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

ด้าน ๔ การบริการสาธารณะ 

ตัวชี้วัดที่ ๖๗ – ๑๒๖ จ�านวน ๖๐ ตัวชี้วัด จ�านวน ๓๐๐ คะแนน

เป้าหมายเชิงคุณภาพ: องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารงานตามแผนปฏิบัติการก�าหนดข้ันตอนการกระจายอ�านาจ 
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชนในท้องถ่ินในด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิตด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเท่ียว ด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา  
และภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
เป้าหมายเชิงปริมาณ: ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านที่ ๔ ร้อยละ ๗๐

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

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

หัวข้อประเมิน

เมือง
พัทยา

อบจ. ทน. ทม. ทต. อบต. คะแนนที่ได้

ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด คะแนน ร้อยละ

๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ๑๐ ๗ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๙

๒. ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ๒๐ ๑๕ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐

๓. ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน 
พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว

๔ ๔ ๔ ๔ ๔ ๔

๔. ด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑

๕. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และ
การรักษาความสงบเรียบร้อย

๕ ๓ ๕ ๕ ๕ ๕

๖. ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม

๑๙ ๕ ๒๐ ๒๐ ๑๘ ๑๖

รวม ๕๙ ๓๕ ๖๐ ๖๐ ๕๘ ๕๕

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

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

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

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

วันที่ประเมิน.........../................../..............
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คะแนนเต็ม ๕๐

คะแนนที่ได้

หน่วยที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ตัวชี้วัดที่ ๖๗ – ๗๖ จ�านวน ๑๐ ตัวชี้วัด จ�านวน ๕๐ คะแนน
เป้าหมาย: องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่มกีารด�าเนนิการในการจดัหา รกัษา และซ่อมบ�ารุงโครงสร้างพืน้ฐานทีอ่ยูใ่นความรบัผดิชอบ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ีท้ังด้านไฟฟ้าสาธารณะ ถนน ทางเดิน และทางเท้า  
น�้าประปา รวมถึงการควบคุมอาคารเพื่อสร้างความปลอดภัยในโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ต่าง ๆ
๑.๑ ถนน ทางเดิน และทางเท้า ตัวชี้วัดที่ ๖๗ - ๗๓ จ�านวน ๗ ตัวชี้วัด จ�านวน ๓๕ คะแนน
ตัวชี้วัดที่ ๖๗ – ๗๑ จ�านวน ๕ ตัวชี้วัด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:  กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น
ผู้รับผิดชอบ: ๑. นายเจษ เสียงลือชา ผูอ้�านวยการกลุม่งานส่งเสรมิการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน     โทร. ๐๘ ๙๖๑๒ ๕๑๕๒
              ๒. นายวิธิวัติ ชุรินทร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ                      โทร. ๐๙ ๗๑๓๐ ๕๑๙๘
     หมายเลขโทรศัพท์ส�านักงาน ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๔๑๑๒  
ตัวชี้วัดที่ ๗๒ - ๗๓ จ�านวน ๒ ตัวชี้วัด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:   กลุ่มส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน ส�านักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
                                กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ผู้รับผิดชอบ: ๑. นางสร้อยนภา  หาญเมตตา  นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช�านาญการพิเศษ     โทร. ๐๘ ๑๖๑๔ ๘๑๔๔
         ๒. นางผการัตน์    เพ็งสวัสดิ์    นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช�านาญการพิเศษ    โทร. ๐๙ ๒๔๗๙ ๒๔๙๕ 
                                                    หมายเลขโทรศัพท์ส�านักงาน ๐ ๒๒๙๘ ๕๖๕๒ 

ตัวชี้วัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนทีไ่ด้

๖๗ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. บัญชีทะเบียนประวัติถนน (ข้อมูลจ�านวนถนน  
ทุกสายที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครอง
ส ่วนท ้องถิ่น)  เพื่อทราบจ�านวนถนนทั้ งหมด 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒. แผนการตรวจสอบถนนประจ�าปีโดยจัดล�าดับ 
การตรวจสอบตามความจ�าเป็น
๓. บันทึกขออนุมัติแผนพัฒนาถนนท้องถิ่น
๔. บันทึกรายงานผลการตรวจท่ีปรากฏข้อส่ังการ 
ของผู้บริหารลงนามรับทราบผลการตรวจสอบ
๕. แผนท่ีถนน ในกรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
ยังไม่มีการลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น
๖. ให้ตรวจสอบถนนในแผนพัฒนาท้องถ่ินเพ่ือให้
สอดคล้องกับบัญชีพัฒนาถนนด้วย (ต้องตรงกัน 
หรือใกล้เคียงกันมากที่สุด)

๖๗. การจัดท�าแผนการตรวจสอบถนน 
ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
มีการด�าเนินการ ดังนี ้                     
(โปรด ในช่อง ที่มีการด�าเนินการ)

๑. มกีารจดัท�าบญัชทีะเบยีนประวตัถินน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒. มีการจัดท�าแผนการตรวจสอบถนน
ประจ�าป ีที่ถูกต ้อง สอดคล ้องกับบัญชี
ทะเบียนประวัติถนนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและได้รับการอนุมัติตามแผน 

๓. มีการด�าเนินการตรวจสอบถนน 
ครบถ้วน เป็นไปตามแผนการตรวจสอบถนน
ประจ�าปีที่ก�าหนด 

๔. รายงานผลการตรวจสอบให้ผู้บริหาร 
รบัทราบผลการตรวจสอบตามแผนตรวจสอบ
ถนนประจ�าปี และสั่งการ

คะแนนเต็ม ๓๕

คะแนนที่ได้
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ตัวชี้วัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนทีไ่ด้

กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 
๐๘๐๖.๒/ว ๑๓๙๒ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑
๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท ๐๘๑๐.๔/ว ๓๖๒๔ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน 
๒๕๖๑
๓. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที ่มท ๐๘๑๐.๔/ว ๑๗๑๓ ลงวันที ่๒๙ เมษายน ๒๕๖๒

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

๕
๓
๑
๐

หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ เว้นแต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีพื้นที่  
ในเขตป่าสงวนแห่งชาติหรืออุทยานแห่งชาติหรือเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าเต็มพื้นที่หรือพื้นที่เขตทหาร จึงสามารถตัดฐานการ
ประเมินได้

๖๘ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. บัญชีทะเบียนประวัติถนน (ข้อมูลจ�านวนถนน  
ทุกสายที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่) เพือ่ทราบจ�านวนถนนทัง้หมดขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
๒. แผนการตรวจสอบถนนประจ�าปี โดยจัดล�าดับ 
การตรวจสอบตามความจ�าเป็น ท่ีปรากฏข้อส่ังการ 
ของผู้บริหารลงนามรับทราบผลการตรวจสอบและ
สั่งการ
๓. ผลการซ่อมแซม/ปรับปรุง/ต่อเติมถนน ในความ 
รับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๔. ภาพถ่ายก่อนและหลังซ่อมแซม
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 
๐๘๐๖.๒/ว ๑๓๙๒ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑
๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที ่มท ๐๘๐๓.๓/ว ๑๗๘๓ ลงวนัท่ี ๑๔ มถุินายน ๒๕๖๑
๓. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท ๐๘๑๐.๔/ว ๓๖๒๔ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน 
๒๕๖๑
๔. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๔/ว ๑๗๑๓ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน  
๒๕๖๒

๖๘. ร้อยละของการซ่อมแซม/ปรับปรุง/ 
ต่อเติมถนน ในความรบัผดิชอบขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามรายงานผล 
การตรวจสอบถนนประจ�าปี
เกณฑ์การให้คะแนน:    
๑. ร้อยละ ๘๐.๐๐ ขึ้นไป
๒. ร้อยละ ๗๐.๐๐ – ๗๙.๙๙
๓. ร้อยละ ๖๐.๐๐ – ๖๙.๙๙
๔. น้อยกว่าร้อยละ ๖๐.๐๐

๕
๓
๑
๐
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ค�าอธิบาย:
๑. สูตรการค�านวณรร้อยละเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้

จ�านวนถนนที่ได้รับการปรับปรุง/ซ่อมแซม/ต่อเติม X ๑๐๐

จ�านวนถนนทั้งหมดที่ต้องปรับปรุง/ซ่อมแซม/ต่อเติม จากแผนการตรวจสอบถนนประจ�าปี
๒. กรณีมีหน่วยงานราชการอื่น ด�าเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้นับร้อยละของการซ่อมแซมฯ ด้วย
๓. การต่อเติม หมายถึง การดัดแปลง เปลี่ยนแปลง เพื่อเพิ่มเติม หรือขยาย ซึ่งลักษณะขอบเขตแบบ รูปทรง สัดส่วน  
น�้าหนัก เนื้อที่ อันเป็นโครงสร้างของสิ่งก่อสร้างหรือสิ่งก่อสร้างทั้งหมดหรือบางส่วน ซึ่งได้ก่อสร้างไว้แล้วให้ผิดไปจากเดิม แต่มิใช่
เป็นการกรณีของการซ่อมแซม
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ เว้นแต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีพื้นท่ีในเขตป่าสงวนแห่งชาติหรืออุทยานแห่งชาติหรือเขตอนุรักษ์พันธุ ์สัตว์ป่าเต็มพื้นที่หรือพื้นที่เขตทหาร จึงสามารถ 
ตัดฐานการประเมินได้ หรือกรณีที่ไม่มีถนนต้องซ่อมแซมจากการตรวจสอบถนน และตรวจสอบแล้วไม่มีการซ่อมแซม/ปรับปรุง/
ต่อเติมถนนจริง จึงสามารถตัดฐานการประเมินได้

๖๙ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. บัญชีทะเบียนประวัติถนน (ข้อมูลจ�านวนถนน 
ทุกสายท่ีอยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น)
๒. หลกัฐานการส่งไปลงทะเบยีนเป็นทางหลวงท้องถ่ิน 
(ทถ.๑ , ทถ.๓ , ทถ.๔ , ทถ.๕)
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 
๐๘๙๐.๓/ว ๖๓๔ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๓
๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 
๐๘๙๐.๓/ว ๒๖๖๐ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๘
๓. หนงัสอืกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิน่ ด่วนทีสุ่ด  
ที่ มท ๐๘๑๐.๔/ว ๓๖๒๔ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน 
๒๕๖๑

๖๙. ร้อยละของถนนในความรับผิดชอบ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่ส ่ง
ไปขอลงทะเบียนเป็นทางหลวงท้องถิ่น 
ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ส่งเป็น 
หนังสือพร้อมเอกสารหลักฐานที่ครบถ้วน
ถูกต้องไปยังจังหวัด) 
เกณฑ์การให้คะแนน:    
๑. ร้อยละ ๙๐.๐๐ ขึ้นไป
๒. ร้อยละ ๘๐.๐๐ – ๘๙.๙๙
๓. ร้อยละ ๗๐.๐๐ – ๗๙.๙๙
๔. น้อยกว่าร้อยละ ๗๐.๐๐

