย ตวัชีว้ดั เป้าหมายตวัชีว้ดัและ

ผูร้บัผิดชอบ

๓) มีการประชุมส่วนราชการเพื่อวิเคราะห์หรือจัดท�า

เป็นแผนงาน

๔) ด�าเนินการตามกิจกรรมที่ก�าหนด

๕) สรุปรายงานผลการด�าเนินกิจกรรม

๖) น�าผลสรุปเสนอผู้บริหารทราบ

๗) ด�าเนินการวิเคราะห์ สรุปผลการด�าเนินงาน  

เพื่อปรับปรุงหรือพัฒนาแผนจัดการความรู้

๘) ประชาสัมพันธ์การจัดองค์ความรู้ และ รับฟัง  

ความคิดเห็นของข้าราชการ-พนักงานจ้าง

เกณฑ์การให้คะแนน :  
ด�าเนินกิจกรรม ๕ กิจกรรม ขึ้นไป   
ด�าเนินกิจกรรม ๒ - ๔ กิจกรรม        
ด�าเนินกิจกรรม ๑ กิจกรรม            
ไม่ด�าเนินกิจรรมใดๆ   

๕
๓
๑
๐
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คะแนนเต็ม ๑๐

คะแนนที่ได้

หมวด ๕ ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
เป้าหมาย :  องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่มคีวามพร้อมรับผิดในการด�าเนนิงานด้านการบริหารทรัพยากรบคุคลทีม่ปีระสทิธภิาพ 
โปร่งใส และเปิดโอกาสให้มีการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน

การประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

๕.๑ ตรวจเอกสารหลักฐาน
- เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการ

ด�าเนินการสร้างและพัฒนาให้ข้าราชการ/
พนักงานส่วนท้องถิ่นรักษาวินัย

- ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการจัด
กจิกรรม เช่น แผนงาน/โครงการรายละเอยีด
กิจกรรม การตั้งคณะท�างานภาพกิจกรรม
ด�าเนินงาน เป็นต้น

๕.๑ การเสริมสร้างและพัฒนาให้ข้าราชการ/พนักงาน
ส่วนท้องถิ่น รักษาวินัย

เกณฑ์การให้คะแนน :
มกีารเสรมิสร้างและพฒันา ๓ กจิกรรม ขึน้ไป ๕

มกีารเสรมิสร้างและพฒันา ๒ กจิกรรม ขึน้ไป ๓

มกีารเสรมิสร้างและพฒันา ๑ กจิกรรม ขึน้ไป ๑

ไม่มีการด�าเนินการ ๐

ตัวอย่างกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา เช่น การจัดท�าป้าย/แผนพับเพ่ือสนับสนุนส่งเสริมให้ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น
รักษาวินัย, การจัดท�าและเผยแพร่ประมวลจริยธรรมให้ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นทราบและถือปฏิบัติ, การฝึกอบรม 
เพือ่สนบัสนนุส่งเสรมิให้ข้าราชการทนัท ี ตามระเบยีบกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง กรณมีข้ีาราชการ/พนกังานส่วนท้องถิน่ถกูกล่าวหา 
ว่ากระท�าผดิวนิยั, การสร้างขวญัและก�าลังใจ การจงูใจ หรอืการอ่ืนใดทีจ่ะเสรมิสร้างและพฒันาทศันคติ จติส�านกึและพฤตกิรรม
ของข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นให้ไปในทางที่มีวินัย เป็นต้น

๕.๒ ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
  - ช่องทางต่าง ๆ ในการร้องเรียน

๕.๒ มีช่องทางการร้องเรียนในการบริหารทรัพยากร
บุคคลโดยแจ้งบุคลากรถึงช่องทางในการร้องเรียน

เกณฑ์การให้คะแนน :
มีช่องทางร้องเรียนในการบริหารทรัพยากรบุคคล

ตั้งแต่ ๓ ช่องทาง ขึ้นไป
มช่ีองทางการร้องเรยีนในการบรหิารทรัพยากรบคุคล 

๒ ช่องทาง
มช่ีองทางการร้องเรยีนในการบรหิารทรัพยากรบคุคล 

๑ ช่องทาง
ไม่มีการด�าเนินการ

๕

๓

๑

๐
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คะแนนเต็ม ๖๐ คะแนนข้อน�าร่อง ๑๐

