
 

 
 

          
 

แบบประเมิน 
ประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(Local Performance Assessment: LPA)  

ประจำปี 2565 
 

ด้านที่ 2 การบริหารงานบุคคลและกิจการสภา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

เอกสารนี้ใช้สำหรับการอบรม สัมมนาชี้แจงการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประจำปี 2565 ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

ระบบ Webex แบบ Cloud Meeting 



 

๒ 

 

แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2565 

ด้านที่ 2 การบริหารงานบุคคลและกิจการสภา  
ตัวชี้วัดที่ 16 - 33 จำนวน 18 ตัวชี้วัด จำนวน 90 คะแนน 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ: องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นมีการดำเนินการบริหารทรัพยากรบุคคลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพทั้งการวางแผนการส่งเสริม การพัฒนา การถ่ายทอดความรู้ พร้อมทั้งมีช่องทางในการรับฟัง
ความคิดเห็นและข้อร้องเรียนของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานและส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเจ้าหน้าที่ 
พร้อมกับส่งเสริม และสนับสนุน ให้สภาท้องถิ่นดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เป้าหมายเชิงปริมาณ: ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านที่ ๒ ร้อยละ ๗๐ 

ชื่อ (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ……………………………………………………..………….……..…………………………..…… 
อำเภอ ……………………..……………………………… จังหวัด ……………………..……………………………… 

 

 ลงชื่อ ...................................................................  ผู้รับการประเมิน 
                                       ( .................................................................) 
                        ปลัด/รองปลัด/ผอ.สำนัก/กอง ....................................................... 

ลงชื่อ                                  หวัหน้าทีมประเมิน 
       (............................................) 

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

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

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

 

 

 

 

หัวข้อประเมิน เมือง
พัทยา 

อบจ. ทน. ทม. ทต. อบต. คะแนนที่ได ้

ตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัด คะแนน ร้อยละ 
1. ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ 4 4 4 4 4 4   
2. ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากร
บุคคล 

4 4 4 4 4 4   

3. คุณภาพชีวิตและความสมดุลของ
ชีวิตกับการทำงาน 

1 1 1 1 1 1   

4. การดำเนินกิจการของสภาท้องถิ่น 9 9 9 9 9 9   
รวม 18 18 18 18 18 18   

วันที่ประเมิน.........../................../.............. 



 

๓ 

 

 

หน่วยที่ 1 ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัดที่ 16 – 19 จำนวน 4 ตัวช้ีวัด จำนวน 20 คะแนน 
 

เป้าหมาย: องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นมีนโยบาย แผนงาน มาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล มีการวางแผน  
และบริหารอัตรากำลัง ตลอดจนพัฒนาองค์ความรู้ของข้าราชการ ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย อำนาจ หน้าที่ และภารกิจ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กลุ่มงานมาตรฐานทั่วไปการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
ผู้รับผิดชอบ:   1. นายปิยะ คังกัน  ผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานทั่วไปการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น   โทร. 08 9124 2959 
                  2. นายจิรพัฒน์ น้อยเพ็ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ                          โทร. 08 5121 3768 
                                                 หมายเลขโทรศัพทส์ำนักงาน 02 241 9000 ต่อ 4217   

ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได ้

16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
1. มีคำส ั ่ งแต ่งต ั ้ งคณะกรรมการจ ัดทำ/
ปรับปรุงแผนอัตรากำลังว่าได้ระบุเลขที่คำสั่ง
หร ือไม ่และองค ์ประกอบคณะกรรมการ
ครบถ้วน 
2. มีหนังส ือเช ิญประชุมคณะกรรมการหรือ
เอกสารที่อ้างอิงได้ว ่ามีการแจ้งเชิญให้มีการ
ประชุม คณะกรรมการจัดทำ/ปรับปรุงแผน
อัตรากำลัง ทุกครั้ง 
3. มีรายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทำ/    
ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง ที่ได้แนบไว้ในเล่ม    
แผนอัตรากำลังสามปี ประจำปีงบประมาณ    
พ.ศ. 2564 – 2566 ทุกครั้ง และมีบันทึก
การประชุมรายละเอียดที่แสดงให้เห็นถึงการ
แสดงความเห็น การมีส่วนร่วมการตัดสินใจ
ร่วมกันในการจัดทำ/ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง
อย่างชัดเจน 
4. รายละเอียดเล่มแผนอัตรากำลังมีหัวข้อครบ     
ตามที ่กำหนด และระบ ุรายละเอ ียดการ
วิเคราะห์ยุทธศาสตร์/อำนาจหน้าที่ครบทุก
ส่วนราชการ 
5. ตรวจสอบรายละเอียดโครงสร้างส่วน
ราชการที ่มีความจำเป็นในการบริหารงาน 
(กองหลัก)  
     5.1 ม ีจำนวนครบตามประเภทของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นนั ้นๆ ตามที่
กฎหมายกำหนด      
     5.2 การกำหนดอำนาจหน ้าท ี ่ความ
รับผิดชอบของแต่ละส่วนราชการสอดคล้อง
กับภารกิจอย่างชัดเจนและไม่ซับซ้อนกัน 
ตามกรอบท่ีกฎหมายกำหนด 
6.  ตรวจสอบการกำหนดชื่อส่วนราชการ ชื่อ
ส่วนชื่อฝ่ายหรือชื่อกลุ่มงาน และการกำหนด

16. การจัดทำแผนอัตรากำลังสามปี 
มีการดำเนินการ ดังนี้ 
(โปรด  ในช่อง  ที่มีการดำเนินการ) 
 1. คำสั ่งแต่งต ั ้งคณะกรรมการจ ัดทำ/
ปร ับปร ุงแผนอ ัตรากำล ังม ีองค ์ประกอบ
ครบถ้วน 
 2. รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทำ/    
ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 
 3. การวิเคราะห์ยุทธศาสตร์/อำนาจหน้าที่
ตามกฎหมายว่ามีภารกิจใดที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจะต้องดำเนินการซึ่งสอดคล้องกับ    
อำนาจหน้าที่ตามข้อ 6 
 4. กำหนดโครงสร้างส่วนราชการที่มีความ
จำเป็นในการบร ิหารงาน (กองหลัก) ตาม
ประเภทขององค ์กรปกครองส ่วนท ้องถิ่น    
ครบถ้วนตามท่ีกฎหมายกำหนด 
 5. กำหนดชื่อส่วนราชการ ชื่อส่วน ชื่อฝ่าย    
หร ือช ื ่ อกล ุ ่ มงาน และสายงานผ ู ้บร ิหาร    
ถูกต้องตามท่ีกฎหมายกำหนด 
 6. การกำหนดอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของแต่ละส่วนราชการสอดคล้องกับภารกิจ    
อย่างชัดเจน ไม่ซ้ำซ้อนกันตามกรอบที่กฎหมาย
กำหนด 
 7. กำหนดกรอบตำแหน่งผู้อำนวยการกอง/    
สำนัก ผ ู ้อำนวยการส่วน ห ัวหน้าฝ ่ายและ
กำหนดกรอบตำแหน่งประเภทวิชาการและ
ประเภททั่วไป ตามจำนวนที่กฎหมายกำหนด 
 8. การกำหนดระดับตำแหน่งประเภท
บริหารท้องถิ ่น ประเภทอำนวยการท้องถิ่น 
ประเภทวิชาการ และประเภททั่วไป ถูกต้อง
หรือไม่ และการคำนวณเพื่อประมาณการภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลถูกต้อง
สอดคล้องกับระดับตำแหน่งที่กำหนดหรือไม่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

คะแนนเต็ม 20 
คะแนนที่ได้  



 

๔ 

 

ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สายงานผู้บริหารถูกต้องตามท่ี ก.จ. ก.ท. และ 
ก.อบต. กำหนด (กรณีกำหนดกลุ ่มงานชื่อ
ต้องไม่ซ ้อนกับชื ่อฝ ่าย และต้องมีผ ู ้ดำรง
ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
พิเศษเป็นหัวหน้ากลุ ่มงาน และต้องเป็น
ตำแหน่งที่สอดคล้องกับภารกิจ อำนาจหน้าที่
ของกลุ่มงานนั้น) 
 7. ตรวจสอบการกำหนดกรอบตำแหน่งหวัหน้า      
ส่วนราชการ หัวหน้าฝ่าย การกำหนดกรอบ      
ตำแหน่งประเภทวิชาการและประเภททั่วไป          
มีจำนวนครบตามที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.       
กำหนด 
8. ตรวจสอบการกำหนดระดับตำแหน่ง                
ว่าถูกต้องหรือไม่ ดังนี้ 
    8.1 ประเภทบริหารท้องถิ่นและประเภท          
อำนวยการท้องถิ ่น ให้กำหนดเพียงระดับ
เดียว (ต้น ,กลาง ,สูง) 
     8.2 ประเภทวิชาการ กรณีตำแหน่งว่าง
หร ือกำหนดเพ ิ ่ มใหม ่ ให ้กำหนดระดับ          
ปฏิบัติการ/ชำนาญการ 
     8.3 ประเภททั่วไป กรณีตำแหน่งว่าง
หร ือกำหนดเพ ิ ่ มใหม ่ ให ้กำหนดระดับ          
ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน 
 9. ตรวจสอบรายละเอียดในประกาศใช้     
แผนอัตรากำลัง ว ่าลงนามโดยผู ้บร ิหาร     
ท้องถิ่น อ้างอิงมติ ก.จังหวัด ทุกครั้งหรือไม่     
และนำแผนอัตรากำล ังประชาส ัมพ ันธ์
เผยแพร ่ในเว็บไซต์ขององค ์กรปกครอง                
ส่วนท้องถิ่นและเป็นปัจจุบัน     
 10. สุ ่มตรวจสอบการปรับปรุงข้อมูลใน
ระบบฐานข้อมูลแห่งชาติเป็นปัจจุบันตรงกับ       
ข้อมูลในเล่มแผนอัตรากำลังที ่ประกาศใช้       
บังคับเป็นปัจจุบัน  
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง 
1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล             
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2. ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ ่น ลงวันที ่ 25 
มิถุนายน พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
3. ประกาศคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงาน     
ส่วนท้องถิ่น  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ     
การบริหารงานบุคคลของข้าราชการหรือพนักงาน     
ส่วนท้องถิ่น (ประกาศ ก.จ.จ.  ก.ท.จ. ก.อบต.จังหวัด    
หรือ ก. เมืองพัทยา) 