๕
๓
๑
๐

ค�าอธิบาย:
๑. ถนน หมายถึง ถนนทุกสายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสร้างเองและที่ได้รับ 
การถ่ายโอน ที่อยู่ใน ความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องขอลงทะเบียนเป็นทางหลวงท้องถิ่นทั้งหมด
๒. หลักเกณฑ์และแนวทางการขอลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่นให้ด�าเนินการตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๐.๓/ว ๖๓๔ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๓                        
๓. การลงทะเบียนไม่ก�าหนดระยะเวลาการลงทะเบียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถด�าเนินการได้ตลอดเวลา โดยจะต้อง
มีเอกสารหลักฐานถูกต้องและครบถ้วน ได้แก่
    ๓.๑ แบบขอลงทะเบียนเป็นทางหลวงท้องถิ่น  (ทถ.๑)
    ๓.๒ แผนที่แนวเขตทางหลวง  (ทถ.๒)
    ๓.๓ รายละเอียดเส้นทางที่ลงทะเบียน (ทถ.๓)
    ๓.๔ บัญชีเอกสารแสดงสิทธิในที่ดินแนวเขตทางหลวง (ถ้ามี)
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๓.๕ ส�าเนาหนังสือ ให้หรือสละการครอบครองสิทธิ์ในที่ดิน หรือหนังสืออุทิศที่ดิน (ทถ.๔) เพื่อเป็นทางสาธารณประโยชน์                
ของเจ้าของที่ดิน (ถ้ามี)

๓.๖ หนังสือรับรองแนวเขตทางเพื่อเป็นทางสาธารณประโยชน์ (ทถ.๕) ที่นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงนาม กรณีไม่มี
เอกสาร ๔ หรือ ๕
๔. การคิดค�านวณร้อยละให้คิดจากจ�านวนเส้นถนนที่ได้ส่งไปลงทะเบียนเป็นทางหลวงท้องถิ่น 
๕. วิธีการคิดร้อยละ 
      จ�านวนถนนที่ส่งไปลงทะเบียน ในปี ๒๕๖๔ X ๑๐๐

    จ�านวนของถนนทั้งหมดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมายเหตุ: 
ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ เว้นแต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีพื้นที ่
ในเขตป่าสงวนแห่งชาติหรืออุทยานแห่งชาติหรือเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าเต็มพ้ืนท่ีหรือพ้ืนท่ีเขตทหาร จึงสามารถตัดฐาน 
การประเมินได้

๗๐ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. บัญชีทะเบียนประวัติถนน (ข้อมูลจ�านวนถนน 
ทุกสายที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น)
๒. หลักฐานการลงทะเบียนทางหลวงท้องถ่ิน (ทถ.๑,  
ทถ.๓, ทถ.๔, ทถ.๕)
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท  
๐๘๙๐.๓/ว ๖๓๔ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๓
๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 
๐๘๙๐.๓/ว ๒๖๖๐ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๘
๓. หนงัสอืกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิน่ ด่วนทีสุ่ด  
ที่ มท ๐๘๑๐.๔/ว ๓๖๒๔ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน 
๒๕๖๑

๗๐. ร้อยละของถนนในความรับผิดชอบ  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้
ลงทะเบียน เป็นทางหลวงท้องถิ่นถึง
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
เกณฑ์การให้คะแนน: 
๑. ร้อยละ ๕๐.๐๐ ขึ้นไป
๒. ร้อยละ ๓๕.๐๐ – ๔๙.๙๙
๓. ร้อยละ ๓๐.๐๐ – ๓๔.๙๙
๔. น้อยกว่าร้อยละ ๓๐.๐๐

๕
๓
๑
๐

ค�าอธิบาย:
๑. ถนน หมายถึง ถนนทุกสายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสร้างเองและที่ได้รับ 
การถ่ายโอน ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องขอลงทะเบียนเป็นทางหลวงท้องถิ่นทั้งหมด
๒. หลักเกณฑ์และแนวทางการขอลงทะเบียนทางหลวงท้องถ่ิน ให้ด�าเนินการตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๐.๓/ว ๖๓๔ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๓ 
๓. การคิดค�านวณร้อยละให้คิดจากจ�านวนเส้นถนนที่ได้ลงทะเบียนเป็นทางหลวงท้องถิ่น 
๔. วิธีการคิดร้อยละ 
          จ�านวนถนนที่ได้ลงทะเบียนทั้งหมด X ๑๐๐

    จ�านวนของถนนทั้งหมดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมายเหตุ:  ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ เว้นแต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
มีพื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติหรืออุทยานแห่งชาติหรือเขตอนุรักษ์พันธุ ์สัตว์ป่าเต็มพื้นที่หรือพื้นที่เขตทหาร จึงสามารถ 
ตัดฐานการประเมินได้
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๗๑ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. บัญชีทะเบียนประวัติถนน 
๒. รายงานประจ�าปีเกีย่วกบัการก่อสร้างถนนลาดยาง 
(เป็นการลาดยางทุกประเภท)/คอนกรีต
๓. ภาพถ่าย
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 
๐๘๙๐.๓/ว ๖๓๔ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๓
๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 
๐๘๙๐.๓/ว ๒๖๖๐ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๘
๓. หนงัสอืกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิน่ ด่วนทีส่ดุ 
ที่ มท ๐๘๑๐.๔/ว ๓๖๒๔ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน 
๒๕๖๑
ค�าอธิบาย:
๑. วิธีการคิดร้อยละ

ความยาวถนนลาดยาง/
คอนกรีตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น X ๑๐๐

ความยาวของถนนทั้งหมด
ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น

๒. ถนนลาดยาง/คอนกรีต หมายความรวมถึง  
ถนนลาดยางทุกประเภท (ไม่นับถนนลูกรังและดิน)

๗๑. ร้อยละของความยาวถนนลาดยาง/
คอนกรีตต่อความยาวของถนนทั้งหมด 
ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน (ณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔)
เกณฑ์การให้คะแนน: 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด/เทศบาล/
เมืองพัทยา
๑. ร้อยละ ๙๕.๐๐ ขึ้นไป
๒. ร้อยละ ๙๐.๐๐ - ๙๔.๙๙
๓. ร้อยละ ๘๕.๐๐ - ๘๙.๙๙
๔. น้อยกว่าร้อยละ ๘๕.๐๐
องค์การบริหารส่วนต�าบล
๑. ร้อยละ ๘๐.๐๐ ขึ้นไป
๒. ร้อยละ ๗๕.๐๐ - ๗๙.๙๙
๓. ร้อยละ ๗๐.๐๐ - ๗๔.๙๙
๔. น้อยกว่าร้อยละ ๗๐.๐๐

๕
๓
๑
๐

๕
๓
๑
๐

หมายเหตุ: 
ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ เว้นแต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีพื้นที ่
ในเขตป่าสงวนแห่งชาติหรืออุทยานแห่งชาติหรือเขตอนุรักษ์พันธุ ์สัตว์ป่าเต็มพื้นที่หรือพื้นที่เขตทหาร จึงสามารถตัดฐาน 
การประเมินได้
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๗๒ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. เอกสารหลักฐานการส�ารวจฐานข้อมูลโครงสร้าง
พื้นฐาน
๒. เอกสารรายงานฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน
๓. แผนพฒันาท้องถิน่ทีเ่กีย่วกบัสภาพทัว่ไปและข้อมลู
พื้นฐานหรือการวิเคราะห์หรือการพัฒนาท้องถิ่น
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 
๐๘๐๖.๒/ว ๑๓๙๒ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑
๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที ่มท ๐๘๐๓.๓/ว ๑๗๘๓ ลงวนัท่ี ๑๔ มถุินายน ๒๕๖๑
๓. หนงัสอืกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิน่ ด่วนทีสุ่ด  
ที่ มท ๐๘๑๐.๔/ว ๓๖๒๔ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน 
๒๕๖๑
๔. หนงัสอืกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิน่ ด่วนทีสุ่ด  
ที ่มท ๐๘๑๐.๔/ว ๑๗๑๓ ลงวันที ่๒๙ เมษายน ๒๕๖๒

๗๒. การจดัท�าฐานข้อมลูเพ่ือวเิคราะห์การ
จดัการโครงสร้างพ้ืนฐาน 
เกณฑ์การให้คะแนน:    
๑. มกีารจดัท�าฐานข้อมูลครบถ้วน ครอบคลมุ
และมีการน�าฐานข้อมูลไปใช้ประโยชน์ 
๒. มกีารจดัท�าฐานข้อมูลครบถ้วน ครอบคลมุ 
แต่ไม่ได้น�าข้อมูลไปใช้ประโยชน์
๓. มีการจัดท�าฐานข้อมูล แต่ไม่ครบถ้วน 
ครอบคลุม
๔. ไม่มีการด�าเนินการ

๕

๓

๑

๐

ค�าอธิบาย:  
๑. การจัดท�าฐานข้อมูลเพื่อวิเคราะห์การจัดการโครงสร้างพ้ืนฐาน หมายถึง การเก็บข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ลักษณะประชากร
ในเขตพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อน�าไปใช้ในการวางแผนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานในเขตพ้ืนท่ีองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นให้ครอบคลุมและเหมาะสมกับประชากรทุกกลุ่ม เช่น ผู ้ด้อยโอกาส ผู ้ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ ผู ้สูงอายุ  
ผูพ้กิาร เป็นต้น ประกอบด้วยข้อมลู โครงสร้างของประชากร จ�านวนโครงสร้างพ้ืนฐานรายประเภทประวติัการสร้างและซ่อมบ�ารงุ
โครงสร้างพื้นฐานจ�าแนกรายประเภทและรายปี
๒. การน�าฐานข้อมูลไปใช้ประโยชน์ หมายถึง การน�าข้อมูลในฐานข้อมูลไปใช้ประกอบในการวิเคราะห์ เพื่อก�าหนด
นโยบาย และวางแผนการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นการอ�านวยความสะดวก 
ให้ประชากรทุกกลุ่มที่มาใช้บริการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างสะดวกและเหมาะสม
๓. โครงสร้างพื้นฐาน หมายถึง โครงสร้างทางกายภาพซึ่งใช้อ�านวยความสะดวกสาธารณะ โดยมุ ่งเน้นให้สาธารณชน 
ได้ประโยชน์ รวมทั้งเป็นปัจจัยส�าคัญที่ท�าให้ประเทศเกิดการพัฒนาทางด้านสังคมและเศรษฐกิจ อาทิ เช่น ถนน ทางเดินเท้า  
ระบบขนส่ง ระบบระบายน�้า เป็นต้น
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้
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๗๓ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. แผนงาน/โครงการด้านอารยสถาปัตย์
๒. ภาพถ่าย
๓. รายงานผลการด�าเนินงาน 
๔. ตรวจสอบว่ามีอารยสถาปัตย์จริง
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. มติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๒
๒. กฎกระทรวงก�าหนดสิ่งอ�านวยความสะดวก 
ในอาคารส�าหรับผู้พิการหรือทุพลภาพ และคนชรา 
พ.ศ. ๒๕๔๘
๓. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 
๐๘๙๑.๓/ว ๔๔๕ ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
๔. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 
๐๘๑๐.๖/ว ๔๐๖๐ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑
๕. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 
๐๘๙๑.๓/ว ๒๕๖ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
๖. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 
๐๘๙๑.๓/ว ๗๘๑ ลงวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๕๘
๗. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 
๐๘๙๑.๓/ว ๖๓๔ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๗
๘. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 
๐๘๙๑.๓/ว ๑๙๖๑ ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๖