คะแนนที่ได้ คะแนนที่ได้

หมวด ๖ การด�าเนินกิจการของสภาท้องถิ่น
หมวดย่อยที่ ๑ การด�าเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการอ�านวยการเกี่ยวกับการด�าเนินงานของสภาท้องถิ่น
เป้าหมาย : องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีการสนับสนุน และอ�านวยความสะดวกในการด�าเนินงานของกิจการสภาท้องถิ่น 
เพื่อให้การด�าเนินงานของสภาท้องถิ่นเป็นไปอย่างเรียบร้อย

การประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

๖.๑.๑ ข้อมูลผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิก
สภาท้องถิ่น
ตรวจสอบหลักฐานจาก

- ระบบศนูย์ข้อมลูเลอืกตัง้ท้องถิน่โดยตรง 
ที่เว็บไซต์ (http://ele.dla.go.th) ข้อมูล  
ณ วันที่ตรวจสอบ

- จนท. ผู้รับผิดชอบฯ เปิดข้อมูลจากรหัส 
ผู้ใช้งานและรหัสผ่านของ อปท. นั้นๆ

๖.๑.๑ ข้อมูลผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น

เกณฑ์การให้คะแนน :
มีข้อมูลผู ้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น 

ครบถ้วนและเป็นปัจจบุนั ประกอบด้วย ชือ่ - สกลุ, รปูภาพ, 
ประวตัทิัว่ไป, ทีอ่ยูปั่จจบัุน สถานทีต่ดิต่อ, ประวตัคิรอบครวั, 
ข้อมูลการศึกษา และอาชีพก่อนได้รับการเลือกตั้ง

มีข้อมูลผู ้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น 
ครบถ้วนแต่ไม่เป็นปัจจุบัน (ไม่มีการปรับปรุงหรือ
เปล่ียนแปลง เช่น สมาชิกสภาลาออก แต่ยังมีชื่ออยู่ใน
ฐานข้อมูล และไม่ได้บันทึกข้อมูลของคนท่ีได้รับเลือกตั้ง 
เข้ามาใหม่ หรือบันทึกข้อมูลในทะเบียนประวัติทั่วไป  
ไม่ครบถ้วน

มีข้อมูลผู ้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น 
(อย่างใดอย่างหนึ่ง/ ไม่ครบถ้วนทุกต�าแหน่ง)

ไม่มีข้อมูลผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น

๕

๓

๑

๐

๖.๑.๒ การมส่ีวนร่วมของผู้บริหารท้องถิน่
ในการประชุมสภาท้องถิ่น

- ตรวจสอบจากรายงานการประชุมสภา 
ท้องถ่ิน สมยัสามัญ ทกุสมยัและทกุครัง้

๖.๑.๒ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายจากผู้บริหารท้องถ่ินได้มาร่วมประชุมสภา
สมยัสามญัทกุสมัยและทกุครัง้ (ยกเว้นญตัตทิีเ่กีย่วข้อง
กับสภาท้องถิ่นโดยตรง ไม่เกี่ยวข้องกับผู้บริหาร)
เกณฑ์การให้คะแนน :

ผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายฯ มาร่วม
ประชุมสภาสมัยสามัญทุกครั้ง

ผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายฯ มาร่วม
ประชุมสภาสมัยสามัญ ไม่น้อยกว่าคร่ึงหนึ่งของจ�านวน
ครั้งที่มีการประชุม

ผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายฯ มาร่วม
ประชุมสภาสมัยสามัญ ไม่ถึงคร่ึงหนึ่งของจ�านวนครั้งท่ีมี
การประชุม

ผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายฯ ไม่มาร่วม
ประชุมสภาสมัยสามัญ

๕

๓

๑

๐
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๖.๑.๓ การตรวจสอบเอกสาร
- สอบถามและตรวจสอบเก่ียวกับสถาน