 9. ผู้บริหารท้องถิ่นลงนามประกาศใช้แผน
อัตรากำลังทุกครั้ง โดยอ้างมติ ก.จังหวัดครั้งที่
เ ห ็ นชอบ และการประชาส ั มพ ันธ ์ แผน
อัตรากำลังในเว็บไซด์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 10.  ม ี การปร ับปร ุ งข ้ อม ู ล ในร ะบบ
ฐานข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติเป็นปจัจุบัน
ตรงก ับข ้ อม ู ล ใน เล ่ มแผนอ ั ตรากำล ั งที่
ประกาศใช้บังคับ 
 11. ไม่มีการปรับปรุงแผนอัตรากำลัง ใน
แต่ละปีงบประมาณ เนื่องจากการจัดทำแผน
อัตรากำลัง 3 ปี การกำหนด โครงสร้างส่วน
ราชการ การกำหนดอำนาจหน้าที่ การกำหนด
ตำแหน่ง และระดับตำแหน่งถูกต้องตามที่ ก.จ. 
ก.ท. และ ก.อบต. กำหนดแล้ว  (ไม่นับรวมที่ถูก
บังคับให้ดำเนินการตามประกาศโครงสร้างใหม่
ที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กำหนด) 
 
เกณฑ์การให้คะแนน: 
๑. . ดำเนินการ 9 – 10 ข้อ หรือเป็นกรณีตาม
เกณฑ์การประเมินข้อ 11 
๒. ดำเนินการ 6 - 8 ข้อ 
๓. ดำเนินการ 3 - 5 ข้อ 
๔. ดำเนินการน้อยกว่า 3 ข้อ หรือไม่มีการ
ดำเนินการ 
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ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได ้

 
 
 
 
 
 
 
 

 

4. หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.    
ที่มท 0809.2/ว 70 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 
2563 เรื ่องการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566  
5. ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื ่อง 
มาตรฐานทั ่วไปเก ี ่ยวกับโครงสร ้างส ่วน
ราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงาน    
ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น     
และกิจการเกี ่ยวกับการบริหารงานบุคคล    
ในองค์กรปกครองส ่วนท ้องถ ิ ่น ลงว ันที่                
22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2544 และที ่แก้ไข
เพ่ิมเติม 
6. ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื ่อง 
กำหนดกอง สำน ัก หร ือส ่วนราชการที่     
เรียกชื ่ออย่างอื ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท ้องถ ิ ่น  พ.ศ.  2563 และหน ังส ือแจ้ ง    
แนวทางปฏิบัติที่เก่ียวข้อง 
7. ประกาศคณะกรรมการข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น  เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื ่อนไขเกี ่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
ข ้ าราชการหร ือพน ักงานส ่ วนท ้ องถิ่ น 
(ประกาศ ก.จ.จ.  ก.ท.จ. ก.อบต.จังหวัด                
หรือ ก. เมืองพัทยา) 

คำอธิบาย : 
แผนอัตรากำลังสามปีคือ แผนอัตรากำลังทีอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำขึ้น เพ่ือเป็นกรอบในการกำหนดตำแหน่ง การสรรหาบุคคล
เข้าสู่ตำแหน่ง และพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยคาดคะเนว่า ในช่วงระยะเวลา 3 ปี ข้างหน้าว่าแต่ละส่วนราชการมี
ความจำเป็นต้องการใช้ตำแหน่งในประเภทใด สายงานใด จำนวนเท่าใด ให้มีความเหมาะสมกับปริมาณงาน และจะพัฒนาข้าราชการ
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้มีทักษะ ความรู้เพิ่มเติมด้านใดและด้วยวิธีการใด เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการบริหารงานตาม
อำนาจ หน้าที่และภารกิจที่รับผิดชอบได้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายได้อย่ างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อจัดบริการ
สาธารณะและตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น 

หมายเหตุ:  ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ 
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ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
ให้ตรวจสอบการออกประกาศ คำสั่ง  ดังนี้ 
1. รายละเอียดคำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการ
แทนปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถูกต้อง 
ตามที่กฎหมายกำหนดและเป็นปัจจุบันหรือไม่ 
2. รายละเอียดคำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการ
แทนผู้อำนวยการสำนัก กอง หรือหัวหน้าส่วน
ราชการที ่เร ียกชื ่ออย่างอื ่นถูกต้องตามที่
กฎหมายกำหนดและเป็นปัจจุบัน  
3. รายละเอียดคำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน    
ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถูกต้องตามที่    
กฎหมายกำหนดและเป็นปัจจุบัน  
4. รายละเอียดคำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการ
แทนผู้อำนวยการสำนัก กอง หรือหัวหน้าส่วน
ราชการที ่ เร ียกชื ่ออย่างอื ่นถ ูกต ้องตามที่
กฎหมายกำหนดและเป็นปัจจุบัน  
5. รายละเอียดคำสั ่งปลัดองค์กรปกครอง     
ส่วนท้องถิ่นมอบหมายหน้าที่การงานให้แก่    
รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น ระบุ
เลขที่ตำแหน่ง ชื่อส่วนราชการที่รับผิดชอบ
อย่างชัดเจน และปลัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นลงนามในคำสั่ง 
6. รายละเอียดคำสั่งผู ้อำนวยการสำนัก กอง 
หรือหัวหน้าส่วนราชการที ่เรียกชื ่ออย่างอ่ืน    
มอบหมายหน้าที ่การงานให้แก่ข ้าราชการ               
ส่วนท้องถิ่น ว่ามีครบทุกส่วนราชการระบุเลขที่
ตำแหน่งของข้าราชการส่วนท้องถิ ่นทุกราย 
สมบูรณ์ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 
7. รายละเอียดรายงานผลดำเนินงานของผู้รับ
มอบอำนาจตามคำสั่งแต่งตั้งผู ้ปฏิบัติราชการ
แทนปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น ว่ามี
หนังสือรายงานผลอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และ
สรุปผลการดำเนินงานครบทุกลักษณะงานที่
ได้รับมอบหมาย 
8. รายละเอียดรายงานผลดำเนินงานของผู้รับ
มอบอำนาจตามคำสั่งแต่งตั้งผู ้ปฏิบัติราชการ
แทนผู้อำนวยการสำนัก กอง หรือส่วนราชการ              
ที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน ว่ามีหนังสือรายงานผลอย่าง
น้อยปีละ 1 ครั ้ง และสรุปผลกาดำเนินงาน                  
ครบทุกลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย  

17. การออกคำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล  
มีการดำเนินการ ดังนี้ 
(โปรด  ในช่อง  ที่มีการดำเนินการ) 
 1. คำสั่งแต่งตั ้งผู ้ปฏิบัติราชการแทนปลัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2. คำส ั ่ งแต ่งต ั ้ งผ ู ้ปฏ ิบ ัต ิราชการแทน    
ผู้อำนวยการสำนัก กอง หรือหัวหน้าส่วนราชการ
ที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน 
 3. คำสั ่งแต่งตั ้งผู ้ร ักษาราชการแทนปลัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 4. คำส ั ่ งแต ่ งต ั ้ งผ ู ้ ร ั กษาราชการแทน
ผู้อำนวยการ สำนัก กอง หรือหัวหน้าส่วนราชการ
ที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน 
 5.  คำสั ่งปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น              
มอบหน้าที ่การงานให้แก่รองปลัดองค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่น 
 6.  คำสั่งผู้อำนวยการสำนัก กอง หรือหัวหน้า    
ส ่วนราชการท ี ่ เร ียกช ื ่ออย ่างอ ื ่นมอบหมาย      
หน ้าท ี ่การงานให ้แก ่ข ้าราชการส ่วนท ้องถิ่น                   
ในส่วนราชการที่สังกัด 
 7. หนังสือรายงานผลดำเนินงานของผู้รับมอบ    
อำนาจตามคำสั ่งแต่งตั ้งผู้ปฏิบ ัต ิราชการแทน    
ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 8. หนังสือรายงานผลดำเนินงานของผู้รับมอบ    
อำนาจตามคำสั ่งแต่งตั ้งผู้ปฏิบ ัต ิราชการแทน    
ผ ู ้อำนวยการสำนัก กอง หรือส่วนราชการที่
เรียกชื่ออย่างอ่ืน 
 9. การประชาสัมพันธ์คำสั่ง ลำดับที่ 1 – 6 
 10. การออกคำสั ่งเกี ่ยวกับการบริหารงาน
บุคคล ตามที ่  ก.จ. ก.ท. ก.อบต.จ ังหว ัด หรือ                       
ก.เมืองพัทยา มีมติเห็นชอบ ภายใน 15 วัน 
 