๗๓. ร้อยละของสถานที่สาธารณะที่อยู่
ในการดูแล รักษา หรือบริหารจัดการ 
ของเทศบาลที่มีการด�าเนินงานด้าน 
อารยสถาปัตย์ (Universal Design)  
เกณฑ์การให้คะแนน:    
๑. ร้อยละ ๘๐.๐๐ ขึ้นไป
๒. ร้อยละ ๗๐.๐๐ – ๗๙.๙๙
๓. ร้อยละ ๖๐.๐๐ – ๖๙.๙๙
๔. น้อยกว่าร้อยละ ๖๐.๐๐

๕
๓
๑
๐

ค�าอธิบาย:
๑. สูตรการค�านวณ
     สถานที่สาธารณะที่ด�าเนินงานด้านอารยสถาปัตย์  x ๑๐๐
               จ�านวนสถานที่สาธารณะที่มีอยู่ทั้งหมด
๒. สถานที่สาธารณะที่อยู่ภายใต้การก�ากับดูแลและบริหารจัดการของเทศบาล หมายถึง สถานท่ี ท่ีประชาชนทุกคนในเทศบาล
สามารถเข้าถึงและใช้บริการได้โดยสถานที่นั้น ๆ ต้องอยู่ภายใต้อ�านาจหน้าที่ในการก�ากับ ดูแล รักษา ควบคุม บริหารจัดการของ
เทศบาล เช่น ทางเท้า สวนสาธารณะ ตลาด สถานบริการสาธารณสุข สถานธนานุบาล ส�านักงานเทศบาล อาคาร หอประชุม ห้อง
สมุด เป็นต้น
๓. อารยสถาปัตย์ (Universal Design) หมายถึง การออกแบบ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บริการต่าง ๆ  และผลิตภัณฑ์ ให้สามารถ
รองรับคนทุกกลุ่มในสังคมได้อย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุ คนพิการหรือผู้ที่มีความสามารถในการใช้ชีวิตประจ�าวัน 
แตกต่างจากบุคคลทั่วไปด้วยข้อจ�ากัดทางร่างกายหัวใจส�าคัญของการออกแบบ คือ ความสะดวก ปลอดภัย เป็นธรรม ทั่วถึง และ 
เท่าเทยีม ทัง้ในการด�าเนนิชวีติประจ�าวนั และในสถานทีต่่าง ๆ  ไม่ว่าจะเป็นการก่อสร้างสถานที ่หรือ ส่ิงอ�านวยความสะดวกต่าง ๆ   
เป็นแนวคิดที่สร้างสรรค์เพื่อประโยชน์ส่วนรวม
หมายเหตุ: ประเมินเฉพาะเทศบาล/เมืองพัทยา ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ เว้นแต่องค์การบริหารส่วนจังหวัด/องค์การ
บริหารส่วนต�าบล ไม่ต้องประเมิน

https://wiroj101.blogspot.com/


แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment: LPA) ประจ�ำปี ๒๕๖๕10

คะแนนเต็ม ๕

คะแนนที่ได้

หน่วยที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ตัวชี้วัดที่ ๖๗ – ๗๖ จ�านวน ๑๐ ตัวชี้วัด จ�านวน ๕๐ คะแนน
๑.๒ ไฟฟ้าสาธารณะ ตัวชี้วัดที่ ๗๔ จ�านวน ๑ ตัวชี้วัด จ�านวน ๕ คะแนน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:  กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น
ผู้รับผิดชอบ: ๑. นายเจษ เสียงลือชา  ผู้อ�านวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน   โทร. ๐๘ ๙๖๑๒ ๕๑๕๒                                    
                 ๒. นายวิธิวัติ ชุรินทร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ                       โทร. ๐๙ ๗๑๓๐ ๕๑๙๘
                                                 หมายเลขโทรศัพท์ส�านักงาน ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๔๑๑๒ - ๔  

ตัวชี้วัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

๗๔ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. ข้อมูลถนนสายหลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒. แบบแปลนหรือแผนผังการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะหรือ
สุ่มดูข้อมูลตามจุดเสี่ยง
๓. หนังสือร้องเรียนที่เกี่ยวข้อง
๔. ภาพถ่าย
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. มาตรฐานไฟฟ้าสาธารณะของกรมส่งเสรมิการปกครอง
ท้องถิ่น
๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด  
ที่ มท ๐๘๑๐.๔/ว ๒๗๔๔ ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๑

๗๔. ร้อยละของถนนทุกสายอยู ่ใน
ความรับผิดชอบขององค์กรปกครอง
ส่วนท้ องถิ่ นที่ มี การติดตั้ ง ไฟฟ ้า
สาธารณะตามจุดเสี่ยงต่าง ๆ และ
สามารถใช้งานได้
เกณฑ์การให้คะแนน:    
๑. ติดตั้งครบทุกจุดเสี่ยง
๒. ติดตั้งได้ร้อยละ ๙๐.๐๐ - ๙๙.๙๙  
ของจุดเสี่ยงทั้งหมด
๓. ติดตั้งได้ร้อยละ ๘๐.๐๐ - ๘๙.๙๙  
ของจุดเสี่ยงทั้งหมด
๔. ติดตั้งได้น้อยกว่าร้อยละ ๘๐.๐๐

๕
๓

๑

๐

ค�าอธิบาย:
๑. จุดเส่ียง หมายถงึ จดุทีอ่าจก่อให้เกดิอนัตรายอบุตัเิหต ุและความไม่ปลอดภยัในชวีติ และทรพัย์สนิ รวมถงึการเกิดอาชญากรรม
ต่าง ๆ เช่น ทางโค้ง ทางแยก วงเวียน จุดอับของถนน ฯลฯ 
๒. ในการก�าหนดจุดเสี่ยงควรเน้นกระบวนการ มีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การท�าประชาคม การแต่งตั้งคณะกรรมการก�าหนด
จุดเสี่ยง เป็นต้น รวมถึงการติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ เว้นแต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีพื้นที ่
ในเขตป่าสงวนแห่งชาติหรืออุทยานแห่งชาติหรือเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าเต็มพื้นท่ีหรือพ้ืนท่ีเขตทหาร จึงสามารถตัดฐาน 
การประเมินได้
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คะแนนเต็ม ๑๐

คะแนนที่ได้

หน่วยที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ตัวชี้วัดที่ ๖๗ – ๗๖ จ�านวน ๑๐ ตัวชี้วัด จ�านวน ๕๐ คะแนน
๑.๓ น�้าเพื่อการอุปโภค บริโภค ตัวชี้วัดที่ ๗๕ - ๗๖ จ�านวน ๒ ตัวชี้วัด จ�านวน ๑๐ คะแนน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:  กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น
ผู้รับผิดชอบ: ๑. นายเจษ เสียงลือชา   ผู้อ�านวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน   โทร. ๐๘ ๙๖๑๒ ๕๑๕๒                                    
            ๒. นายวิธิวัติ ชุรินทร     นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ                       โทร. ๐๙ ๗๑๓๐ ๕๑๙๘                                                                                   
                                             หมายเลขโทรศัพท์ส�านักงาน ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๔๑๑๒ 

ตัวชี้วัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

๗๕ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน�้าประปา 
โดยเครื่องมือภาคสนามอย่างง่าย
๒. รายงานผลการตรวจสอบคณุภาพน�า้ทีไ่ด้มาตรฐาน
น�้าอุปโภคบริโภค จากหน่วยงานท่ีมีอ�านาจหน้าที่ 
ในการตรวจสอบคุณภาพน�้า
๓. ผลด�าเนินการสืบเนื่องจากการตรวจสอบ
๔. ภาพถ่าย
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 
๐๘๙๑.๒/ว ๑๖๙๔ ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘
๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที ่มท ๐๘๑๐.๔/ว ๖๓๐ ลงวนัที ่๑๘ กมุภาพนัธ์ ๒๕๖๒

๗๕. การตรวจสอบคุณภาพน�้าอุปโภค 
บริโภคขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ให้ครบทุกระบบประปา
มีการด�าเนินการ ดังนี ้                     
(โปรด ในช่อง ที่มีการด�าเนินการ)

๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้มี
การตรวจสอบคุณภาพน�้าอุปโภคบริโภค
ภายใน ๑ ปี 

๒. มีรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพ
น�า้ประปาด้วยเครือ่งมอืภาคสนามอย่างง่าย

๓. ผลการตรวจคุณภาพน�า้ทีไ่ด้มาตรฐาน
อุปโภคบริโภค จากหน่วยงานท่ีมีอ�านาจ
หน้าที่ในการตรวจสอบคุณภาพน�้า

๔. มผีลการด�าเนนิงานสบืเนือ่งจากการ
ตรวจสอบ
เกณฑ์การให้คะแนน:  
๑. ด�าเนินการครบทั้ง ๔ ข้อ 
๒. ด�าเนินการ ๓ ข้อ 
๓. ด�าเนินการ ๑ - ๒ ข้อ 
๔. ไม่มีการด�าเนินการ

๕
๓
๑
๐

ค�าอธิบาย:
๑. ระบบประปา หมายถึง ระบบประปาหมู่บ้าน ระบบประปาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระบบประปาภูมิภาค และ/หรือ
ระบบอื่น ๆ ที่ใช้งานอยู่
๒. การตรวจสอบคุณภาพน�า้ประปาโดยเครือ่งมอืภาคสนามอย่างง่าย เช่น ชดุตรวจโคลฟิอร์มในน�า้และน�า้แขง็ (อ.๑๑) ชุดทดสอบ
คลอรีนอิสระคงเหลือในน�้า (อ.๓๑) ให้ตรวจระบบประปา ณ แหล่งผลิต/แหล่งจ่ายน�า้ใน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง  
และ/หรือสุ่มตรวจที่ปลายทาง อย่างสม�่าเสมอ ทุกระบบประปา เช่น ทุกเดือนหรือทุก ๓ เดือน 
๓. กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ได้ด�าเนินกิจการประปาเอง แต่เป็นการด�าเนินการของการประปา ส่วนภูมิภาคองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถใช้ผลการตรวจสอบของการประปาส่วนภูมิภาคได้
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๔. การตรวจสอบคุณภาพน�้าให้ตรวจครบทุกระบบประปา ณ แหล่งผลิต/แหล่งจ่ายน�้าในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง 
และหรือสุ่มตรวจที่ปลายทาง
๕. ผลด�าเนินการสืบเนื่อง หมายถึง ประชาสัมพันธ์ผลการตรวจสอบคุณภาพน�้าให้ประชาชนทราบหรือด�าเนินการแก้ไขน�้า 
ให้มีคุณภาพ
๖. หน่วยงานที่ตรวจสอบคุณภาพน�้า 

ภูมิภาค เช่น   ๑) ส�านักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภาค ๑ - ๑๖    ๒) ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 
                  ๓) สถาบันการศึกษาที่มีห้องปฏิบัติการตรวจคุณภาพน�้า        ๔) การประปาส่วนภูมิภาค
ส่วนกลาง เช่น ๑) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์        ๒) กรมอนามัย           ๓) กรมวิทยาศาสตร์บริการ 
                  ๔) การประปาส่วนภูมิภาคเอกชน (ในก�ากับของรัฐ) บริษัทปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จ�ากัด 
                      หน่วยงานในก�ากับของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   โทร.๐ ๒๙๔๐ ๖๘๘๑-๓ 