ที่วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ และบุคลากรว่าม ี
ความพร้อมทีจ่ะอ�านวยความสะดวกแก่การ
ปฏิบัติของสภาท้องถิ่นได้อย่าง

มีประสิทธิภาพหรือไม่ อย่างไร
- ตรวจสอบเอกสารท่ีจัดไว้และสถานท่ี

ประชุม
- กฎหมาย ระเบียบแก้ไขถึงปีปัจจุบัน

ค�าอธิบาย
- สถานทีท่�างานของสภาท้องถิน่ หมายถงึ 

โต๊ะท�างานของประธานสภาท้องถิ่น
- วัสดุอุปกรณ ์ส� านักงาน หมายถึ ง  

เครื่องบันทึกเสียง เครื่องเสียง (ล�าโพง 
ไมโครโฟน) ป้ายชื่อต่าง ๆ เป็นต้น

- เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ หมายถึง ค�าสั่งที ่
ผู ้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งเจ้าหน้าท่ีให้มา 
รับผิดชอบเกี่ยวกับงานของสภาท้องถิ่น

- เอกสารเก่ียวกับกฎหมายและระเบียบ
ท้องถิ่นที่ส�าคัญ ต้องจัดไว ้ในที่ประชุม 
สภาท้องถิ่นครบทุกฉบับและครบตาม
จ�านวนสมาชิกสภาท้องถิ่น

๖.๑.๓ การอ�านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานและ  
มีการจัดเอกสารเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่ส�าคัญ
ให้แก่สภาท้องถิ่น

มีการด�าเนินการ ดังนี้

๑. มสีถานท่ีท�างานของสภาท้องถ่ิน สถานทีป่ระชมุเป็น
สัดส่วนและมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย

๒. มวีสัดุอปุกรณ์ส�านกังานเพยีงพอส�าหรบัการด�าเนนิ
กจิการของสภาท้องถ่ิน

๓. มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานในกิจการของ
สภาท้องถิ่น

๔. มีการจัดเอกสารเก่ียวกับกฎหมายและระเบียบ 
ที่ส�าคัญครบถ้วน ดังนี้

๑) กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้ง อปท.
๒) พ.ร.บ.ก�าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย 

อ�านาจให้แก่ อปท. พ.ศ. ๒๕๔๒
๓) ระเบียบ มท. ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา

ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ.๒๕๕๔

๔) ระเบียบ มท. ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ 
อปท. พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

๕) ระเบียบ มท. ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม

๖) ระเบียบ มท. ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ 
อปท. พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

๗) ระเบยีบ มท. ว่าด้วยการจดัท�าแผนพฒันา อปท. 
พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

เกณฑ์การให้คะแนน :
มีการด�าเนินการตามข้อ ๑ - ๔
มีการด�าเนินการตามข้อ ๑ - ๔ แต่สถานที่ยังไม่เป็น

สดัส่วนหรอืไม่มคีวามเป็นระเบียบเรยีบร้อยหรอืไม่เพยีงพอ
ต่อการด�าเนินการของสภาท้องถิ่นหรือไม่ครบถ้วน

มีการด�าเนินการเพียงบางข้อเท่านั้น
ไม่มีการด�าเนินการเลย

๕
๓

๑
๐
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๖.๑.๔ ตรวจสอบจากเอกสารการเข้ารับ
การพัฒนาความรู้เพิ่มเติมที่ อปท. เป็นผู้จัด 
อ�าเภอหรอืจังหวดัเป็นผูจ้ดั หรอืส่วนราชการ
อื่นเป็นผู้จัด ที่พัฒนาความรู้ของสมาชกิสภา
ในอันที่จะน�ามาใช้ด�าเนินการตามอ�านาจ
หน้าที่ของตน เช่น การฝึกอบรมท่ีให้ความ
รู้เกี่ยวกับอ�านาจหน้าท่ีของ อปท. บทบาท 
อ�านาจหน ้าที่ของสมาชิกสภาท ้องถิ่น  
การจัดท�าร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น เป็นต้น