เกณฑการใหคะแนน: 
๑. ดำเนินการ 9 ข้อขึ้นไป 
๒. ดำเนินการ 6 – 8 ข้อ 
๓. ดำเนินการ 3 - 5 ข้อ 
๔. ดำเน ินการน ้อยกว ่า 3 ข ้อ หร ือไม ่ม ีการ
ดำเนินการ 
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9. การประชาสัมพันธ์เผยแพร่คำสั่งลำดับที่     
1 – 6 ในเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและเป็นปัจจุบัน   
10. รายละเอียดวันที ่ออกคำสั ่งเกี ่ยวกับ   
การบริหารงานบุคคลเทียบกับวันที่ ก.จ. ก.ท.  
ก.อบต.จังหวัด หรือ ก.เมืองพัทยา มีมติเห็นชอบ
ว่าอยู่ภายในระยะเวลา 15 วัน นับตั้งแต่วันที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงรับหนังสือ 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง 
1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล 
    ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2. ประกาศ ก.ถ. เรื ่อง กำหนดมาตรฐาน
กลางการบร ิหารงานบุคคลส่วนท ้องถิ่น                  
ลงวันที ่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2544 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม 
3. ประกาศคณะกรรมการข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น  เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื ่อนไขเกี ่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
ข ้ าราชการหร ือพน ักงานส ่ ว นท ้ องถิ่ น 
(ประกาศ ก.จ.จ.  ก.ท.จ. ก.อบต.จังหวัด   
หรือ ก. เมืองพัทยา) 
4. หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.  
ที่ มท 0809.2/ว 36 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 
2562 เร ื ่อง ซ ักซ ้อมแนวทางการร ักษา
ราชการแทนปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ผู้อำนวยการกองหรือหัวหน้าส่วนราชการที่
เร ียกชื ่ออย่างอื ่นขอองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
5. ประกาศคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงาน       
ส่วนท้องถิ่น  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ       
การบริหารงานบุคคลของข้าราชการหรือพนักงาน         
ส่วนท้องถิ่น (ประกาศ ก.จ.จ.  ก.ท.จ. ก.อบต. จังหวัด    
หรือ ก. เมืองพัทยา) 
คำอธิบาย: 
กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดเล็กที่ไม่มี
ตำแหน่งรองปลัด ให้ถือเอาการมอบอำนาจของ
นายกฯ ให้แก่รองนายกฯ มาใช้แทน 
หมายเหตุ:  ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ 
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ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
1. เอกสารการวิเคราะห์สภาพปัญหา และ
ความต้องการของบุคลากรที่ผู้บริหารท้องถิ่น
ได ้ลงนาม และประกาศเพ ื ่ อทราบ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
2. แผนพัฒนาบุคลากรประจำปี 
3. ม ีโครงการในข้อบัญญัต ิ/เทศบัญญัติ    
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 
4. รายงานผลการดำเนินการที่เสนอต่อผู้บริหาร     
ท้องถิ่นเพ่ือทราบ  
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง 
1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล 
    ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2. ประกาศ ก.ถ. เร ื ่อง กำหนดมาตรฐาน
กลางการบร ิหารงานบ ุคคลส ่วนท ้องถิ่น              
ลงวันที ่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2544 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม 
3. ประกาศคณะกรรมการข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น  เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื ่อนไขเกี ่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
ข ้ าราชการหร ือพน ักงานส ่ วนท ้ องถิ่ น 
(ประกาศ ก.จ.จ.  ก.ท.จ. ก.อบต.จังหวัด หรือ 
ก .  เม ืองพ ัทยา)ส ่วนท ี ่  3  การพ ัฒนา
ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 

18. การพัฒนาองค์ความรู ้ (Knowledge 
Management) โดยการอบรมหรือฝึกอบรม
บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเอง         
มีการดำเนินการ ดังนี้ 
(โปรด  ในช่อง  ที่มีการดำเนินการ) 
 1. มีการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร แต่ไม่ใช่
เกิดจากผลการวิเคราะห์ สภาพปัญหา ความ
ต้องการของบุคลากรแต่อย่างใด 
 2. มีการสำรวจข้อมูล สภาพปัญหา และ    
ความต้องการของบุคลากร 
 3 .  ม ี ก า ร ว ิ เ ค ร า ะ ห ์ ส ภ า พ ป ั ญ ห า                  
ความต้องการของบุคลากร 
 4. มีการจัดอบรม/ฝึกอบรมเพ่ือพัฒนา
บุคลากรตามผลการวิเคราะห์ สภาพปัญหา 
ความต้องการของบุคลากร 
 5. วิทยากรที่จะพัฒนาความรู้ตามหลักสูตร    
การจัดอบรม/ฝึกอบรม ต้องเป็นผู้ที ่มีความรู้    
ความสามารถหรือดำรงตำแหน่งนั้นโดยตรง 
 6. ดำเนินการทดสอบความรู้ความเข้าใจ    
ก ่อนและหลังการอบรมหรือฝึกอบรมพร ้อม
สรุปผลการดำเนินงาน 
เกณฑการใหคะแนน : 
๑. ดำเนินการข้อ 2 - 6 
2. ดำเนินการข้อ 2 - 3 
3. ดำเนินการข้อ 1  
4. ไม่มีการดำเนินการ 
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คำอธิบาย : 
1. ตามหลักเกณฑ์ ก.จังหวัดกำหนดให้การฝึกอบรมจะต้องดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรโดยมีการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมิน
ความต้องการอบรมหรือฝึกอบรมเพ่ือประกอบการจัดทำโครงการพัฒนาองค์ความรู้ (Knowledge Management) 
2. การอบรมหรือการฝึกอบรม หมายถึง การอบรมหรือการฝึกอบรมให้แก่ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด/พนักงานเทศบาล/
พนักงานส่วนตำบล/พนักงานเมืองพัทยา/ลูกจ้างประจำ/พนักงานจ้าง  
3. การสำรวจข้อมูลสภาพปัญหาและความต้องการของบุคลากรนั้น ต้องมีหลักฐานว่าดำเนินการครบทุกส่วนราชการ 
4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจัดการอบรมหรือการฝึกอบรมทางไกลผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามมาตรการป้องกันการ             
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด–19) 
หมายเหตุ:  ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ 
 
 



 

๙ 
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ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
1. ม ีโครงการในข้อบัญญัต ิ/เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 
2. คำส ั ่ง/อนุญาต/อนุม ัติหน ังส ือส ่งตัว
บุคลากร     
3. เอกสารรายงานสรุปผลการอบรมหรือ
ฝึกอบรมที่เสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือทราบ 
4. รายละเอียดเนื ้อหาหลักสูตรที่หน่วยจัด    
การอบรมหรือฝึกอบรม ต้องสอดคล้องกับ
ตำแหน่ง/มาตรฐานกำหนดตำแหน่งของผู้เข้า
รับการอบรมหรือฝึกอบรม 
5. วิทยากรต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ    
หรอืดำรงตำแหน่งตรงกับเนื้อหาหลักสูตรการ
อบรมหรือฝึกอบรม     
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง 
1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล    
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2. ประกาศ ก.ถ. เรื ่อง กำหนดมาตรฐานกลาง    
การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  ลงวันที่ 25 
มิถุนายน พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
3. ประกาศคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงาน 
ส่วนท้องถิ ่น  เร ื ่อง หลักเกณฑ์และเง ื ่อนไข
เกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลของข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น (ประกาศ ก.จ.จ.  ก.ท.จ.            
ก.อบต.จังหวัด หรือ ก. เมืองพัทยา) ส่วนที ่ 3             
การพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  
 
 

19. การพัฒนาองค์ความรู ้ (Knowledge 
Management) โดยการส่งบุคลากรองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เข้ารับการอบรมหรือ
ฝึกอบรมกับหน่วยงานอ่ืน  
มีการดำเนินการ ดังนี้ 
(โปรด  ในช่อง  ที่มีการดำเนินการ) 
 1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งบุคลากร    
เข้ารับการอบรมหรือฝึกอบรมในหลักสูตรที่มี
เน ื ้อหาสอดคล ้องก ับตำแหน่ง/มาตรฐาน    
กำหนดตำแหน่งของผู ้น ั ้น หรือนำมาใช้กับ    
การพัฒนางานหร ือความก ้าวหน ้าในการ
บริหารงานบุคคลได้ 
 2. วิทยากรที่จะพัฒนาความรู้ตามหลักสูตร    
ท ี ่หน ่วยงานจ ัดการอบรมหร ือฝ ึกอบรม    
กำหนดต้องเป็นผู ้ท ี ่ม ีความรู ้ความสามารถ    
หรือดำรงตำแหน่งนั้นโดยตรง 
 3. ผู้เข้ารับการอบรมหรือฝึกอบรมสรุปผล    
การอบรมหร ือฝ ึกอบรมและรายงานให้     
ผ ู ้บ ั งค ับบ ัญชาทราบ หร ือกรณีที่ องค ์กร    
ปกครองส่วนท้องถิ ่นจัดอบรมเอง จะต้องมี     
หล ักฐานรายงานสร ุปผลการอบรมหรือ    
ฝึกอบรมและรายงานให้ผู้บริหารทราบ 
 4. องค์กรปกครองส ่วนท้องถิ ่นจ ัดทำ
เอกสารเผยแพร่ความรู้ ระเบียบข้อกฎหมาย
ให้แก่บุคลากรเป็นประจำ อย่างน้อยทุก 3 
เดือน 
 5. การนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมหรือ    
ฝ ึกอบรมไปพ ัฒนาหร ือประย ุกต ์ ใช ้ เ พ่ื อ    
ปร ับปร ุ ง  พ ัฒนาการปฏ ิบ ั ต ิ ง านหร ื อมี
นวัตกรรม/โครงการ เพื ่อเน้นประสิทธิภาพ    
ในการปฏิบัติงานที่เป็นรูปธรรม 
 6. นำผลการประเมินการปฏิบัติราชการ    
ประจำปีมาเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์เ พ่ือ    
จัดทำโครงการอบรมหรือฝึกอบรมหรือส่งไป
อบรมหรือฝึกอบรม 
 
เกณฑการใหคะแนน: 
๑. ดำเนินการครบ 6 ข้อ 
๒. ดำเนินการ 4 - 5 ข้อ 
๓. ดำเนินการ 2 – 3 ข้อ 
๔. ดำเนินการ 1 ขอ้ หรือไม่มีการดำเนินการ 
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๑๐ 

 

 
หน่วยที่ ๒ ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล ตัวช้ีวัดที่ 20 - 23 จำนวน 4 ตัวช้ีวัด จำนวน 20 คะแนน 
เป้าหมาย: องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลสำเร็จด้านการบริหารงานบุคคลและมีระบบ
ฐานข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ถูกต้อง ที่เกิดจากการประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลื่อนข้ันเงินเดือน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กลุ่มงานบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
ผู้รับผิดชอบ:   นางสาวน้ำทิพย์ หิรัญวงศ์   นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ                   โทร. ๐6 2141 9987 
                                                    หมายเลขโทรศัพท์สำนักงาน 02 241 9000 ต่อ 4226 
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ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
๑.  ประกาศหล ั ก เกณฑ ์  และว ิ ธ ี ก าร

ประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

2. รายงานการประชุมมอบนโยบายของ
ผู้บริหารท้องถิ่น และหลักฐานอื่น 

3. รายงานการประชุมชี้แจงของแต่ละส่วน
ราชการ และหลักฐานอ่ืน 

4. สุ่มตรวจแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นว่า มี
การจ ัดทำหร ือกำหนดผลส ัมฤทธ ิ ์ของงาน 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ ด้วยวิธีการถ่ายทอดจากบน
ลงล่าง หรือกำหนดตัวชี ้ว ัดเป็นระดับองค์กร 
ระดับส่วนราชการ และระดับรายบุคคล และ
กำหนดเกณฑ์การให้คะแนนไว้อย่างชัดเจน 
ตั้งแต่ต้นรอบการประเมินหรือไม่ และให้มีการ
ส ุ ่มตรวจแบบประเม ินฯ ของแต ่ละองค ์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น อย่างน้อยดังต่อไปนี้ ปลัด 
อบจ./เทศบาล/อบต. หัวหน้าส่วนราชการ 2 คน 
และข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 2 คน 
แล้วแต่กรณี 

5. ตรวจสอบว่าแต่ละส่วนราชการมีคู ่มือ
พจนานุกรมสมรรถนะ หรือหลักฐานอื่นเพื่อใช้
ประกอบการประเมินสมรรถนะของข้าราชการ
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในสังกัด     
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง 

๑. ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื ่อง 
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๘ และแก้ไข
เพ่ิมเติม 

20. ระดับความสำเร็จของการประเมินผล
การปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น 
เกณฑการใหคะแนน : 

ขั้นตอนที่ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
การประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล
การปฏิบัติงานประจำปี ภายในเดือนกันยายน
ของทุกปี  

ขั้นตอนที่ 2 ผู้บริหารท้องถิ่นมีการประชุม
ชี้แจงมอบนโยบายและวางเป้าหมายการปฏบิตัิ
ราชการประจำปีให้กับทุกส่วนราชการ  

ขั ้นตอนที ่ 3 หัวหน้าส่วนราชการมีการ
ประชุมชี ้แจงและวางเป ้าหมายการปฏิบ ัติ
ราชการประจำป ีของส ่วนราชการให ้กับ
บุคลากรในสังกัด 

ขั้นตอนที่ 4 ข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ ่นทุกคนดำเนินการจัดทำข้อตกลงตาม
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานกับผู ้ประเมิน 
โดยมีการกำหนดผลสัมฤทธิ ์ของงาน ตัวชี้วัด
ความสำเร็จ ด้วยวิธีการถ่ายทอดจากบนลงล่าง 
หรือกำหนดตัวชี้วัดเป็นระดับองค์กร ระดับส่วน
ราชการ และระดับรายบุคคล และกำหนดเกณฑ์
การให้คะแนนอย่างชัดเจน และเป็นรูปธรรม           
โดยให้แล้วเสร็จครั ้งที ่ 1 ภายในเดือนตุลาคม    
และครั้งที่ 2 ภายในเดือนเมษายนของทุกปี 

ขั้นตอนที่ 5 การประเมินผลผู้ประเมินได้
ประเมินผลการปฏิบ ัต ิงานตามข้อตกลงที่
กำหนดไว้ตั้งแต่ต้นรอบการประเมิน พร้อมกับมี
การแสดงหลักฐานหรือข้อบ่งชี ้ความสำเร็จ             
ของงาน และการประเมินสมรรถนะ ได้มีการ
ประเมินสมรรถนะเปรียบเทียบกับพจนานุกรม
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คะแนนที่ได้  
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ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได ้

 2. หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ 
มท 0809.3/ว 1054 ลงวันที ่ 2 เมษายน 
พ.ศ. 2563 
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ 
 

สมรรถนะที่กำหนด และให้ผู้ประเมินผลแจ้งผล
คะแนนให้กับผู้รับการประเมินทราบด้วย 
เกณฑ์การให้คะแนน : 
๑. ดำเนินการครบ ๕ ขั้นตอน 
๒. ดำเนินการ 3 - ๔ ขัน้ตอน 
๓. ดำเนินการ ๒ ขั้นตอน 
๔. ดำเนินการ ๑ ขัน้ตอน หรือไม่มีการดำเนินการ 
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21 ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
1. การแต่งตั ้งคณะกรรมการกลั ่นกรองการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานมีการแต่งตั้งเป็นไป
ตามประกาศหลักเกณฑ์และเง ื ่อนไขเกณฑ์            
การประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการหรือ
พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือไม ่
2. การใช ้แบบประเม ินผลการปฏ ิบ ัต ิ งาน
ข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทาง   
การศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    1) สายงานการสอน 
    2) สายงานบริหารสถานศึกษา 
    3) สายงานนิเทศการศึกษา 
3. การแจ้งผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทาง   
การศึกษาส่วนองค์กรปกครองท้องถิ่น 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง 
ประกาศ กจ. กท. ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เก ี ่ ยวก ับการประเม ินผลการปฏ ิบ ัต ิ งาน
ข้าราชการครูพนักงานและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ. 2562 
คำอธิบาย : 
1. ข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากร
ทางการศึกษาองค์กรปกครองส ่วนท้องถิ่น 
หมายถ ึ ง  ผ ู ้ อำนวยการสถานศ ึกษา รอง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครูผู้ดูแลเด็กครูผู้ช่วย 
และครู 
2. กรณีไม่ม ีผ ู ้บร ิหารสถานศึกษาให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ ่นประสานขอยืมตัวจาก
ท้องถิ่นใกล้เคียงได ้
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้เว้นแต่
กรณีไม่มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาหรือสถานศึกษา ตัดฐานการประเมินได้ 

21. การประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการ
หรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา             
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
มีการดำเนินการ ดังนี้ 
(โปรด  ในช่อง  ที่มีการดำเนินการ) 
 1. นายกองค ์กรปกครองส ่วนท ้องถิ่น                
ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือ
พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน 
ประกอบด้วย ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เป็นประธานกรรมการ และหัวหน้าส่วนราชการ
ด้านการศึกษา และหรือผู้บริหารสถานศึกษาไม่
น ้อยกว ่า 2 คน เป ็นกรรมการ (กรณีไม ่มี
ผู ้บริหารสถานศึกษาให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ ่นประสานขอยืมตัวจากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใกล้เคียงได้) 
 2 .  ม ีการประเม ินผลการปฏ ิบ ัต ิ งาน
ข ้าราชการหร ือพน ักงานคร ูและบ ุคลากร
ทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดย
ใช ้แบบการประเม ินถ ูกต ้องตามสายงาน                
ที่กำหนด 
 3 .  ม ีการแจ ้ งผลการประเม ินผลการ
ปฏิบัต ิงานข้าราชการหรือพนักงานครูและ
บ ุคลากรทางการศ ึกษาองค ์กรปกครอง             
ส่วนท้องถิ่นให้ผู้รับการประเมินทราบทุกครั้ง 
เกณฑ์การให้คะแนน: 
1. มีการดำเนินการครบ 3 ข้อ  
2. ไม่มีการดำเนินการ/ดำเนินการไม่ถูกต้อง 
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๑๒ 

 

ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได ้

22 ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
1. การคำนวณวงเง ินร ้อยละ 3 ที ่สามารถ                       
จะใช้เลื่อนเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานครู
และบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นทั้งหมดที่มีตัวอยู่จริง (รวมผู้ที ่ไปช่วย
ราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นหรือส่วน
ราชการอื่นด้วย) ให้ใช้ข้อมูล ณ วันที่ 1 มีนาคม 
หรือ วันที่ 1 กันยายน แล้วแต่กรณี 
2. จำนวนร้อยละที่จะไว้ใช้ในการเลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น แต่ละคน         
ในแต่ละครั ้งไม่เกินร้อยละ 6 ของฐานในการ
คำนวณของแต่ละคน 
3. มีการประกาศอัตราร้อยละของฐานในการ
คำนวณท ี ่ ได ้ ใช ้ เป ็น เกณฑ ์ ในการคำนวณ                            
เพื่อเลื่อนเงินเดือน ต้องประกาศให้ทราบเป็น
การทั่วไปอย่างช้าที่สุดพร้อมกับการมีคำสั่งเลื่อน
เงินเดือน 
4. การเกลี่ยเงินจะต้องเกลี่ยภายในกลุ่มอันดับ
เงินเดือนเดียวกันเท่านั้น 
5. หนังสือแจ้งผลการเลื่อนเงินเดือน 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง 
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครู 
พนักงานและบุคลากรทางการศึกษา  
พ.ศ. 2562 

22. การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงาน
ครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
มีการดำเนินการ ดังนี้ 
(โปรด  ในช่อง  ที่มีการดำเนินการ) 
 1. วงเงินที่ใช้เลื ่อนไม่เกินร้อยละ 3 ของ
ฐานเงินเดือนรวม 
 2. มีการแบ่งกลุ่มเพ่ือเลื่อนเงินเดือน ดังนี้ 
    2.1 กลุ่มที่ 1 รับเงินเดือนอันดับครูผู้ช่วย,    
คศ.1 คศ.2 และ คศ.3 แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มย่อย คือ 
          (1) สายงานการสอน (ครูผู ้ดูแลเด็ก ครู
ผู้ช่วย และครู) 
          (2) สายงานผู้บริหาร (ผอ.สถานศึกษา     
รองผอ.สถานศึกษา และศึกษานิเทศก์) 
    2.2 กลุ ่มที ่ 2 รับเงินเดือนอันดับ คศ.4    
และ คศ.5 แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มย่อย คือ 
          (1) สายงานการสอน (ครู) 
          (2) สายงานผู้บริหาร (ผอ.สถานศึกษา     
รองผอ.สถานศึกษา และศึกษานิเทศก์) 
 3. การเกลี ่ยเงินภายในกลุ่มอันดับเงินเดือน
เดียวกัน  
 4. ม ีการประกาศอ ัตราร ้ อยละของฐาน                 
ในการคำนวณที ่ได ้ใช ้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณ              
เพ่ือเลื่อนเงินเดือน 
 5 .  ม ี ก า รจ ั ดทำแบบร าย ง านแส ด ง
รายละเอียดการคำนวณให้เห็นอย่างชัดเจน 
 6. มีการแจ้งผลการเลื ่อนเง ินเดือนให้
ข้าราชการหรือพนักงานครูฯ แต่ละคนทราบ
เป็นข้อมูลเฉพาะเป็นรายบุคคล 
เกณฑ์การให้คะแนน: 
1. มีการดำเนินการครบ 6 ข้อ 
2.  ไม่มีการดำเนินการ 
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คำอธิบาย: 
1. ข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมายถึง ผอ.สถานศึกษา รองผอ.สถานศึกษา ครู