หมายเหตุ: ประเมินเฉพาะเทศบาล/องค์การบริหารส่วนต�าบล/เมืองพัทยา ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ ยกเว้น 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่ต้องประเมิน

๗๖ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
สอบถามจากประชาชนผู ้ใช้น�้าประปาในหมู ่บ้าน/
ชุมชน อย่างน้อย ๓ ราย อย่างไม่เป็นทางการ โดยวิธี
การสุ่มอย่างง่าย
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท  
๐๘๙๑.๒ /ว ๑๖๙๔ ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘
๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท ๐๘๑๐.๔/ว ๖๓๐ ลงวันท่ี ๑๘ กุมภาพันธ์  
๒๕๖๒

๗๖. ร้อยละของครวัเรอืนทีม่นี�า้ประปาใช้
และมีปริมาณต่อเนื่องตลอด ๒๔ ชั่วโมง
เกณฑ์การให้คะแนน:    
๑. ร้อยละ ๙๐.๐๐ ขึ้นไป                   
๒. ร้อยละ ๘๐.๐๐ – ๘๙.๙๙  
๓. ร้อยละ ๗๐.๐๐ – ๗๙.๙๙  
๔. น้อยกว่าร้อยละ ๗๐.๐๐

๕
๓
๑
๐

ค�าอธิบาย:
๑. วิธีการสุ่มอย่างง่าย
กรรมการ ๔ คน สุ่มตัวอย่าง คนละ ๓ ราย รวมเป็น ๑๒ คน ให้หาค่าว่ามีน�้า ตลอด ๒๔ ชั่วโมง กับไม่มีน�้าใช้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง
ของปี ๒๕๖๔ (เช่น ในรอบ ๓๖๕ วัน จะต้องไม่มีน�้าประปาแตก น�้าหยุดไหล) แล้วหาค่าจากจ�านวน ๑๒ คน เป็นร้อยละ เช่น  
น�้า ๒๔ ชั่วโมง ๘ คน ไม่ไหล ๒๔ ชั่วโมง ๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๖๖
๒. น�้าประปา รวมถึง น�้าประปาภูเขา หรือประปาหมู่บ้าน ฯลฯ
หมายเหตุ: ประเมินเฉพาะเทศบาล/องค์การบริหารส่วนต�าบล/เมืองพัทยา ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ ยกเว้น
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ไม่ต้องประเมิน
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คะแนนเต็ม ๑๐๐

คะแนนที่ได้

หน่วยที่ ๒ ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ตัวชี้วัดที่ ๗๗ – ๙๖ จ�านวน ๒๐ ตัวชี้วัด จ�านวน ๑๐๐ คะแนน
เป้าหมาย: องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการด�าเนินการในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตทั้งในด้านการศึกษาการสาธารณสุขการส่งเสริม 
การกีฬา การส่งเสริมเพื่อสร้างความเท่าเทียมกันในสังคมในการเข้าถึงโอกาสในด้านต่าง ๆ ทั้งในเด็ก และเยาวชน ผู้สูงอายุ  
ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้ไร้ที่พึ่ง และค�านึงถึงการส่งเสริมความเท่าเทียมกันทางเพศ

หน่วยย่อยที่ ๑ การศึกษา ตัวชี้วัดที่ ๗๗ – ๘๐ จ�านวน ๔ ตัวชี้วัด จ�านวน ๒๐ คะแนน
กลุ่มที่ ๑ การศึกษาในระบบ กลุ่มย่อยที่ ๑ การจัดท�าแผนพัฒนาการศึกษา ตัวชี้วัดที่ ๗๗ จ�านวน ๑ ตัวชี้วัด จ�านวน ๕ คะแนน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น
ผู้รับผิดชอบ:  ๑. นางประอรรัตน์  กาญจน์ธนภัทร ผู้อ�านวยการกลุ่มงานยทุธศาสตร์การพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิน่ 
                                                                      โทร ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๕๓๒๑
                   ๒. นายมนสวรรค์  สืบศรี   นักวิชาการศึกษาช�านาญการ โทร ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๕๓๒๓
       หมายเลขโทรศัพท์ส�านักงาน ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๕๓๒๓

ตัวชี้วัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

๗๗ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท�า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และ 
การจ่ายเงินของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒
๓. กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 
๒๕๖๑
๔. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 
๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๙
๕. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 
๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒
๖. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 
๐๘๑๖.๒/ว ๕๒๓๒ ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๒

๗๗. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการ
จัดท�าแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
มีการด�าเนินการ ดังนี ้                     
(โปรด ในช่อง ที่มีการด�าเนินการ)

๑. สถานศึกษา (โรงเรียน/วิทยาลัย/
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย) ในสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท�าแผนพัฒนา 
การศึกษา (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ของ
สถานศึกษา 

๒. องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (ส�านกั/
กอง/หน ่วยงานที่ รับผิดชอบภารกิจ 
ด้านการศึกษา) ด�าเนินการบูรณาการ 
แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. ๒๕๖๑ - 
๒๕๖๕) ของสถานศึกษาในสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง เพื่อจัดท�า
เป็นแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. ๒๕๖๑ - 
๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๓ . คณะกรรมการการศึกษาของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณา 
ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษา 
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

๔. ผู้บริหารท้องถ่ินอนุมัติและประกาศ
ใช้แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. ๒๕๖๑ - 
๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

คะแนนเต็ม ๕

คะแนนที่ได้
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๕. องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (ส�านกั/
กอง/หน่วยงานทีรั่บผิดชอบภารกจิด้านแผน
และงบประมาณ) น�าโครงการ/กิจกรรม  
ตามยทุธศาสตร์และกลยทุธ์ จากแผนพฒันา 
การศึกษา (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมาบรรจุไว้ใน
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
เกณฑ์การให้คะแนน:
๑. ด�าเนินการตามข้อ ๑ - ๕
๒. ด�าเนินการตามข้อ ๑ - ๔
๓. ด�าเนินการตามข้อ ๑ - ๓
๔. ไม่มีการด�าเนินการ

๕
๓
๑
๐

ค�าอธิบาย:
๑. ประเมินเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานศึกษา
๒. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๖.๒ /ว ๕๒๓๒ ลงวันท่ี ๒ กันยายน ๒๕๖๒ ได้แจ้งให้องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เป็นแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ให้ตรวจสอบ
แผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการการศึกษาขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นหรือไม่ หากผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการฯ แล้ว ในการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-
๒๕๖๔) เป็นแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษา  
(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบของคณะกรรมการฯ อีก
๓. เกณฑ์การให้คะแนน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องด�าเนินการเรียงตามข้อ ๑ ถึง ๕ เท่านั้น
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ ยกเว้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มี 
สถานศึกษา จึงสามารถตัดฐานการประเมินได้

คะแนนเต็ม ๕

คะแนนที่ได้

หน่วยที่ ๒ ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ตัวชี้วัดที่ ๗๗ – ๙๖ จ�านวน ๒๐ ตัวชี้วัด จ�านวน ๑๐๐ คะแนน
เป้าหมาย: องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมกีารด�าเนนิการในการส่งเสรมิคณุภาพชวีติทัง้ในด้านการศกึษาการสาธารณสุขการส่งเสรมิ  
การกีฬา การส่งเสริมเพื่อสร้างความเท่าเทียมกันในสังคมในการเข้าถึงโอกาสในด้านต่าง ๆ ทั้งในเด็ก และเยาวชน ผู้สูงอายุ  
ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้ไร้ที่พึ่ง และค�านึงถึงการส่งเสริมความเท่าเทียมกันทางเพศ
หน่วยย่อยที่ ๑  การศึกษา ตัวชี้วัดที่ ๗๗ - ๘๐ จ�านวน ๔ ตัวชี้วัด จ�านวน ๒๐ คะแนน
กลุ่มที่ ๒ การศึกษานอกระบบ (กิจการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ตัวชี้วัดที่ ๗๘ จ�านวน ๑ ตัวชี้วัด จ�านวน ๕ คะแนน
หน่วยงานทีร่บัผดิชอบ:  กลุม่งานส่งเสรมิการจดัการศกึษาปฐมวยัและศูนย์พฒันาเดก็เลก็ กองส่งเสรมิและพฒันาการจัดการศึกษา
ท้องถิ่น
ผู้รับผิดชอบ: ๑. นายพลวัฒน์  การุญภาสกร  ผู้อ�านวยการกลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศกึษาปฐมวยัและศนูย์พฒันาเดก็เลก็ 
                                                              โทร ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๕๓๔๑
                    ๒. นางสาวชฎาธาร  มะลินิล นักวิชาการศึกษาช�านาญการ โทร ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๕๓๔๒
      หมายเลขโทรศัพท์ส�านักงาน ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๕๓๔๑ – ๔๒
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ตัวชี้วัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

๗๘ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. ประกาศใช้มาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา
ในแต่ระดับ
๒. แผนพฒันาการจดัการศกึษาของสถานศกึษา
และผลการด�าเนนิการตามแผนพฒันาการจัดการ
ศึกษาของสถานศึกษาที่ก�าหนดไว้
๓. เอกสารการประเมนิผลและตรวจสอบคณุภาพ
การศกึษาภายในสถานศกึษา, สถานศกึษาระดบั 
ปฐมวยัมผีลการบนัทกึข้อมลูและประเมนิตนเอง
ในระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ การพัฒนา 
เด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ
๔. กิจกรรมการติดตามผลการด�าเนินการ 
เพื่อพัฒนาสถานศึกษา
๕. ผลการรายงานการประเมินตนเองของ 
สถานศึกษา (Self Assessment Report: SAR) 
ให้แก่หน่วยงานต้นสังกัด
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒. กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๖๑
๒. มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ
๓. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 
ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๖.๔/ว ๘๐๖ ลงวันที่ ๑ 
มีนาคม ๒๕๖๒
๔. มาตรฐานการศกึษาระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
พ.ศ. ๒๕๖๑
๕. มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑

๗๘. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีการส่งเสริม 
สนับสนุนสถานศึกษาในสังกัดให ้มีระบบ 
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
มีการด�าเนินการ ดังนี ้                     
(โปรด ในช่อง ที่มีการด�าเนินการ)

๑. สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง ก�าหนด/
ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษา

๒. สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งจัดท�าแผน
พัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และ
ด�าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา

๓. สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง ด�าเนินการ
ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา

๔. องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่มกีารด�าเนนิการ
ติดตามผลการด�าเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษา

๕. สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง รายงานผล
การประเมินตนเอง (Self Assessment Report:  
SAR) ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัด  
(กรณีสถานศึกษาระดับปฐมวัย หมายความ 
รวมถึงการบันทึกข้อมูลและประเมินตนเอง 
ในระบบฐานข ้อมูลสารสนเทศการพัฒนา 
เดก็ปฐมวัย ตามมาตรฐานชาติ)
เกณฑ์การให้คะแนน:
๑. จ�านวน ๔ รายการขึ้นไป
๒. จ�านวน ๓ รายการ
๓. จ�านวน ๒ รายการ
๔. จ�านวน ๑ รายการ หรือไม่มีการด�าเนินการ