๖.๑.๔ การพัฒนาความรู้ให้แก่สมาชิกสภาท้องถิ่น

เกณฑ์การให้คะแนน :
ในรอบปีท่ีผ่านมา มีสมาชิกสภาท้องถ่ินได้รับการ

พฒันาความรู ้๗๐% ขึน้ไปของสมาชิกสภาท้องถิน่ทัง้หมด
ในรอบปีทีผ่่านมา มสีมาชกิสภาท้องถิน่ได้รบัการพฒันา

ความรู้ ๕๐ - ๖๙.๙ % ของสมาชิกสภาท้องถิ่นทั้งหมด
ในรอบปีทีผ่่านมา มสีมาชกิสภาท้องถิน่ได้รบัการพฒันา

ความรู้ ไม่ถึง ๕๐ % ของสมาชิกสภาท้องถิ่นทั้งหมด
ไม่มี

๕

๓

๑

๐

หมวดย่อยที่ ๒ การด�าเนินการของสภาท้องถิ่น
เป้าหมาย : สภาท้องถิน่มกีารด�าเนนิงานทีม่ปีระสทิธภิาพโดยมเีป้าหมายเพือ่การพฒันาท้องถิน่และประโยชน์สขุของประชาชน
ในพื้นที่

การประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

๖.๒.๑ การก�าหนดสมัยประชุมสามัญ,  
การเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ และ 
การนัดประชุมสภาสมัยสามัญนัดแรก 
ของแต่ละสมัย

๖.๒.๑ การก�าหนดสมยัประชมุสามญั, การเรยีกประชมุ
สภาสมัยสามัญ และการนัดประชุมสภาสมัยสามัญ 
นัดแรกของแต่ละสมัย

๑) สภาท้องถิ่นมีการก�าหนดสมัยประชุมสภาท้องถิ่น
สามัญในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามที่กฎหมายจัดต้ังก�าหนด 
ได้ถูกต้อง

๒) ประธานสภาท้องถ่ินได้เรียกประชุมสภาท้องถิ่น
สมยัสามัญ เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ และวธีิการตามข้อ ๒๒ 
แห่งระเบยีบ มท. ว่าด้วยข้อบังคบัการประชมุสภาท้องถิน่   
พ.ศ. ๒๕๔๗ 

๓) ประธานสภาท้องถิ่นได้มีหนังสือแจ้งการนัดประชุม
ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นในครั้งแรกของแต่ละสมัยประชุม
ของสมัยสามัญ 

๔) มีการประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นและ
ประชาชนทราบด้วยวิธีอื่นๆ เช่น สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ

เกณฑ์การให้คะแนน :
มีการด�าเนินการตามข้อ ๑ - ๔
มีการด�าเนินการตามข้อ ๑ - ๓ 
มีการด�าเนินการตามข้อ ๑
ไม่มีการด�าเนินการ/ด�าเนินการไม่ถูกต้อง

๕
๓
๑
๐
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๖.๒.๒ การส ่งส�าเนาร ่างข ้อบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจ�าปี งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑  ให้แก่สมาชิกสภาท้องถิ่น

๖.๒.๒ การส่งส�าเนาร่างข้อบญัญตังิบประมาณรายจ่าย
ประจ�าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๑) ผู ้บริหารท ้องถิ่นได ้ เสนอญัตติร ่างข ้อบัญญัต ิ
งบประมาณตามก�าหนดเวลา (ภายในวันที่ ๑๕ ส.ค.)  
ได้ถูกต้อง หากมีเหตุไม่สามารถเสนอได้ทันภายใน 
ระยะเวลาที่ก�าหนด ผู้บริหารท้องถิ่นได้มีหนังสือแจ้ง 
ให้ประธานสภาท้องถิ่นทราบและประธานสภาท้องถ่ิน
ได้แจ้งให้สมาชิกสภาท้องถิ่นทราบ (กรณีเทศบาล) หรือ 
ขออนุมัติขยายระยะเวลาเสนอญัตติร ่างข ้อบัญญัติ 
งบประมาณต่อสภา  (กรณี อบจ./อบต.) 