ผู้ดูแลเด็ก ครูผู้ช่วย และครู 
2. สำหรับเกณฑ์การประเมินข้อ 2 หากมีเพียงกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งก็ถือเป็นการดำเนินการครบถ้วนตามข้อ 2  
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้เว้นแต่กรณีไม่มีข้าราชการครูและบุคลากร                    
ทางการศึกษาหรือสถานศึกษา ตัดฐานการประเมินได้ 
 

 



 

๑๓ 

 

ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได ้
23 ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 

ตรวจสอบการบ ันท ึกข อม ูล ในระบบ
ศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรทองถิ ่นแหงชาติ 
(LHR) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้
เจ้าหน้าที่ทะเบียนประวัติ แสดงข้อมูลในระบบ 
ดังนี้ 

1. ระบบแผนอัตรากำลังสามปี ให้ตรวจสอบ
โครงสร้างส่วนราชการ กรอบอัตรากำลังทั้งหมด 
ตำแหน่ง อ ัตราเง ินเด ือน และระบุผ ู ้ครอง
ตำแหน่งหรืออัตราว่าง 

2. ระบบ ก.พ.7 ข้าราชการสามัญ และ
ระบบ ก.พ.7 ครู ให้ตรวจสอบข้อมูล และรูป
ถ่ายจากบัตรประจำตัวประชาชน คำสั่งตำแหน่ง
และอ ัตราเง ินเด ือน ประว ัต ิการศ ึกษา การ
ฝ ึกอบรม การถ ูกลงโทษว ิน ัย (ถ ้าม ี ) ข ้อมูล
ครอบครัว และอ่ืน ๆ ที่กำหนด 

3. ระบบประมวลผลและรายงาน ให้
ตรวจสอบข้อมูล และจำนวนบุคลากรว่า ถูกต้อง 
ครบถ้วน และเป็นปัจจุบันหรือไม่ 
ทั้งนี้ ตามคู่มือการตรวจสอบ และวิธีการที่กำหนด  
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง 

๑. ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วน
ตำบล/พนักงานเทศบาล/ข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี ่ยวกับการบร ิหารงานบุคคลขององค์การ
บริหารส่วนตำบล/เทศบาล/องค์ารบริหารส่วน
จังหวัด (ของจังหวัดนั้น ๆ) 

2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 
๐๘๐๙.๓/ว ๓๗๓๓ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

3. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนที ่สุด ที ่ มท ๐๘๐๙.๓/ว ๑๐๒๙ ลงวันที่ 
๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒ 
4. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 
๐๘๐๙.๓/ว ๒๐๙๕ ลงวันที ่ ๒8 พฤษภาคม 
๒๕๖๒ 
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ 
 

23. ระด ับความสำเร ็จของการบ ันทึก 
ปรับปรุง และแก้ไขข้อมูลทะเบียนประวัติ
อิเล็กทรอนิกส์ของข้าราชการหรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ ่น ข ้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาลูกจ้าง ในระบบศูนย์บริการ
ข ้อม ูลบ ุคลากรท ้องถ ิ ่นแห งชาต ิ  (LHR)                  
ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 
 
เกณฑการใหคะแนน : 

๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ
บันทึกข้อมูลทะเบียนประวัติของบุคลากรเข้าใน
ระบบ LHR ได้แก่ (1) ระบบแผนอัตราสามปี 
ประกอบด้วย โครงสร้างส่วนราชการ กรอบ
อัตรากำลังสามปี ประเภทตำแหน่ง ชื่อตำแหน่ง
ตามสายงาน ชื ่อตำแหน่งในการบริหารงาน
อัตราเงินเดือน และระบุผู ้ครองตำแหน่งหรือ
อัตราว่าง และ (2) ระบบ ก.พ.7 ข้าราชการ
สามัญและครู ประกอบด้วย ดึงข้อมูลและรูป
ถ ่ ายจากบ ัตรประจำต ัวประชาชน คำสั่ ง
ตำแหน่งและอัตราเงินเดือน ประวัติการศึกษา 
การฝึกอบรม การถูกลงโทษวินัย (ถ้ามี) ข้อมูล
ครอบครัว และอื ่น ๆ ที ่ระบบกำหนดไว้ ให้
ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน 
๒. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการบันทึก
ข้อมูลตามข้อ 1 ไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง และ              
ไม่เป็นปัจจุบัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
0 

 

 
 
 
 
 
 



 

๑๔ 

 

 

หน่วยที่ 3 คุณภาพชีวิตและความสมดุลของชีวิตกับการทำงาน  ตัวช้ีวัดที่ 24 จำนวน 1 ตัวช้ีวัด จำนวน 5 คะแนน 
เป้าหมาย: องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความสำคัญกับการจัดสภาพแวดล้อมในการทำงานและระบบงาน มีการจัดสวัสดิการและ
เครื่องอำนวยความสะดวกในที่ทำงานและส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างฝ่ายบริหารกับผู้ปฏิบัติ และผู้ปฏิบัติด้วยกันเอง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กลุ่มงานส่งเสริมการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
ผู้รับผิดชอบ:   นายอดิศร สุนทรวิภาต  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ โทร. 084-469 0001 
                                                   หมายเลขโทรศัพทส์ำนักงาน 02 241 9000 ต่อ 3134 
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ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
๑. นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น 
2. ตรวจสอบข้อเท็จจริงว่า สถานที่ทำงาน               
มีสภาพแวดล้อมที่น่าอยู ่ น่าทำงานตามที่
กำหนดไว้ 
3.  การจ ั ด โครงการ /ก ิ จกรรมต ่ า ง  ๆ               
ที ่เกี ่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพและอนามัย
สิ่งแวดล้อม  
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง 
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล/
พนักงานเทศบาล/ข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด เรื ่อง หลักเกณฑ์และเงื ่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การ
บริหารส่วนตำบล/เทศบาล/องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด (ของจังหวัดนั้น ๆ) 
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ 
 

24. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นมีสถานที่
ทำงานที่น่าอยู่ น่าทำงาน  
มีการดำเนินการ ดังนี้ 
(โปรด  ในช่อง  ที่มีการดำเนินการ) 
 1. ผู้บริหารท้องถิ่นให้การส่งเสริมสนับสนุน 
และกำหนดนโยบายเกี ่ยวกับสภาพแวดล้อม
สำนักงาน/สถานที่ทำงาน การส่งเสริมสุขภาพ
และอนามัยสิ่งแวดล้อม 
 2. สถานที่ทำงานมีการกำหนด/แบ่งพื ้นที่
เพื ่อการปฏิบัติงาน การให้บริการประชาชน 
การจัดเก็บเอกสาร ฯลฯ ไว้อย่างชัดเจน พร้อม
กับมีสภาพดีและสะอาด 
 3. สถานที่ทำงานมีความปลอดภัย โดยจัด
ให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตราย อุปกรณ์ตัดไฟ
รองรับกรณีเกิดไฟซ็อต/รั่ว เครื่องดับเพลิง ทาง
หนีไฟและบันไดหนีไฟ อยู ่ในสภาพที ่ดีและ
พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 
 4. สถานที่ทำงานมีแสงสว่างเพียงพอต่อ
การทำงานหรือทำกิจกรรม มีการระบายอากาศ
ที่ดี อุณภูมิเหมาะสม ไม่มีเสียงดัง/กลิ่นเหม็น/
กลิ่นสารเคมี ที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้ปฏิบัติงาน 
 5. มีการให้ความรู้ด้านส่งเสริมสุขภาพ และ
อนามัยส ิ ่งแวดล้อม มีก ิจกรรมส่งเสร ิมให้
ผู้ปฏิบัติงานได้ออกกำลังกายในสถานที่ทำงาน 
มีการจัดกิจกรรมนันทนาการเพื ่อผ่อนคลาย
ความเครียด และจัดให้ม ีการตรวจสุขภาพ
ประจำปีของข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น 
เกณฑ์การให้คะแนน : 
๑. ดำเนินการครบ ๕ ข้อ 
๒. ดำเนินการ ๔ ข้อ 
๓. ดำเนินการ ๒ – ๓ ข้อ 
๔. ดำเนินการ ๑ ข้อ หรือไม่มีการดำเนินการ 
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คะแนนเต็ม 5 
คะแนนที่ได้  



 

๑๕ 

 

 

หน่วยที่ 4 การดำเนินกิจการสภาท้องถิ่น ตัวชี้วัดที ่25 – 33 จำนวน 9 ตัวชี้วัด จำนวน 45 คะแนน 
เป้าหมาย: องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการสนับสนุน อำนวยความสะดวกในการดำเนินงานของกิจการสภาท้องถิ่นมีความ
รับผิดชอบและการปฏิบัติราชการท้องถิ่นในกิจการสภา การกำหนดประชุมสภา การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี เป็นไป
อย่างเรียบร้อยมีประสิทธิภาพโดยมีเป้าหมายเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชนในท้องถิ่น 

ตัวช้ีวัดที่ 25 จำนวน 1 ตัวช้ีวัด จำนวน 5 คะแนน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ การมีส่วนร่วมและข้อมูลการเลือกตั้งท้องถิ่น กองการเลือกตั้งท้องถิ่น 
ผู้รับผิดชอบ :  1. นายวิษณุ  วาสานนท์                ผู้อำนวยการกองการเลือกตั้งท้องถิ่น   โทร. 08 9925 2674 
                  2. นางนวมลลิ์ เจริญเกียรติภักดี         นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ          โทร. 08 6629 7521 
                  3. นางสาวธัญญพัทธ์ ปัญญาศิริพัฒน์    นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ          โทร. 085 921 1559 
                                                        หมายเลขโทรศัพท์สำนักงาน 02 241 9000 ต่อ 2362 – 3 
ตัวช้ีวัดที่ 26 - 33 จำนวน 8 ตัวช้ีวัด จำนวน 40 คะแนน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  กลุ่มงานวินิจฉัยและกำกับดูแล  กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น 
ผู้รับผิดชอบ :  1. นางสาวชีวธันย์ เมธีธนาภิวัฒน์    นิติกรชำนาญการพิเศษ        โทร. 02 241 9036 
                   2. นางสาวปวียิดา ธารเนตร           นิติกรชำนาญการ               โทร. 02 241 9036 
                                                                หมายเลขโทรศัพท์สำนักงาน 02 241 9036 
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25 ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
1. ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภา
ท้องถิ่นและทะเบียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โดยตรงท ี ่ เว ็บไซต ์ http://ele.dla.go.th ข ้อมูล                
ณ วันที่ตรวจสอบ 
2. เจ้าหน้าทีผู่้รับผิดชอบเปิดข้อมูลจากรหัสผู้ใช้งาน
และรหัสผ่านขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นั้น ๆ 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง 
1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 
0818.3/ว 3211 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2563 
2. หน ั งส ือกรมส ่ งเสร ิมการปกครองท ้องถิ่น                
ด่วนที่สุด มท 0818.3/ว 462 ลงวันที่ 8 มีนาคม 
2564 
3. หนังส ือกรมส่งเสร ิมการปกครองท้องถิ่น              
ที่ มท 0818.3/ว 2019 ลงวันที่ 13 กันยายน 
2564 
4. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 
0818.3/ว 2135 ลงวันที่ 21 กันยายน 2564 