๕
๓
๑
๐

หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ 
ยกเว้น (๑) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดที่ไม่มีสถานศึกษาไม่ต้องน�ามาเป็นฐานในการค�านวณคะแนน หรือ

(๒) สถานศึกษาที่จัดตั้งขึ้นหลังเริ่มปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ ไม่ต้องประเมิน 
(๓) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่รับถ่ายโอนจากกรมการศาสนา ท่ีเลือกรูปแบบการบริหารจัดการรูปแบบท่ี ๓ คือ ศาสนสถาน

บริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเองทั้งหมด ไม่ต้องประเมิน จึงสามารถตัดฐานการประเมินได้
(๔) สถานศึกษา หมายถึง โรงเรียน/วิทยาลัย/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
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คะแนนเต็ม ๑๐

คะแนนที่ได้

หน่วยที่ ๒ ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ตัวชี้วัดที่ ๗๗ – ๙๖ จ�านวน ๒๐ ตัวชี้วัด จ�านวน ๑๐๐ คะแนน
กลุ่มที่ ๓ การบริหารจัดการสถานศึกษา ตัวชี้วัดที่ ๗๙ – ๘๐ จ�านวน ๒ ตัวชี้วัด จ�านวน ๑๐ คะแนน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:  กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษาท้องถิ่น กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น
ผู้รับผิดชอบ: ๑. นางทิพรวี รัตนรังสรรค์ ผู้อ�านวยการกลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษาท้องถิ่น
      โทร. ๐๘ ๘๒๕๒ ๖๔๙๖
  ๒. นางนิภาวัลย์ เพ็ชร์ผึ้ง  นักวิชาการศึกษาช�านาญการ     
      โทร. ๐๘ ๑๙๒๕ ๐๓๑๖
      หมายเลขโทรศัพท์ส�านักงาน ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๕๓๑๒

ตัวชี้วัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

๗๙ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. ข้อมูลนักเรียน 
๒. ข้อมลูการสนบัสนนุอปุกรณ์ การเรยีนหรอือปุกรณ์อืน่ 
๓. หลักฐานการบรรจุ/จ้าง/ค�าสั่ง แต่งตั้ง ครูสอน
นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ
๔. เอกสารหลักฐานที่แสดงว่า องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น/โรงเรียนในสังกัดมีนโยบายรับนักเรียน 
ที่มีความต้องการพิเศษ ฯลฯ
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญตักิารจดัการศกึษาส�าหรบัคนพกิาร พ.ศ. 
๒๕๕๑ ถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ มาตรา ๘ วรรคสี่
ค�าอธิบาย:
เด็กที่มีความต้องการพิเศษ หมายถึง เด็กที่มีสภาพ
ความบกพร่องใน ลักษณะต่างๆ ไม่ว่าจะทางด้าน
พัฒนาการทางร่างกาย อารมณ์ สังคม ภาษา หรือ
สติปัญญา ไม่สามารถปฏิบัติได้เหมือนคนปกติ และ
หรือชีวิตสังคมท่ัวไป ซึ่งเป็นผลมาจากความบกพร่อง 
ทางร่างกายหรอืสมอง โดยเป็นมาแต่ก�าเนดิหรอืไม่กไ็ด้ 
ด้านการจัดการศึกษาต้องจัดให้มีการเรียน การสอน 
ที่ต่างไปจากเด็กปกติ เพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสม
กับสภาพของความบกพร่องของเด็ก
หมายเหตุ:
๑. ประเมินเฉพาะโรงเรียนระดับประถมศึกษาขึ้นไป
๒. ยกเว้นโรงเรียนท่ีมีการจัดการศึกษาลักษณะพิเศษ  
ซึง่จดัการศกึษาในหลกัสตูรพฒันาผูเ้รยีนสูค่วามเป็นเลศิ  
เช่น หลกัสตูรความเป็นเลศิทางด้านวชิาการ ด้านดนตรี 
ด้านกีฬา ด้านศิลปะ ด้านวิชาชีพ ฯลฯ ให้ตัดฐาน  
การประเมินได้

๗๙. โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครอง                
ส่วนท้องถิ่นมีการจัดการเรียนการสอน
นักเรียนทีม่คีวามต้องการพเิศษเรียนรวม
มีการด�าเนินการ ดังนี ้                     
(โปรด ในช่อง ที่มีการด�าเนินการ)

๑. มกีารประกาศนโยบายการรับนักเรียน
ที่มีความต้องการพิเศษเรียนรวม

๒. มข้ีอความปรากฏในประกาศรบัสมคัร 
ว ่ารับนักเรียนที่ มีความต้องการพิเศษ
เรียนรวมด้วย หรือค�าอื่นที่สื่อความหมาย
ลักษณะเดียวกัน

๓. มีการสนับสนุนด้านอัตราก�าลังครู
ส�าหรบัรบัผดิชอบการจดัการเรียนการสอน
นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษเรียนรวม

๔ . มี ก า รส นับส นุนวั ส ดุ อุ ปกรณ ์  
สื่อการเรียนการสอน และอุปกรณ์อื่นๆ  
ที่จ�าเป็นส�าหรับนักเรียนที่มีความต้องการ
พิเศษเรียนรวม

๕. มีระบบการคัดกรองนักเรียน/ 
มีแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
เกณฑ์การให้คะแนน: 
๑. ด�าเนินการ ๓ - ๔ รายการ 
๒. ด�าเนินการ ๒ รายการ
๓. ด�าเนินการ ๑ รายการ
๔. ไม่มีการด�าเนินการ

๕
๓
๑
๐
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๘๐ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. หลกัสตูรสถานศกึษา /แผนการจดัการเรยีนการสอน 
๒. ค�าสั่ง/ประกาศ/หนังสือสั่งการ
๓. แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
๔. ภาพถ่าย/มีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์
๕. เอกสารหลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท ๐๘๑๖.๓/ว ๘๗๗ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙  
เรื่อง โครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น 
๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท ๐๘๑๖.๓/ว ๒๐๗๔ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ 
เรื่อง โครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น
๓. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก  
ที ่มท ๐๘๙๓.๒/ว ๓๓๔ ลงวนัที ่๑๖ กมุภาพนัธ์ ๒๕๕๙  
เรื่อง การน�าหลักสูตร โตไปไม่โกงไปจัดการเรียนการ
สอนในสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๔. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 
๐๘๑๖.๓/ว ๘๑๐ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒ และ
หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๖.๓/ว ๗๘๔ ลงวันที่ 
๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓ เรื่อง หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
๕. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๙.๒/ 
ว ๒๔๔๖ ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๓ 
๖. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 
๐๘๑๐.๕/ว ๑๙๔๑ ลงวันท่ี ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ 
และหนังสือ ที่ มท ๐๘๑๖.๓/ว ๑๓๓๑ ลงวันที่  
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เรื่อง การขับเคลื่อนสถานศึกษา
ปลอดบุหรี่ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
๗. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 
๐๘๑๖..๓/ว ๒๐๔๐ ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑

๘๐. สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน มีการบูรณาการการจัดการ
เรียนการสอน หรือจัดกิจกรรมที่ส่งเสริม
ทักษะการด�ารงชีวิต คุณธรรม จริยธรรม 
ความซื่อสัตย์สุจริต 
มีการด�าเนินการ ดังนี ้                    
(โปรด ในช่อง ที่มีการด�าเนินการ)

๑. มีการน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปบูรณการการจัดการเรียน 
การสอน เช่น เข้าร่วมโครงการโรงเรียน 
พอเพียงท้องถิ่น เป็นสถานศึกษาพอเพียง/ 
ศูนย ์การเรียนรู ้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงแล้ว

๒. มีการน�าหลักสูตรโตไปไม่โกงไป 
บูรณาการการจัดการเรียนการสอน

๓. มีการน�าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
ไปบูรณาการการจัดการเรียนการสอน

๔. มกีารบรูณาการจัดการเรียนการสอน
วิชาด้านสาธารณภัยในสถานศึกษา

๕. มีการน�า ๗ มาตราการสถานศึกษา
ปลอดบุหรี่ไปขับเคลื่อนในโรงเรียน

๖. กิจกรรม/โครงการอื่น ๆ ที่ส่งเสริม
ทักษะการด�ารงชีวิต คุณธรรม จริยธรรม 
ความซื่อสัตย์สุจริต การมีจิตสาธาณะ  
การส่งเสรมิคณุภาพชวีติ (๑ กจิกรรม ให้นบั 
เป็น ๑ รายการ) เช่น เข้าร่วมโครงการ
อนุรักษ ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก 
พระราชด�ารฯิ, โครงการเสรมิสร้างคณุธรรม  
และจริยธรรมในโรงเรียนสังกัดองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิน่ /เป็นโรงเรยีนต้นแบบ
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ฯลฯ
(โปรดระบุ………………….………...........……)
เกณฑ์การให้คะแนน:     
๑. ด�าเนินการ ๓ รายการขึ้นไป
๒. ด�าเนินการ ๒ รายการ
๓. ด�าเนินการ ๑ รายการ
๔. ไม่มีการด�าเนินการ

๕
๓
๑
๐
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ค�าอธิบาย: มาตรการสถานศึกษาปลอดบุหรี่ ประกอบด้วย
              (๑) ก�าหนดนโยบายโรงเรียนปลอดบุหรี่
              (๒) การบริหารจัดการเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่
              (๓) จัดสภาพแวดล้อมตามกฎหมายโรงเรียนปลอดบุหรี่
              (๔) สอดแทรกเรื่องบุหรี่ในการจัดการเรียนรู้
              (๕) นักเรียนมีส่วนร่วมขับเคลื่อนโรงเรียนปลอดบุหรี่
              (๖) ดูแลช่วยเหลือนักเรียนไม่ให้สูบบุหรี่
              (๗) มีกิจกรรมร่วมระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
หมายเหตุ: ประเมินสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ไม่รวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและวิทยาลัย)

คะแนนเต็ม ๓๕

คะแนนที่ได้

หน่วยที่ ๒ ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ตัวชี้วัดที่ ๗๗ - ๙๖ จ�านวน ๒๐ ตัวชี้วัด จ�านวน ๑๐๐ คะแนน