๒) ประธานสภาท้องถิน่ได้ส่งร่างข้อบญัญติังบประมาณ
ให้กับสมาชกิสภาท้องถ่ิน ทกุคนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า
สามวัน 

๓) มีการจัดท�า/เตรียมเอกสารประกอบการพิจารณา
โครงการต่างๆ ตามร่างข้อบัญญัติงบประมาณไว้ให ้
ที่ประชุมเพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นตรวจดูได้

เกณฑ์การให้คะแนน  :
มีการด�าเนินการตามข้อ ๑ - ๓
มีการด�าเนินการข้อ ๑ - ๒ 
มีการด�าเนินการข้อ ๑ หรือข้อ ๒
ไม่มีการด�าเนินการ

๕
๓
๑
๐

๖.๒.๓ การตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ
พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณ 

๖.๒.๓ การตั้งคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณ 

๑) มีการตัง้คณะกรรมการแปรญตัตจิ�านวน ๓ ถงึ ๗ คน
๒) มกีารเลอืกคณะกรรมการแปรญตัตทิลีะคน คอืเลอืก

คนที่หนึ่งก่อน แล้วจึงเลือกคนถัดไป จนครบตามจ�านวน 
ทีส่ภาท้องถิน่ได้มมีตกิ�าหนดไว้

๓) เลขานุการสภาท้องถ่ินเป็นผู ้นัดและเปิดประชุม
เพ่ือเลือกประธานคณะกรรมการแปรญตัติและเลขานกุาร  
คณะกรรมการแปรญตัติ

๔) คณะกรรมการแปรญัตติต้องเป็นคณะกรรมการ
สามัญ คือเลือกจากสมาชิกสภาท้องถิ่นเท่านั้น

เกณฑ์การให้คะแนน :
มีการด�าเนินการตามข้อ ๑ – ๔  
มกีารด�าเนนิการตามข้อ ๑ - ๒ และข้อ ๓ หรอืข้อ ๔
มีการด�าเนินการตามข้อ ๑ - ๒
ไม่มีการด�าเนินการ/ด�าเนินการตามข้อ ๑ หรือ ๒  

ไม่ถูกต้อง

๕
๓
๑
๐
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๖.๒.๔ การก�าหนดระยะเวลาเสนอ  
ค�าแปรญัตติต้องไม่น้อยกว่า ยี่สิบสี่ชั่วโมง
นับแต่สภาท้องถิ่น มีมติรับหลักการแห่ง
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณ

๖.๒.๔ การก�าหนดระยะเวลาเสนอค�าแปรญัตติต้อง
ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับ 
หลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณ

๑) สภาท้องถิ่นได้ก�าหนดระยะเวลาเสนอค�าแปรญัตติ
ไม่น้อยกว่ายีส่บิสีช่ัว่โมงนบัแต่สภาท้องถิน่มมีตริบัหลกัการ
แห่งร่างข้อบัญญัตินั้น

๒) คณะกรรมการแปรญตัตไิด้มาปฏบิตัหิน้าทีร่บัค�าแปร
ญัตติภายในเวลาที่สภาท้องถิ่นก�าหนด

๓) คณะกรรมการแปรญตัตไิด้มหีนงัสอืให้ผูบ้รหิารท้องถิน่
และสมาชิกสภาท้องถิ่นที่ยื่นค�าแปรญัตติ (ถ้ามี) มาชี้แจง
ต่อคณะกรรมการแปรญัตติและหนังสือแจ้งดังกล่าว

ต้องไม่น้อยกว่ายีส่บิสีช่ัว่โมงก่อนเวลาทีม่กีารนดัประชุม
๔) ผู ้บริหารท้องถิ่นหรือผู ้ที่ ได ้ รับมอบหมายจาก 

ผู้บริหารท้องถิ่นได้มาชี้แจงต่อคณะกรรมการแปรญัตติ
ตามที่คณะกรรมการแปรญัตตินัดหมาย