25. การบันทึกข้อมูลผู ้บริหารท้องถิ ่นและ
สมาชิกสภาท้องถ ิ ่นในระบบศ ูนย ์ข ้อมูล
เลือกตั ้งผู ้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ ่นและ
ทะเบียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ถูกต้อง 
ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 
เกณฑ์การให้คะแนน : 
1. มีข้อมูลผู ้บริหารท้องถิ ่นและสมาชิกสภา
ท้องถิ ่น ถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน  
ประกอบด้วย ชื่อ-สกุล รูปภาพ ประวัติทั่วไป ที่
อยู ่ปัจจุบัน สถานที่ติดต่อ ประวัติครอบครัว 
ข้อมูลการศึกษา อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้ง 
2. มีข้อมูลผู ้บริหารท้องถิ ่นและสมาชิกสภา
ท้องถิ่น ถูกต้อง ครบถ้วนแต่ไม่เป็นปัจจุบัน (ไม่
มีการปรับปรุงหรือเปลี ่ยนแปลงข้อมูล เช่น 
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือตำแหน่งอื่น ๆ ลาออก 
แต่ยังมีชื่ออยู่ในฐานข้อมูล หรือบันทึกข้อมูลใน
ทะเบียนประวัติไม่ครบถ้วน) 
3. มีข้อมูลผู ้บริหารท้องถิ ่นหรือสมาชิกสภา
ท้องถิ่น (อย่างใดอย่างหนึ่งไม่ครบถ้วน) 
4. ไม่มีการบันทึกข้อมูลผู้บริหารท้องถิ่นและ
สมาชิกสภาท้องถิ่น 
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คะแนนเต็ม 45 
คะแนนที่ได้  
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คำอธิบาย: 
1. บันทึกข้อมูลของผู้บริหารท้องถิ่น (นายก) รองนายก เลขานุการนายก ที่ปรึกษานายก (ถ้ามี) สมาชิกสภาท้องถิ่น ประธานสภา           
รองประธานสภา และเลขานุการสภา ที่เป็นปัจจุบัน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล และเมืองพัทยา  
2. ตรวจสอบข้อมูลจากระบบรายงานผู้ดำรงตำแหน่ง หัวข้อย่อย “รายชื่อผู้ดำรงตำแหน่งของ อปท.” 

หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ 
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ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
๑. สอบถามและตรวจสอบเกี ่ยวกับสถานที่                  
วัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ และบุคลากรว่ามีความ
พร้อมที ่จะอำนวยความสะดวกแก่การปฏิบัติ            
ของสภาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ 
อย่างไร 
2. ตรวจสอบคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
เกี่ยวกับงานกิจการสภา 
3. ตรวจสอบเอกสารที ่จ ัดไว ้ ประกอบด้วย
กฎหมาย ระเบียบที่แก้ไขถึงปีปัจจุบัน  
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง 
1. พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด              
พ.ศ. ๒๕๔๐ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๒  
2. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒  
3. พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหาร
ส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) 
พ.ศ. ๒๕๖๒  
4.. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมือง
พัทยา พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2562 
คำอธิบาย: 
๑. สถานที่ทำงานของสภาท้องถิ่น หมายถึง ห้อง 
หรือพ้ืนที่อ่ืน ที่จัดไว้สำหรับสมาชิกสภาท้องถิ่น 
เพ่ืออำนวยความสะดวกท่ีสามารถทำงานได้ 
ในระดับหนึ่ง เช่น มีโต๊ะ เก้าอ้ี วัสดุอุปกรณ์ 
สำนักงาน (เครื่องบันทึกเสียง เครื่องเสียง ลำโพง 
ไมโครโฟน ป้ายชื่อต่าง ๆ เป็นต้น) 
๒. เจ้าหน้าที ่ผ ู ้ร ับผิดชอบ หมายถึง คำสั ่งที่
ผ ู ้บร ิหารท ้องถ ิ ่นแต ่งต ั ้ งเจ ้าหน ้าท ี ่  ให ้มา
รับผิดชอบเกี่ยวกับงานของสภาท้องถิ่น 
๓. เอกสารเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น 

26. การอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน
และการจัดเอกสารเกี ่ยวกับกฎหมายและ
ระเบียบท่ีสำคัญให้แก่สภาท้องถิ่น 
มีการดำเนินการ ดังนี้ 
(โปรด  ในช่อง  ที่มีการดำเนินการ) 
 ๑. ม ีสถานท ี ่ทำงานของสภาท ้องถิ่น 
สถานที ่ประชุมเป็นสัดส่วนและมีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย 
 ๒. มีวัสดุอุปกรณ์สำนักงานเพียงพอสำหรับ     
การดำเนินกิจการของสภาท้องถิ่น 
 ๓. มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานใน
กิจการของสภาท้องถิ่น 
 ๔. มีการจัดกฎหมายและระเบียบที่สำคัญ 
เกี่ยวกับการปฏิบัต ิงานของสภาท้องถิ่นให้
สมาชิก สภาท้องถิ่นและผู ้ที่ เกี่ยวข้องอย่าง
ครบถ้วน ซึ่งอย่างน้อยต้องมีกฎหมายและ
ระเบียบ ดังนี้ 
     ๑) กฎหมายว ่าด ้วยการจ ัดต ั ้ งองค ์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
      ๒) พระราชบ ัญญ ัต ิกำหนดแผนและ
ขั ้นตอน การกระจายอำนาจให้แก่องค ์กร
ปกครองส ่วนท ้องถ ิ ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ แก ้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ 
       ๓) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ (หรือ
ข้อบังคับการประชุม สภาเมืองพัทยา พ.ศ.
๒๕๔๓ สำหรับเมืองพัทยา) 
       ๔) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
วิธ ีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ ่นพ.ศ. ๒๕๖๓ (ใช้บังคับเมื ่อวันที ่ ๒๕ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๓) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๑๗ 

 

ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได ้

 
 
 
 

 

ที่สำคัญต้องจัดไว้ในที่ประชุมสภาท้องถิ่นครบ        
ทุกฉบับและครบตามจำนวนสมาชิกสภาท้องถิ่น 
(ถ้าไม่ครบถือว่าไม่ได้คะแนน)  
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ 

       ๕) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐  
       ๖) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การพ ัสด ุของหน ่ วยการบร ิหารราชการ                  
ส่วนท้องถิ ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๘  
๗) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับ
เงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา
เงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 
๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
         ๘) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย                
เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๕๙ แก้ไขเพิ ่มเติมถึง (ฉบับที ่ ๒)               
พ.ศ. ๒๕๖๓ 
          ๙) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๓ 
         ๑๐) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การลาของผู ้บริหารท้องถิ ่น ผู ้ช ่วยผู ้บริหาร
ท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ 
         ๑๑) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การกู้เงินขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.
๒๕๖๓ (เฉพาะองค์การบริหารส่วนตำบล) 
          ๑๒) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๘ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 
เกณฑ์การให้คะแนน:  
๑. ดำเนินการครบ ๔ ข้อ  
๒. ดำเนินการ ๓ ข้อ  
๓. ดำเนินการ ๑ – ๒ ข้อ  
๔. ไม่มีการดำเนินการ 
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๑๘ 

 

ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได ้

27 ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
1. คำสั่ง/หนังสือที่ผู้บริหารเห็นชอบให้เข้ารับการ
พัฒนาความรู ้
2. รายงานผลการพ ัฒนาความรู้ ท ี ่ เสนอต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือทราบ 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง 
1. พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ. ๒๕๔๐ แก ้ไขเพ ิ ่มเต ิมถ ึง (ฉบ ับท ี ่  ๕) 
พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา 45/1 
2. พระราชบ ัญญ ัต ิ เทศบาล พ.ศ.  ๒๔๙๖ 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา 
50 วรรคสอง 
3. พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหาร
ส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 
๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา 69/1 

27. การพัฒนาความรู ้ให้แก่สมาชิกสภา
ท้องถิ่น 
 
เกณฑ์การให้คะแนน:  
๑. ในรอบปีที่ผ่านมา มีสมาชิกสภาท้องถิ่น
ได้รับการพัฒนาความรู้ร้อยละ ๕๐.๐๐ ขึ้นไป 
ของจำนวนสมาชิกสภาท้องถิ่นทั ้งหมดเท่า          
ที่มีอยู่ 
๒. ในรอบปีที่ผ่านมา มีสมาชิกสภาท้องถิ่น
ได้รับการพัฒนาความรู ้ ร้อยละ ๓๐.๐๐ –
๔๙.๙๙ ของจำนวนสมาช ิกสภาท้องถิ่น
ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ 
๓. ในรอบปีที่ผ่านมา มีสมาชิกสภาท้องถิ่น
ได้รับการพัฒนาความรู้ ไม่ถึงร้อยละ ๓๐.๐๐ 
ของจำนวนสมาชิกสภาท้องถิ่นทั ้งหมดเท่า            
ที่มีอยู่ 
๔. ไม่มีการพัฒนาความรู้ให้แก่สมาชิกสภา
ท้องถิ่นเลย 
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คำอธิบาย: 
ต้องเป็นการเข้ารับการพัฒนาความรู ้ที ่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น อำเภอ จังหวัด หรือส่วนราชการ หน่วยงานอื ่นของรัฐ/
สถาบันการศึกษา/สมาคมที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดซึ่งต้องเป็นการพัฒนาความรู้ของสมาชิกสภาท้องถิ่นที่สามารถนำมาใช้ในการดำเนินการ
ตามอำนาจหน้าที่ของตนได้ เช่น การฝึกอบรมที่ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กฎหมายเกี่ยวกับการ
กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ฯ อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บทบาทอำนาจหน้าที่ของสมาชิกสภา
ท้องถิ่น การประชุมสภาท้องถิ่น การจัดทำข้อบัญญัติท้องถิ่น ระเบียบและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการคลัง การงบประมาณการพัสดุ 
หรือการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