เป้าหมาย: องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ส่งเสริม สนับสนุนการด�าเนินงานด้านสาธารณสุขและการป้องกันโรคในด้านต่าง ๆ  
เพื่อสร้างสุขภาวะในท้องถิ่น
หน่วยย่อยที่ ๒ สาธารณสุข ตัวชี้วัดที่ ๘๑ - ๘๗ จ�านวน ๗ ตัวชี้วัด จ�านวน ๓๕ คะแนน
ตัวชี้วัดที่ ๘๑ – ๘๕ จ�านวน ๕ ตัวชี้วัด จ�านวน ๒๕ คะแนน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:  กองสาธารณสุขท้องถิ่น
ผู้รับผิดชอบ: ๑. นายกิตติพงษ์ เกิดฤทธิ์           ผู้อ�านวยการกองสาธารณสุขท้องถิ่น        โทร. ๐๘ ๑๒๙๒ ๙๕๙๕
                  ๒. นางสาวสุจิตรา ดาวเรือง          นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ   โทร. ๐๘ ๑๓๐๑ ๓๙๙๔
                   ๓. นางสาวภัชร์จิรัสม์ ธัชเมฆรัตน์   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ   โทร. ๐๙ ๑๐๖๒ ๓๕๓๕
                                                             หมายเลขโทรศัพท์ส�านักงาน ๐ ๒๒๔๑ ๗๒๒๕
ตัวชี้วัดที่ ๘๖ – ๘๗ จ�านวน ๒ ตัวชี้วัด จ�านวน ๑๐ คะแนน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:   กลุ่มพัฒนาความร่วมมือและศักยภาพภาคีเครือข่ายอนามัยสิ่งแวดล้อม ส�านักอนามัยสิ่งแวดล้อม          
                              กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
ผู้รับผิดชอบ:  ๑. นางปรียานุช บูรณะภักดี     นักวิชาการสาธารณสุขช�านาญการพิเศษ   โทร. ๐๘ ๙๑๑๑ ๔๙๓๗  
                  ๒. นางสาวชิดชนก ปลื้มปรีดี     นักวิชาการสาธารณสุขช�านาญการ          โทร. ๐๘ ๐๔๐๑ ๖๘๐๑
                                                       หมายเลขโทรศัพท์ส�านักงาน ๐ ๒๕๙๐ ๔๒๕๗ ต่อ ๔๒๕๘ - ๔๓๙๐

ตัวชี้วัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

๘๑ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. แผนงานสาธารณสุข (e-LAAS)
๒. มกีารเผยแพร่ทางเวบ็ไซต์หลกัขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น โดยให้ทีมประเมินฯ ตรวจสอบในเชิง
ประจกัษ์ (เปิดดจูากเวบ็ไซต์จรงิในวนัตรวจประเมนิฯ)
๓. หนงัสอืขอความร่วมมือจากหน่วยงานทีจ่ดักจิกรรม
๔. รายงานผลการด�าเนนิการเสนอต่อผูบ้รหิารท้องถิน่
เพื่อรับทราบ

๘๑. จ�านวนกิจกรรมที่องค์กรปกครอง             
ส่วนท้องถิ่นด�าเนินการเพื่อให้ความรู้               
แก่ประชาชนในการส่งเสริมสุขภาพ และ
ป้องกันโรค
เกณฑ์การให้คะแนน:
๑. ด�าเนินการ ๓ กิจกรรมขึ้นไป
๒. ด�าเนินการ ๒ กิจกรรม
๓. ด�าเนินการ ๑ กิจกรรม
๔. ไม่มีการด�าเนินการ

๕
๓
๑
๐
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ค�าอธิบาย:
กรณีไม่ได้ใช้เงินงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ตรวจสอบรายงานผลการด�าเนินการที่เสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้

๘๒ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. แผนงานสาธารณสุข (e-LAAS)
๒. ภาพถ่ายกิจกรรม (ไม่ใช่กิจกรรมเฉพาะบุคคล)
๓. มกีารเผยแพร่ทางเวบ็ไซต์หลกัขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น โดยให้ทีมประเมินฯ ตรวจสอบในเชิง
ประจกัษ์ (เปิดดจูากเวบ็ไซต์จรงิในวนัตรวจประเมนิฯ)
๔. รายงานผลการด�าเนนิการ เสนอต่อผูบ้รหิารท้องถิน่ 
เพื่อรับทราบ
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด  
ที่ มท ๐๘๑๙.๓/ว ๔๓๐๐ ลงวันท่ี ๒๑ ตุลาคม  
๒๕๖๒
๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท ๐๘๑๙.๓/ว ๒๓๒๐ ลงวันท่ี ๑๓ มิถุนายน  
๒๕๖๒ 
๓. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท ๐๘๑๐.๕/ว ๑๙๔๑ ลงวันท่ี ๒๖ มิถุนายน  
๒๕๖๑ 
๔. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 
๐๘๑๙.๓/ว ๓๘๑๑ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ 
๕. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 
๐๘๑๐.๕/ว ๔๐๕๒ ลงวันที่๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ 
๖. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท ๐๘๑๙.๓/ว ๔๓๘๑ ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ 
๗. คู่มือแนวทางการด�าเนินงานของหน่วยงานจัดการ
อบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร
๘. คู่มือพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม

๘๒. จ�านวนกิจกรรมที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นด�าเนินการส่งเสริมสุขภาพ 
การป้องกันและควบคมุโรคต่าง ๆ  รวมถึง 
การ เตรี ยมความพร ้ อมการรั บมื อ 
โรคติดต่อโรคอุบัติใหม่ให้แก่ประชาชน 
(ไม่ใช่การให้ความรู้)
เกณฑ์การให้คะแนน:     
๑. ด�าเนินการ ๓ กิจกรรมขึ้นไป
๒. ด�าเนินการ ๒ กิจกรรม
๓. ด�าเนินการ ๑ กิจกรรม
๔. ไม่มีการด�าเนินการ

๕
๓
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หมายเหตุ: 
๑. การนับจ�านวนกิจกรรมหากใน ๑ โครงการ มีหลายกิจกรรมให้นับเป็นรายกิจกรรม เช่น มีการจัดท�าโครงการเพื่อส่งเสริม 
สุขภาพ การป้องกันและควบคุมโรคต่าง ๆ โดยโครงการดังกล่าวประกอบด้วยหลายกิจกรรม เช่น การฉีดวัคซีนป้องกันโรคต่าง ๆ  
การฉีดพ่นหมอกควัน การก�าจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า การตรวจสุขภาพ การจัดการขยะ
มูลฝอย การป้องกนัโรคขาดสารไอโอดนี การคดักรองโรคไม่ติดต่อ  การตรวจหามะเรง็เต้านม การให้บรกิารด้านทันตกรรม  เป็นต้น 
สามารถแยกนับเป็นรายกิจกรรมได้
๒. โรคติดต่อ หมายถึง โรคที่เกิดจากเชื้อโรค หรือพิษของเชื้อโรค ซึ่งสามารถแพร่ได้โดยตรงหรือทางอ้อมมาสู่คน เช่น  
โรคพิษสุนัขบ้า (สัตว์สู่คน) โรคตาแดง โรคไข้หวัดใหญ่ ฯลฯ
๓. โรคไม่ติดต่อ หมายถึง กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง กลุ่มโรคที่ไม่ได้มีสาเหตุมาจากการติดเช้ือ ไม่ได้เกิดจากเชื้อโรค ไม่สามารถ 
ติดต่อได้ผ่านการสัมผัส หรือติดต่อผ่านตัวน�าโรค (พาหะ) หรือเป็นโรคที่ไม่ติดต่อจากคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่งได้โดยการ 
คลุกคลี สัมผัส ไอ จาม น�้า อาหาร อุจจาระ ปัสสาวะ เพศสัมพันธ์ แต่อาจถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้ หรือการด�าเนิน 
ชีวิตประจ�าวัน เช่น การดื่ม สูบบุหรี่ ขาดการออกก�าลังกาย ความเครียด อาหารหวาน มัน และเค็ม ตัวอย่างเช่น โรคเบาหวาน 
โรคหลอดเลือดสมองและหัวใจ โรคถุงลม โป่งพอง โรคมะเร็ง และโรคอ้วนลงพุง
๔. โรคอุบัติใหม่ หมายถึง (Emerging Infectious Diseases) โรคติดเชื้อชนิดใหม่ๆ ที่มีรายงานผู้ป่วยเพิ่มขึ้นในระยะประมาณ 
๒๐ ปีที่ผ่านมา หรือโรคติดเชื้อที่มีแนวโน้มที่จะพบมากขึ้น ในอนาคตอันใกล้ รวมไปถึงโรคที่เกิดขึ้นใหม่ในที่ใดที่หนึ่ง หรือ 
โรคที่เพิ่งจะแพร่ระบาดเข้าไปสู่อีกที่หนึ่งละยังรวมถึงโรคติดเชื้อที่เคยควบคุมได้ด้วยยาปฏิชีวนะแต่เกิดการดื้อยา 
๕. โรคติดต่อที่เกิดจากเชื้อใหม่ (new infectious diseases) เช่น โรคซาร์ส ไข้หวัดนก ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ h1n1 ๒๐๐๙                 
ไข้สมองอักเสบนิปาห์ไวรัส
๖. โรคติดต่อที่พบในพื้นที่ใหม่ (new geographical areas) เป็นโรคที่มาจากประเทศหนึ่งไปอีกประเทศหนึ่ง หรือข้ามทวีป เช่น                
โรคเวสต์ไนล์ไวรัส
๗. โรคติดต่ออุบัติซ�้า (re-emerging infectious diseases) คือ โรคติดต่อที่เคยระบาดในอดีต และสงบไปนานแล้ว แต่กลับมา 
ระบาดอีก เช่น ไข้ชิคุนกุนยา
๘. เชื้อโรคดื้อยา (antimicrobial resistant organism) เช่น วัณโรคดื้อยา
๙. ตัวอย่างร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๑๐. แนวทางการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพฯ (ฉบับปรับปรุง)
๑๑. คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  (SOP)
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๘๓ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. ข ้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ ่าย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
๒. แผนงานด้านสาธารณสุข (e-LAAS)
๓. มีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์ขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น โดยให้ทีมประเมินฯ ตรวจสอบในเชิง
ประจกัษ์ (เปิดดจูากเวบ็ไซต์จรงิในวนัตรวจประเมนิฯ)
๔. เอกสารหรือฐานข้อมูล Rabies One Data 
๕. วัสดุ อุปกรณ์ ในระบบลูกโซ่ความเย็น เช่น ตู้เย็น
เกบ็วคัซนี เทอร์โมมเิตอร์ กระตกิ กล่องโฟม Ice pack 
Data Logger 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘
๒. พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๓. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม
๔. พระราชบัญญตักิารจดัสวสัดภิาพสตัว์ พ.ศ. ๒๕๕๗
๕. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการจัดสวัสดิภาพสัตว์ขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒
๖. คูม่อืแนวทางการบรหิารจดัการสถานสงเคราะห์สตัว์ 
๗. คู่มอืการบรหิารจัดการวัคซนีป้องกนัโรคพิษสนุขับ้า
ในสัตว์ส�าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๘๓. การบริหารจัดการการป้องกันโรค 
พิษสุนัขบ้าในท้องถิ่น
มีการด�าเนินการ ดังนี ้                     
(โปรด ในช่อง ที่มีการด�าเนินการ)

๑. มีฐานข้อมูลจ�านวนสุนัขและแมว 
ในพื้นที่

๒. มีการจัดท�าข ้อบัญญัติท ้องถิ่น/
เทศบัญญัติท้องถิ่น เพ่ือควบคุมการเล้ียง
และปล่อยสัตว์ในที่สาธารณะ

๓. มกีารฉดีวคัซนีป้องกนัโรคพษิสนุขับ้า 
ในสัตว์ 

๔. มีการจัดสวัสดิภาพสัตว์ (จัดให้มี
สถานสงเคราะห์สัตว์หรือส่งต่อไปยังสถาน
สงเคราะห์สัตว์อื่น)