เกณฑ์การให้คะแนน :
มีการด�าเนินการตามข้อ ๑ - ๔  
มีการด�าเนินการตามข้อ ๑ - ๓    
มีการด�าเนินการตามข้อ ๑  
ไม่มีการด�าเนินการ

๕
๓
๑
๐

๖.๒.๕ ตรวจสอบจาก 
  - รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นเมื่อครั้ง
ที่มีการพิจารณาร่างข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ�าปี ในวาระที่ ๓ 
ขั้นลงมติ

๖.๒.๕ การให้ความเหน็ชอบร่างข้อบญัญตั/ิเทศบญัญตัิ
งบประมาณรายจ่ายประจ�าปี

เกณฑ์การให้คะแนน :
มีการเห็นชอบร่างฯ ภายใน ๓๑ ส.ค.
มีการเห็นชอบร่างฯ ระหว่าง ๑ ก.ย. - ๑๕ ก.ย.
มีการเห็นชอบร่างฯ ระหว่าง ๑๖ ก.ย. - ๓๐ ก.ย.
มีการเห็นชอบร่างฯ หลัง ๑ ต.ค.

๕
๓
๑
๐
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๖.๒.๖ การจดัท�ารายงานของคณะกรรมการ
แปรญัตติตาม ข้อ ๕๐ ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับ 
การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔

๖.๒.๖ การจัดท�ารายงานของคณะกรรมการแปรญัตติ
ตามข้อ ๕๐ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไข 
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔

๑) คณะกรรมการแปรญัตติได้มีการจัดท�ารายงานของ
คณะกรรมการแปรญัตติตามข้อ ๕๐

๒) ได้จัดส่งรายงานของคณะกรรมการแปรญัตติตาม  
ข้อ ๕๐ ให้ประธานสภาท้องถิ่น

๓) ประธานสภาท้องถิน่ได้ส่งรายงานของคณะกรรมการ
แปรญัตติให้สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู ้บริหารท้องถิ่น 
ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง ก่อนการประชุมสภาท้องถิ่น 
เพื่อพิจารณาวาระที่สอง

๔) คณะกรรมการแปรญัตติได้เสนอร่างข้อบัญญัติ 
งบประมาณตามร่างเดิม และตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม 
(ถ้ามี) ยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่นด้วย

เกณฑ์การให้คะแนน :
มีการด�าเนินการตามข้อ ๑ - ๔  
มีการด�าเนินการตามข้อ ๑ - ๓    
มีการด�าเนินการตามข้อ ๑  
ไม่มีการด�าเนินการ

๕ 
๓
๑
๐

๖.๒.๗ การจัดท�ารายงานการประชุมของ
สภาท้องถิ่น

- ตรวจสอบรายงานการประชมุ  สภาท้องถิน่
ทุกครั้งในปี ๒๕๖๐ ทั้งสมัยสามัญ+วิสามัญ

๖.๒.๗ สภาท้องถิ่นได้ด�าเนินการเกี่ยวกับการจัดท�า
รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น ดังนี้

๑) ได้บันทึกรายงานการประชุมถูกต้องตามที่สภา 
ท้องถิน่ได้ประชุมกัน

๒) คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ท�าการ
ตรวจรายงานการประชุมและลงลายมือชื่อไว้แล้ว

๓) สภาท้องถิ่นได้ท�าการรับรองรายงานการประชุม  
ในคราวถัดไป

๔) ประธานสภาท้องถิน่ได้ลงนามในรายงานการประชมุ
ที่สภาท้องถิ่นรับรองแล้ว

๕) ได้ติดประกาศรายงานการประชุมที่สภาท้องถิ่น
รับรองแล้วในที่เปิดเผย ณ ส�านักงาน อปท.