๑๙ 

 

ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได ้
28 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
1. เอกสารเกี่ยวกับการกำหนดสมัยประชุม
สามัญ การเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ และ
การนัดประชุมสภาสมัยสามัญนัดแรกของ  
แต่ละสมัย  
2. หล ักฐานการเผยแพร่ ในเว ็บไซต ์หลัก                  
ขององค ์กรปกครองส ่วนท ้องถ ิ ่น โดยให้                  
ทีมประเมิน ฯ ตรวจสอบในเชิงประจักษ์ 
(เปิดดูจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจริง 
ในวันตรวจประเมิน ฯ) 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง 
1. ระเบ ียบกระทรวงมหาดไทยว ่าด ้วย
ข้อบังค ับการประช ุมสภาท้องถิ ่น พ.ศ. 
๒๕๔๗ แก้ไขเพิ ่มเติมถึง (ฉบับที ่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๕๔ ข ้อ  ๒๒ ข ้อ  23 และข ้อ  24                      
วรรคสอง 
2. ข ้อบ ังค ับการประช ุมสภาเม ืองพ ัทยา                 
พ.ศ. 2543 ข้อ 15 และ ข้อ 19 
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ 
 
 
 

28.  การกำหนดสม ัยประช ุมสามัญ                 
การเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ และการ
น ัดประช ุมสภาสม ัยสาม ัญ ประจำปี 
2564 
มีการดำเนินการ ดังนี้ 
(โปรด  ในช่อง  ที่มีการดำเนินการ) 
 ๑.  สภาท ้องถ ิ ่นม ีการกำหนดสมัย
ประชุมสภาท้องถิ ่นสมัยสามัญในปี พ.ศ.
๒๕๖4 ตามที่กฎหมายจัดตั้งกำหนดไว้ได้
ถูกต้อง 
 ๒. ประธานสภาท้องถิ ่นได้ดำเน ินการ            
เรียกประชุมสภาท้องถิ ่นสมัยสามัญ เป็นไป                
ตามหล ักเกณฑ์  และว ิธ ีการตามข ้อ ๒๒                 
แห ่งระเบ ียบกระทรวงมหาดไทยว ่าด ้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗  
(หรือข้อบังคับการประชุมสภาเมืองพัทยา 
พ . ศ .  2543  ข ้ อ  15  สำหร ั บก รณี                     
เมืองพัทยา) 
 ๓. ประธานสภาท้องถิ่นได้ดำเนินการ              
น ั ดประช ุมสมาช ิกสภาท ้องถ ิ ่ น เป ็นไป                     
ตามหล ักเกณฑ์  และว ิธ ีการตามข ้อ ๒3                     
แห ่งระเบ ียบกระทรวงมหาดไทยว ่าด ้วย
ข ้ อบ ั ง ค ั บก ารปร ะช ุ มสภาท ้ อ ง ถิ่ น  
พ.ศ. ๒๕๔๗ (หรือข้อบังคับการประชุมสภา                
เมืองพัทยา พ.ศ. 2543 ข้อ 19 สำหรับกรณี
เมืองพัทยา) 
 ๔. มีการประชาสัมพันธ์กำหนดวันนัด
ประชุม เวลา สถานที่ประชุม และเรื่องที่จะนำ                        
เข้าสู่ที่ประชุมให้ประชาชนทราบอย่างทั่วถึง 
เ ช ่ น  กา รประชาส ั มพ ั น ธ ์ ท า ง ระบบ
เ ท ค โ น โ ล ย ี ส า ร ส น เ ท ศ  ห ร ื อ สื่ อ
ประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ 
 
เกณฑ์การให้คะแนน:  
๑. ดำเนินการตามข้อ ๑ - ๔ 
๒. ดำเนินการตามข้อ ๑ - ๓  
๓. ดำเนินการตามข้อ ๑ - ๒  
๔. ไม่มีการดำเนินการ 
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๒๐ 

 

ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได ้
29 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
1. หนังสือผู ้บร ิหารท้องถิ ่น เสนอญัตติร ่าง
ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจำป ี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ให้
ประธานสภาท้องถิ่น 
2. หน ั งส ือประธานสภาท ้องถ ิ ่น ส ่ งร ่าง
ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ให้สมาชิก
สภาท้องถิ่น 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง 
1. พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด               
พ.ศ. ๒๕๔๐ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. 
๒๕๖๒ มาตรา 52 
2. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ 
แก้ไขเพิ ่มเติมถึง (ฉบับที ่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒               
มาตรา 61 ทวิ 
3. พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การ
บริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา 87  
4. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ                 
เมืองพัทยา พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง               
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 มาตรา 71 
5. ระเบ ียบกระทรวงมหาดไทยว ่าด ้วย
ข้อบังค ับการประช ุมสภาท้องถิ ่น พ.ศ. 
๒๕๔๗ แก้ไขเพิ ่มเติมถึง (ฉบับที ่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๕๔ ข้อ 43 
6. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                 
พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพิ ่มเติมถึง (ฉบับที ่ 2)               
พ.ศ. 2543 ข้อ 23 และข้อ 24 
7. ข ้อบ ังค ับการประช ุมสภาเม ืองพ ัทยา               
พ.ศ. 2543 ข้อ 41 ข้อ 42 และข้อ 58 
8. ข ้อบ ัญญ ัต ิ เม ืองพ ัทยา เร ื ่อง ว ิธ ีการ
งบประมาณ พ.ศ. 2545 ข้อ 23 
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครอง            
ส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมิน
ได ้
 
 
 

29. การเสนอและส่งสำเนาร่างข้อบัญญัติ/              
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 
มีการดำเนินการ ดังนี้ 
(โปรด  ในช่อง  ที่มีการดำเนินการ) 
 ๑. ผ ู ้บร ิหารท้องถิ ่นได้เสนอญัตติร ่าง
ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ตามกำหนดเวลา (ภายในวันที ่ ๑๕ สิงหาคม)            
ได้ถูกต้อง หากมีเหตุไม่สามารถเสนอได้ทัน
ภายในระยะเวลาที่กำหนด ผู้บริหารท้องถิ่นได้
ช ี ้แจงเหตุผลความจำเป็นต ่อประธานสภา
ท ้องถ ิ ่นก ่อนว ันท ี ่  ๑๕ ส ิงหาคม ๒๕๖4              
และรายงานให้ผู้กำกับดูแลทราบ  
 ๒. ประธานสภาท้องถ ิ ่นได ้ส ่งร ่ าง
ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณให้กับ
สมาชิกสภาท้องถิ่นทุกคนทราบล่วงหน้าไม่
น้อยกว่าสามวัน ก่อนวันประชุมสภาท้องถิ่น  
 ๓. มีการจัดเอกสารสำหรับใช้ประกอบการ
พ ิจารณาโครงการหร ืองานต ่าง ๆ ตาม                 
ร ่างข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณ              
ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นตรวจดูได้ 
 
เกณฑ์การให้คะแนน :  
๑. ดำเนินการตามข้อ ๑ - ๓ 
๒. ดำเนินการข้อ ๑ - ๒  
๓. ดำเนินการข้อ ๑ หรือข้อ ๒ (ข้อใด               
ข้อหนึ่ง) 
๔. ไม่มีการดำเนินการ 
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๒๑ 

 

ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได ้
30 

 
ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
๑. บันทึกรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
การตั ้งคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา 
ร ่างข ้อบัญญัต ิ/เทศบัญญัต ิงบประมาณ
รายจ่าย 
๒. เอกสารบันทึกการประช ุมเพื ่อเล ือก
ประธานคณะกรรมการแปรญ ัตต ิและ
เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง 
1. ระเบ ียบกระทรวงมหาดไทยว ่าด ้วย
ข้อบังค ับการประช ุมสภาท้องถิ ่น พ.ศ. 
๒๕๔๗ แก้ไขเพิ ่มเติมถึง (ฉบับที ่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๕๔ ข้อ 105 วรรคหนึ่ง (3) ข้อ 107 
และข้อ 109 
2. ข้อบังคับการประชุมสภาเมืองพัทยา พ.ศ. 
2543 ข้อ 98 และข้อ 101 
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครอง            
ส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมิน
ได ้
 
 

30. การต ั ้งคณะกรรมการแปรญัตติ
พ ิจารณาร่างข้อบัญญัต ิ/เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี/เพิ ่มเติม 
2564 
มีการดำเนินการ ดังนี้ 
(โปรด  ในช่อง  ที่มีการดำเนินการ) 
 ๑. มีการตั ้งคณะกรรมการแปรญัตติ
ตามจำนวนที่กฎหมายกำหนด (๓ ถึง ๗ คน 
กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล 
หรือองค์การบริหารส่วนตำบลหรือ ๓ ถึง ๕ 
คน กรณีเมืองพัทยา) 
 ๒. มีการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ            
ทีละคนคือเลือกคนที่หนึ่งก่อน แล้วจึงเลือก 
คนถัดไปจนครบตามจำนวนที่สภาท้องถิ่น
ได้มีมติกำหนดไว้ 
 ๓. คณะกรรมการแปรญัตติต ้องเป็น
คณะกรรมการสามัญ คือ เลือกจากสมาชิก
สภาท้องถิ่นเท่านั้น 
 ๔. เลขานุการสภาท้องถิ่นได้นัดประชุม
กรรมการแปรญัตติและเปิดประชุมเพื่อเลือก
ประธานกรรมการแปรญัตติและเลขานุการ
คณะกรรมการแปรญัตติ 
 
เกณฑ์การให้คะแนน :  
๑. ดำเนินการตามข้อ ๑ - ๔ 
๒. ดำเนินการตามข้อ ๑ - ๓ 
๓. ดำเนินการตามข้อ ๑ - ๒ 
๔. ไม่มีการดำเนินการ 
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๒๒ 