๕. มีการจัดให้มีระบบลูกโซ่ความเย็น
(Cold Chain system) ส�าหรับวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า    

๖. มีการท�าหมันสุนัขและแมวที่ไม่มี
เจ้าของหรือด้อยโอกาสหรือเป็นกลุ่มเส่ียง
ต่อการเกิดโรคพิษสุนัขบ้า 
เกณฑ์การให้คะแนน:     
๑. ด�าเนินการ ๕ – ๖ ข้อ
๒. ด�าเนินการ ๓ - ๔ ข้อ
๓. ด�าเนินการ ๑ – ๒ ข้อ
๔. ไม่มีการด�าเนินการ

๕
๓
๑
๐

ค�าอธิบาย:
๑. ระบบลูกโซ่ความเย็น (Cold Chain system) หมายถึง ระบบการจัดการที่จะท�าให้วัคซีนอยู่ในอุณหภูมิที่ถูกต้องเหมาะสม                         
ตลอดเวลาทั้งในขณะจัดเก็บและกระบวนการขนส่งวัคซีน และรวมถึงขั้นตอนในขณะให้บริการที่ต้องน�าวัคซีนที่มีอยู่ในสภาพ                                 
ที่เหมาะสมเข้าสู่ร่างกายสัตว์ด้วยเหตุที่วัคซีนไวต่อความร้อนความเย็นจัดและต้องเก็บในอุณหภูมิที่ถูกต้อง ตั้งแต่ผู้ผลิตจนถึงผู้ใช้ 
+๒ ถึง +๘ องศาเซลเซียส
๒. วัคซีน หมายถึง วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ 
๓. Ice Pack หมายถึง ภาชนะพลาสติกที่มีเจลข้างใน จะแช่แข็งในช่องแข็ง เอาไว้ใช้เหมือนน�้าแข็ง
๔. Data logger หมายถึง อุปกรณ์ที่ใช้บันทึกอุณหภูมิ ซึ่งมีโปรแกรมที่ใช้ก�าหนดการท�างาน โดยมี Sensor ที่ใช้วัดและบันทึก
อุณหภูมิ ในช่วงตั้งแต่ - ๔๐ องศาเซลเซียส ขึ้นไป
๕. กรณีการด�าเนินการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในการจัดตั้งศูนย์พักพิงสัตว์และมีการด�าเนินการในศูนย์ เช่น การฉีดวัคซีน                       
การท�าหมันสุนัข ให้ได้ ๕ คะแนน
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้
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๘๔ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. ข ้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ ่าย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
๒. แผนงานสาธารณสุข (e-LAAS)
๓. ภาพถ่ายกิจกรรม
๔. หนังสือขอรับการสนับสนุน
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบ�ารุง 
โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑
๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 
๐๘๑๐.๘/ว ๑๒ ลงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๒ 
๓. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท ๐๘๑๐.๕/ว ๘๑ ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๒ 
๔. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท ๐๘๑๐.๕/ว ๓๒๐๔ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

๘๔. จ�านวนหน่วยบริการสาธารณสุขที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด�าเนินการ 
ห รือส นับส นุน ในการ ดูแลสุ ขภาพ
ประชาชน
มีการด�าเนินการ ดังนี ้                     
(โปรด ในช่อง ที่มีการด�าเนินการ)

๑. มีหน ่วยบริการสาธารณสุขของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒. สนบัสนุนหน่วยบรกิารสาธารณสขุอืน่
ในการตรวจสุขภาพของประชาชน

๓. สนับสนุน อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ�าหมู ่บ้าน (อสม.) ให้บริการครบ 
ทุกหมู่บ้าน/ชุมชน 

๔. มีการบริการสาธารณสุขเคล่ือนท่ี 
ทั้งในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หรือร่วมกับหน่วยบริการสาธารณสุขอื่น
เกณฑ์การให้คะแนน:     
๑. ด�าเนินการ ๓ - ๔ ข้อ
๒. ด�าเนินการ  ๒ ข้อ
๓. ด�าเนินการ ๑ ข้อ
๔. ไม่มีการด�าเนินการ

๕
๓
๑
๐

ค�าอธิบาย:
๑. หน่วยบริการสาธารณสุข หมายถึง สถานท่ีรวมตลอดถึงยานพาหนะ ซึ่งจัดไว้เพื่อการ ประกอบโรคศิลปะ เช่น โรงพยาบาล 
สถานีอนามัย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพประจ�าต�าบล ศูนย์การแพทย์ คลินิกอบอุ่น ศูนย์บริการ
สาธารณสุข ศูนย์สุขภาพชุมชน หรือสถานบริการสาธารณสุขที่เรียกชื่ออย่างอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งให้บริการ 
แก่ประชาชนทั่วไป หรือ สถานพยาบาลที่ด�าเนินการโดยกระทรวง ทบวง กรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ สถาบัน
การศึกษาของรัฐ หน่วยงานอื่นของรัฐ และสภากาชาดไทย สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล หน่วยบริการ 
ตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และหน่วยบริการอื่นตามที่คณะกรรมการประกาศก�าหนด
ข้อมูลปัจจุบัน: มีสถานีอนามัย/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล (รพ.สต.) ถ่ายโอนมาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
จ�านวน ๕๗ แห่ง ใน ๒๔ จังหวัด 
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๘๕ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. แผนพัฒนาท้องถิ่น
๒. ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ�า
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
๓. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง ต่าง ๆ  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยให้ทีมประเมินฯ 
ตรวจสอบในเชิงประจักษ์ หรือสามารถเปิดดูจาก
เว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในวันตรวจ
ประเมินฯ)
๔. ภาพถ่ายกิจกรรม 
๕. หนังสือขอรับการสนับสนุน
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญตัคิวบคมุผลติภัณฑ์ยาสบู พ.ศ.๒๕๖๐
๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท ๐๘๑๙.๒/ว ๗๗๖ ลงวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๔
๓. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 
๐๘๑๖.๓/ว ๑๓๓๑ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓
ค�าอธิบาย:  
๑. นโยบายในการควบคุมการบริโภคยาสูบจะต้อง 
ลงนามโดยผูบ้รหิารท้องถ่ิน เช่น การก�าหนดให้มสีถาน
ที่เขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย มีระบบการช่วยเหลือ
หรือส่งต่อประชาชนที่ประสงค์จะลด ละ เลิกบุหรี่ 
และประกาศให้ทราบอย่างทั่วถึง   
๒. จัดให้มสีถานทีส่าธารณะในพ้ืนทีเ่ป็นเขตปลอดบหุร่ี 
ตามกฎหมายว่าด้วยการผลติภณัฑ์ยาสบู อาท ิสถานท่ี 
ท�างาน สถานศึกษา สถานบริการสาธารณสุข สถานที ่
สาธารณะทีใ่ช้ประโยชน์ร่วมกนั (สถานทีอ่อกก�าลังกาย  
สวนสาธารณะ) โดยมีการติดแสดงเครื่องหมาย 
เขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย 

๘๕. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการ 
ด�าเนินการควบคุมผลิตภัณฑ ์ยาสูบ
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมผลิตภัณฑ์
ยาสูบ
มีการด�าเนินการ ดังนี ้                      
(โปรด ในช่อง ที่มีการด�าเนินการ)

๑. ก�าหนดนโยบายเพื่อด�าเนินงาน
ควบคมุผลติภัณฑ์ยาสบู และประชาสมัพนัธ์
ให้ประชาชนรับทราบ

๒. แต่งต้ังคณะกรรมการ/คณะท�างาน/
ผู ้ รับ ผิดชอบการด� า เนินงานควบคุม
ผลติภณัฑ์ยาสบู เพือ่ขับเคลือ่นและติดตาม
ประเมนิผลการด�าเนนิงานผลิตภณัฑ์ยาสูบ
ในพื้นที่ 

๓. ก�าหนดให้สถานที่สาธารณะในพื้นที่
เป็นเขตปลอดบุหรี่ ตามกฎหมายว่าด้วย 
การควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ

๔. มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่าน
สื่อหรือช่องทางต่าง ๆ ของหน่วยงาน  
เพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่ผู้ค้าและประชาชน 
ในพื้นที่

๕. การเฝ้าระวังสถานการณ์การบริโภค
ยาสูบในพื้นที่

๖. บรูณาการความร่วมมอืในการท�างาน
ร่วมกบัหน่วยงานและภาคเีครอืข่ายในพ้ืนท่ี

๗. จัดให้มีหรือสนับสนุนให้เกิดการเลิก
บุหร่ีหรือระบบการส่งต่อ เพื่อช่วยเหลือ 
ผู้ท่ีประสงค์ปรับเปล่ียนพฤติกรรมเพ่ือการ
ลด ละ เลิกบุหรี่

๘. การจัดกจิกรรม/โครงการเพือ่พฒันา
ศักยภาพประชาชน ผ่านการประชุม/
อบรม/สัมมนา/จัดแสดงนิทรรศการให้แก่
ประชาชนในพื้นที่   
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๓. การเฝ ้าระวังสถานการณ์การบริโภคยาสูบ 
ในพ้ืนที่  เช ่น การเฝ ้าระวังไม ่ให ้ มีการสูบบุหรี ่
ในบริเวณที่กฎหมายก�าหนดให้เป็นเขตปลอดบุหรี่  
การออกตรวจสถานท่ีจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบ และ
การประชาสัมพันธ์การปฏิบัติตามกฎหมายร่วมกับ 
การบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการควบคุมผลิตภัณฑ์
ยาสูบ การลงพื้นที่สร้างความร่วมมือกับร้านค้าในการ
ปฏิบัติตามกฎหมายร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๔. การบูรณาการความร่วมมือในการท�างานร่วมกับ
หน่วยงานและภาคีเครือข่ายในพื้นที่ เช่น ส�านักงาน
สาธารณสุขจังหวัด/อ�าเภอ ผู้น�าชุมชน อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน สถานบริการสาธารณสุข 
ต�ารวจ สื่อมวลชนท้องถิ่น ก�านัน/ผู้ใหญ่บ้าน 
๕. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ เพื่อ 
สร้างการรับรู้ให้แก่ผู้ค้าและประชาชนในพื้นที่ เช่น  
หอกระจายข่าว เสียงตามสาย บอร์ดประชาสัมพันธ์ 
การเดินรณรงค์ฯ  
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้

เกณฑ์การให้คะแนน:     
๑. ด�าเนินการ ๖ รายการขึ้นไป
๒. ด�าเนินการ ๔ รายการ
๓. ด�าเนินการ ๒ รายการ
๔. ไม่มีการด�าเนินการ

๕
๓
๑
๐

๘๖ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. เอกสารการด�าเนินงานการพัฒนาคุณภาพระบบ
บริการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (EHA)
๒. เอกสารแบบประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบ
บริการอนามยัสิง่แวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
แต่ละด้านที่มีการลงลายมือชื่อจากคณะกรรมการ
๓. เอกสารสรุปผลการประเมินมาตรฐานคุณภาพ
ระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ินท่ีมีลายมือชื่อจากคณะกรรมการ หรือ 
หนงัสอืรบัรองคณุภาพระบบบรกิารอนามยัสิง่แวดล้อม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (EHA)
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒. คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานการพัฒนาคุณภาพ
ระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (SOP:EHA)