เกณฑ์การให้คะแนน :
มีการด�าเนินการตามข้อ ๑ - ๕
มีการด�าเนินการตามข้อ ๑ - ๔  
มีการด�าเนินการเฉพาะข้อ ๑ - ๓
ไม่มีการด�าเนินการแต่อย่างใด

๕
๓
๑
๐
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๖.๒.๘ ความรับผิดชอบชองสมาชิกสภา
ท้องถิ่นในการเข้าร่วมประชุม สภาสมัย
สามัญ  

- ตรวจสอบจากรายงานการประชุมสภา
ท้องถิ่นสมัยสามัญ ทุกสมัยและทุกครั้ง

- สมาชิกสภาท้องถ่ินที่ยื่นใบลาถูกต้อง
ตามข้อ ๒๐ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการลาของผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วย 
ผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น 
พ.ศ.๒๕๔๗ ให้ตรวจสอบจากใบลาดังกล่าว
ด้วย

๖.๒.๘ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ มีสมาชิกสภาท้องถิ่น 
เท่าทีม่อียูม่าประชุมสภาสมยัสามญัทกุสมยัและทกุครัง้ 
(ยกเว้น สมาชิกสภาท้องถิ่นที่ได้ยื่นใบลาตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการลา ฯ โดยถูกต้อง)

เกณฑ์การให้คะแนน :
สมาชกิสภาท้องถิน่มาประชมุสภาสมยัสามญั ครบตาม

จ�านวนสมาชิกฯ ทุกครั้ง   
สมาชกิสภาท้องถิน่มาประชมุสภาสมยัสามญั ครบตาม

จ�านวนสมาชิกฯ ไม่น้อยกว่า ครึ่งหนึ่งของจ�านวนครั้งที่มี
การประชุม

สมาชิกสภาท้องถ่ินมาประชุมสภาสมัยสามัญ ครบ
ตามจ�านวนสมาชิกฯ ไม่ถึงครึ่งหนึ่งของจ�านวนครั้งท่ีมี
การประชุม  

มีสมาชิกสภาท้องถิ่นมาประชุมสภาในสมัยสามัญ  
ไม่ครบจ�านวนเลยสักครั้ง 

๕

๓

๑

๐

๖.๒.๙ ตรวจสอบจากเรื่องที่ นอ./ผวจ. 
เสนอมายังผู้มีอ�านาจ (รมว.มท./ผวจ.) เพื่อ
ให้ใช้ดุลพินิจสั่งให้ผู้บริหารท้องถ่ินพ้นจาก
ต�าแหน่ง หรือยุบสภาท้องถิ่น

๖.๒.๙ ปัญหาความขดัแย้งระหว่างผูบ้ริหารท้องถิน่และ
สมาชิกสภาท้องถิ่น (ตัวชี้วัดน�าร่อง)

ในปีงบประมาณที่ผ่านมามีกรณีที่ นายอ�าเภอหรือผู้ว่า
ราชการจังหวัด ได้เสนอรายงานพร้อมหลักฐานมายังผู้มี
อ�านาจ (รมว.มท./ผวจ.) เพื่อให้ใช้ดุลพินิจสั่งให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นพ้นจากต�าแหน่ง หรือยุบสภาท้องถิ่น เพราะเหตุ 
การพจิารณาจดัท�าร่างข้อบญัญตั/ิเทศบญัญตังิบประมาณ
รายจ่ายประจ�าปี

เกณฑ์การให้คะแนน :
ไม่มี
มี

๕
๐

๖.๒.๑๐ ตรวจสอบจากค�าสั่งท่ีผู้มีอ�านาจ
ตามกฎหมาย (รมว.มท./ผวจ.) ได้มีค�าสั่ง 
ให้ผู้บริหารท้องถ่ินพ้นจากต�าแหน่ง หรือ 
ยุบสภาท้องถิ่น

๖.๒.๑๐ การสัง่ให้ผู้บรหิารท้องถิน่พ้นจากต�าแหน่งและ
การยุบสภาท้องถิ่น (ตัวชี้วัดน�าร่อง)
  ในปีงบประมาณที่ผ่านมามีกรณีที่ รมว.มท. หรือ ผวจ. 
ได้มีค�าสั่งให้ผู้บริหารท้องถิ่นพ้นจากต�าแหน่งหรือมีค�าสั่ง
ยุบสภาท้องถิ่น

เกณฑ์การให้คะแนน :
ไม่มี
มี

๕
๐