 

ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได ้
31 ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 

๑. บันทึกรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น 
๒. บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการ 
แปรญัตติ 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง 
1. ระเบ ียบกระทรวงมหาดไทยว ่าด ้วย
ข้อบังค ับการประช ุมสภาท้องถิ ่น พ.ศ. 
๒๕๔๗ แก ้ ไขเพ ิ ่ ม เต ิมถ ึ ง  (ฉบ ับท ี ่  ๒)                
พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ 49 และข้อ 115 
2. ข ้อบ ั งค ับการประช ุมสภาเม ืองพ ัทยา              
พ.ศ. 2543 ข้อ 45 และข้อ 104 
หมายเหตุ:  
1. ประเมินทุกองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น 
ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ 
2. การกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติ
ซึ่งต้องไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมงนั้น หมายถึง 
ระยะเวลาที ่สภาท้องถิ ่นต ้องกำหนดว่า
เพื ่อให้ผู ้บร ิหารท้องถิ ่นหรือสมาชิกสภา
ท้องถิ ่นที ่ประสงค์จะเสนอคำแปรญัตติ                   
นำคำแปรญัตตินั้นมาเสนอต่อประธานสภา
ท้องถิ ่น การกำหนดระยะเวลาดังกล่าว               
เริ่มตั้งแต่เวลาที่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการ 
มีเวลาเสนอคำแปรญัตติไม่น้อยกว่า 24 
ชั่วโมง โดยอาจกำหนดระยะเวลาติดต่อกัน
ไปตลอดจนครบ 24 ชั ่วโมงก็ได้ แต่ทั ้งนี้      
ต้องคำนึงถึงประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงาน 
คือ การปฏิบัติหน้าที่ในการรับคำแปรญัตติ
ของประธานคณะกรรมการการแปรญัตติ   
และความสะดวกในการยื ่นคำแปรญัตติ                
ในเวลาท ี ่กำหนดหร ืออาจกำหนดเป็น
ช่วงเวลาในแต่ละวัน ซึ่งรวมกันแล้วต้องไม่
น้อยกว่า 24 ชั่วโมงก็ได้ 
 
 

31. การเสนอและพิจารณาคำแปรญัตติ 
ร่างข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 
มีการดำเนินการ ดังนี้ 
(โปรด  ในช่อง  ที่มีการดำเนินการ) 
 ๑. สภาท้องถิ ่นได้กำหนดระยะเวลา
เสนอ คำแปรญัตติไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั ่วโมง
นับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่าง
ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัตินั้น 
 ๒. มีการกำหนดสถานที่ในการเสนอคำ
แปรญัตติ 
 ๓. ประธานกรรมการแปรญัตติได้มา
ปฏิบัติหน้าที ่รับคำแปรญัตติตามกำหนด
ระยะเวลาและสถานที่ที่สภาท้องถิ่นกำหนด 
 ๔. คณะกรรมการแปรญัตติได้มีหนงัสือ          
แจ้งให้ผู ้บริหารท้องถิ ่นและสมาชิกสภา
ท้องถิ ่นทราบกำหนดนัดประชุมล่วงหน้า          
ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนกำหนดเวลา
นัดประชุม 
 ๕. ผ ู ้บร ิหารท้องถิ ่นหร ือผ ู ้ท ี ่ ได ้รับ
มอบหมายจากผู้บริหารท้องถิ้นได้เข้าร่วม
ประช ุ ม  เพ ื ่ อ ร ั บฟ ั ง  ห ร ื อช ี ้ แ จ ง ต่ อ
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร แ ป ร ญ ั ต ต ิ ต า ม ที่
คณะกรรมการแปรญัตติได้มีหนังสือแจ้ง
กำหนดการประชุม 
เกณฑ์การให้คะแนน:  
๑. ดำเนินการ ตามข้อ ๑ - 5  
๒. ดำเนินการ ตามข้อ ๑ - 4    
๓. ดำเนินการ ตามข้อ ๑ - 3 
๔. ไม่มีการดำเนิน 
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๒๓ 

 

ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได ้
32 ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 

๑. รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น เมื่อครั้ง
ที่มีการพิจารณาร่างข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖5  
ในวาระที่ ๒ ขั้นแปรญัตติและในวาระที่ ๓ 
ขั้นลงมต ิ
๒. เอกสารรายงานและความเห ็นของ
คณะกรรมการแปรญัตติ 
๓. เอกสารการส่งรายงานและความเห็น               
ของคณะกรรมการแปรญัตติ ให้ประธาน           
สภาท้องถิ่น 
4. เอกสารการส่งรายงานและความเห็นของ
คณะกรรมการแปรญัตติให ้สมาช ิกสภา
ท้องถิ่น 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง 
1. ระเบ ียบกระทรวงมหาดไทยว ่าด ้วย
ข้อบังค ับการประช ุมสภาท้องถิ ่น พ.ศ. 
๒๕๔๗ แก้ไขเพิ ่มเติมถึง (ฉบับที ่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๕๔ ข้อ 50 
2. ข้อบังคับการประชุมสภาเมืองพัทยา พ.ศ. 
2543 
 
 

32. การจัดทำรายงานของคณะกรรมการ 
แปรญ ัตต ิตามข ้อ ๕๐ แห ่งระเบ ียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
มีการดำเนินการ ดังนี้ 
(โปรด  ในช่อง  ที่มีการดำเนินการ) 
 ๑. คณะกรรมการแปรญัตติได้จัดทำ
รายงานและความเห็นของคณะกรรมการ
แปรญัตติได้อย่างถูกต้อง 
 ๒. คณะกรรมการแปรญัตติได้ส่งรายงาน 
และความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติให้
ประธานสภาท้องถิ่น 
 3. คณะกรรมการแปรญัตติได้ส ่งร ่าง
ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณตามร่าง
เดิม และตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม (ถ้ามี) 
ต่อประธานสภาท้องถิ่น 
 4. ประธานสภาท้องถิ่นได้ส่งรายงานและ 
ความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติให้
สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง
ก่อนวันประชุมสภาท้องถิ่นเพื่อพิจารณาใน
วาระท่ีสอง (ข้ันแปรญัตติ) ของสภาท้องถิ่น 
 
เกณฑ์การให้คะแนน:   
๑. ดำเนินการตามข้อ ๑ - ๔   
๒. ดำเนินการตามข้อ ๑ - ๓     
๓. ดำเนินการตามข้อ ๑ - 2   
๔. ไม่มีการดำเนินการ 
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คำอธิบาย :  
๑. สภาท้องถิ่น หมายถึง สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สภาเทศบาล สภาองค์การบริหารส่วนตำบล และสภาเมืองพัทยา 
๒. การจัดทำรายงานของคณะกรรมการแปรญัตติตามข้อ ๕๐ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ หมายถึง ตามข้อ ๕๐ วรรคหนึ่ง กำหนดว่าเมื่อคณะกรรมการ            
แปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิมและตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม พร้อมทั้งรายงานและบันทึก
ความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น รายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่าได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติ
และมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี ่ยวด้วยการแปรญัตตินั ้นเป็นประการใด การสงวนความเห็นคณะกรรมการแปรญัตติ 
ตลอดจนการสงวนคำแปรญัตติด้วย และให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อน         
วันประชุมพิจารณา เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน และวรรคสอง กำหนดให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภา
ท้องถิ่นด้วยเพื่อแถลงประกอบรายงานหรือชี้แจงข้อสงสัยต่าง ๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น (สำหรับเมืองพัทยา ใช้ตามข้อบังคับการ
ประชุมสภาเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๔๓ และปรับใช้โดยอนุโลมกับกฎหมายของเทศบาลแล้วแต่กรณี) 
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ 
 



 

๒๔ 

 

ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได ้
33 ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 

๑. ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
ทุกครั้ง ในปี ๒๕๖4 
๒.  การ เผยแพร ่ทางระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ให้ทีมประเมิน ฯ ตรวจสอบในเชิงประจักษ์ 
(เปิดดูจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจริง 
ในวันตรวจประเมิน ฯ) 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง 
๑. พระราชบ ัญญัต ิข ้อม ูลข ่าวสารของ
ราชการพ.ศ. ๒๕๔๐ 
๒. ระเบ ียบกระทรวงมหาดไทยว ่าด ้วย
ข้อบังค ับการประช ุมสภาท้องถิ ่น พ.ศ. 
๒๕๔๗ แก้ไขเพิ ่มเติมถึง (ฉบับที ่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๕๔ ข้อ ๓๓ และข้อ ๓๔ 
๓. ข้อบังคับการประชุมสภาเมืองพัทยา พ.ศ.
๒๕๔๓ ข้อ ๓๑ และข้อ ๓๒ 
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ 
 
 

33. การจ ัดทำรายงานการประช ุมสภา
ท้องถิ่น  
มีการดำเนินการ ดังนี้ 
(โปรด  ในช่อง  ที่มีการดำเนินการ) 
 ๑. ได้บันทึกเรื่องการประชุมต่าง ๆ ใน
รายงานการประช ุมถ ูกต ้องตามที ่สภา
ท้องถิ่นได้ประชุมและมีมติ 
 ๒. คณะกรรมการตรวจรายงานการ
ประชุมได้ทำการตรวจรายงานการประชุม
และลงลายมือชื่อไว้ 
 ๓. สภาท้องถิ่นได้พิจารณาและทำการ
รับรองรายงานการประชุมถูกต้องตามที่สภา
ท้องถิ่นได้ประชุมและมีมติ 
 ๔. ประธานสภาท้องถิ ่นได้ลงนามใน
รายงานการประชุมที ่สภาท้องถิ ่นรับรอง
แล้ว 
 ๕. ได้ติดประกาศรายงานการประชุมที่
สภาท้องถิ ่นร ับรองแล้วในที ่เป ิดเผย ณ 
สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ๖. มีการเผยแพร่ผลการประชุมสภา
ท้องถิ ่นทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
หรือสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
เกณฑ์การให้คะแนน:   
๑. มีการดำเนินการตามข้อ ๑ - ๖ 
๒. มีการดำเนินการตามข้อ ๑ - ๕ 
๓. มีการดำเนินการตามข้อ ๑ - ๔ 
๔. ไม่มีการดำเนินการ 
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