๘๖. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการ
ด�าเนินงานการพัฒนาคุณภาพระบบ
บรกิารอนามยัสิง่แวดล้อม EHA ๑๐๐๐ –  
๔๐๐๐ มีการด�าเนินการพัฒนาคุณภาพ
ระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้        
(โปรด ในช่อง ที่มีการด�าเนินการ)

การจัดการสุขาภิบาลอาหาร 
    (EHA ๑๐๐๐)

การจัดการคุณภาพน�้าบริโภค 
    (EHA ๒๐๐๐)

การจัดการสิ่งปฏิกูล (EHA ๓๐๐๐)
การจัดการมูลฝอย (EHA ๔๐๐๐)
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เกณฑ์การให้คะแนน: 
๑. มีการด�าเนินงานการพัฒนาคุณภาพ
ระบบบริการอนามัยส่ิงแวดล้อมได้ตาม
มาตรฐาน (ระดับเกียรติบัตร) อย่างน้อย 
๑ ด้านขึ้นไป
๒. มีการด�าเนินงานการพัฒนาคุณภาพ
ระบบบริการอนามัยส่ิงแวดล้อมได้ตาม
มาตรฐาน (ระดับพื้นฐาน) อย่างน้อย  
๑ ด้านขึ้นไป
๓. มีการด�าเนินงานการพัฒนาคุณภาพ
ระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม
๔. ไม่มีการด�าเนินงานการพัฒนาคุณภาพ
ระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม

๕

๓

๑

๐

ค�าอธิบาย:
๑. การพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม หมวดที่ ๑๐๐๐ – ๔๐๐๐ มีดังนี้
    ๑.๑ การจัดการสุขาภิบาลอาหาร (EHA ๑๐๐๐) แบ่งเป็น ๓ ด้าน ได้แก่
           - การจัดการสุขาภิบาลอาหารในสถานที่จ�าหน่ายและสะสมอาหาร (EHA ๑๐๐๑)
           - การจัดการสุขาภิบาลอาหารในตลาด (EHA ๑๐๐๒)
           - การจัดการสุขาภิบาลอาหารในการจ�าหน่ายสินค้าในที่ทางสาธารณะ (EHA ๑๐๐๓)
    ๑.๒ การจัดการคุณภาพน�้าบริโภค (EHA ๒๐๐๐) แบ่งเป็น ๓ ด้าน ได้แก่
           - การจัดการคุณภาพน�้าประปา (ผลิตโดย อปท.)  (EHA ๒๐๐๑)
           - การจัดการคุณภาพน�้าประปา (ผลิตโดยหน่วยงานอื่น)  (EHA ๒๐๐๒)
           - การจัดการคุณภาพตู้น�้าหยอดเหรียญ น�้าดื่มบรรจุขวด (EHA ๒๐๐๓)
    ๑.๓ การจัดการสิ่งปฏิกูล (EHA ๓๐๐๐) แบ่งเป็น ๒ ด้าน ได้แก่
           - การจัดการส้วมสาธารณะ (EHA ๓๐๐๑)
           - การจัดการสิ่งปฏิกูล (EHA ๓๐๐๒)
    ๑.๔ การจัดการมูลฝอย (EHA ๔๐๐๐) แบ่งเป็น ๓ ด้าน ได้แก่
           - การจัดการมูลฝอยทั่วไป  (EHA ๔๐๐๑) 
           - การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ (EHA ๔๐๐๒)
           - การจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน (EHA ๔๐๐๓)
๒. คณะกรรมการ หมายถึง คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพจากหน่วยงานกรมอนามัย ศูนย์อนามัยที่ ๑ - ๑๒  ส�านักงาน
สาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ส�านักงานสาธารณสุขอ�าเภอ (สสอ.) หรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล (รพ.สต.)
๓. การด�าเนินงานการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยส่ิงแวดล้อม หมายถึง การด�าเนินงานการพัฒนาคุณภาพระบบบริการ
อนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (EHA) ตามมาตรฐานกระบวนการที่ก�าหนดในคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
ระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมส�าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (SOP:EHA) โดยสามารถใช้ผลคะแนนดังกล่าวได้ ๓ ปี 
นับตั้งแต่วันที่ได้รับการตรวจประเมินจากคณะกรรมการและไม่ต้องสมัครใหม่ในปีถัดไป
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หมายเหตุ: 
๑. ประเมินเฉพาะเทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนต�าบล ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้
    ยกเว้นองค์การบริหารส่วนจังหวัด ไม่ต้องประเมิน
๒. กรณีองค์การบริหารส่วนต�าบล ไม่มีการด�าเนินงานพัฒนาระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม สามารถตัดฐานการประเมินได้

๘๗ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. เอกสารการด�าเนินงานการพัฒนาคุณภาพระบบ
บริการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (EHA)
๒. เอกสารแบบประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบ
บริการอนามยัสิง่แวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
แต่ละด้านที่มีการลงลายมือชื่อจากคณะกรรมการ
๓. เอกสารสรุปผลการประเมินมาตรฐานคุณภาพ
ระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ินท่ีมีลายมือชื่อจากคณะกรรมการ หรือ 
หนงัสอืรบัรองคณุภาพระบบบรกิารอนามยัสิง่แวดล้อม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (EHA)
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒. คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานการพัฒนาคุณภาพ
ระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (SOP:EHA)

๘๗. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการ
ด�าเนินงานการพัฒนาคุณภาพระบบ
บรกิารอนามยัสิง่แวดล้อม EHA ๕๐๐๐ –  
๙๐๐๐ มีการด�าเนินการพัฒนาคุณภาพ
ระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้        
(โปรด ในช่อง ที่มีการด�าเนินการ)

การรองรับภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ 
(EHA ๕๐๐๐)

การจัดการเหตุร�าคาญ (EHA ๖๐๐๐)
การจัดการกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อ

สุขภาพ (EHA ๗๐๐๐)
การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ  

(EHA ๘๐๐๐)
การบังคับใช้กฎหมาย (EHA ๙๐๐๐)

เกณฑ์การให้คะแนน:
๑. มีการด�าเนินงานการพัฒนาคุณภาพ
ระบบบริการอนามัยส่ิงแวดล้อมได้ตาม
มาตรฐาน (ระดับเกียรติบัตร) อย่างน้อย 
๑ ด้านขึ้นไป
๒. มีการด�าเนินงานการพัฒนาคุณภาพ
ระบบบริการอนามัยส่ิงแวดล้อมได้ตาม
มาตรฐาน (ระดับพื้นฐาน) อย่างน้อย  
๑ ด้านขึ้นไป 
๓. มีการด�าเนินงานการพัฒนาคุณภาพ
ระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม
๔. ไม่มีการด�าเนินงานการพัฒนาคุณภาพ
ระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม 

๕

๓

๑

๐
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ค�าอธิบาย:
๑. การพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม หมวดที่ ๕๐๐๐ – ๙๐๐๐ มีดังนี้
    ๑.๑ การรองรับภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ (EHA ๕๐๐๐) แบ่งเป็น ๑ ด้าน ได้แก่
           - การรองรับภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ (EHA ๕๐๐๐)
    ๑.๒ การจัดการเหตุร�าคาญ (EHA ๖๐๐๐) แบ่งเป็น ๑ ด้าน ได้แก่
           - การจัดการเหตุร�าคาญ (EHA ๖๐๐๐)         
    ๑.๓ การจัดการกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (EHA ๗๐๐๐) แบ่งเป็น ๑ ด้าน ได้แก่
           - การจัดการกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (EHA ๗๐๐๐)        
    ๑.๔ การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ (EHA ๘๐๐๐) แบ่งเป็น ๑ ด้าน ได้แก่
           - การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ (EHA ๘๐๐๐)
    ๑.๕ การบังคับใช้กฎหมาย (EHA ๙๐๐๐) แบ่งเป็น ๕ ด้าน ได้แก่
           - การออกข้อบัญญัติท้องถิ่น (EHA ๙๐๐๑)  
           - การออกหนังสือรับรองการแจ้ง (EHA ๙๐๐๒)
           - การออกใบอนุญาต (EHA ๙๐๐๓) 
           - การออกค�าสั่งทางปกครอง (EHA ๙๐๐๔)
           - การเปรียบเทียบปรับและการด�าเนินคดี (EHA ๙๐๐๕)
๒. คณะกรรมการ หมายถึง คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพจากหน่วยงานกรมอนามัย ศูนย์อนามัยที่ ๑ - ๑๒ ส�านักงาน
สาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ส�านักงานสาธารณสุขอ�าเภอ (สสอ.) หรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล (รพ.สต.)
๓. การด�าเนินงานการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยส่ิงแวดล้อม หมายถึง การด�าเนินงานการพัฒนาคุณภาพระบบบริการ
อนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (EHA) ตามมาตรฐานกระบวนการที่ก�าหนดในคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
ระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมส�าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (SOP:EHA) โดยสามารถใช้ผลคะแนนดังกล่าวได้ ๓ ปี 
นับตั้งแต่วันที่ได้รับการตรวจประเมินจากคณะกรรมการและไม่ต้องสมัครใหม่ในปีถัดไป
หมายเหตุ: 
๑. ประเมินเฉพาะเทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนต�าบล ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้
    ยกเว้นองค์การบริหารส่วนจังหวัด ไม่ต้องประเมิน
๒. กรณีองค์การบริหารส่วนต�าบล ไม่มีการด�าเนินงานพัฒนาระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม สามารถตัดฐานการประเมินได้
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คะแนนเต็ม ๑๐

คะแนนที่ได้

หน่วยที่ ๒ ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ตัวชี้วัดที่ ๗๗ – ๙๖ จ�านวน ๒๐ ตัวชี้วัด จ�านวน ๑๐๐ คะแนน
หน่วยย่อยที่ ๓  คุณภาพชีวิตยุคโควิด 19 ตัวชี้วัดที่ ๘๘ – ๘๙ จ�านวน ๒ ตัวชี้วัด จ�านวน ๑๐ คะแนน
เป้าหมาย: เพ่ือป้องกนัและควบคมุโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 หรอืโรคโควดิ 19 ((Coronavirus Disease 2019 (COVID -2019)) 
ตามนโยบายของรัฐบาลและแก้ปัญหาในพื้นที่ในระบบองค์รวมในการพัฒนาท้องถิ่นตามหน้าที่และอ�านาจขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:  กลุ่มงานส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีท้องถิ่น กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น
ผู้รับผิดชอบ:   ๑. นางสาวลัดดาวรรณ น้อยอรุณ    ผู้อ�านวยการกลุ่มงานส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีท้องถิ่น 
                                                                 โทร. ๐๘ ๔๙๔๑ ๕๔๑๔
                   ๒. นายอานนท์ เพชรหนู       นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  โทร. ๐๘ ๔๘๔๘ ๕๙๗๐
                    ๓. นางสาวชนเนษฎ์ แก้วพุฒ         พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน  โทร. ๐๙ ๕๖๖๙ ๓๖๔๕
                                                           หมายเลขโทรศัพท์ส�านักงาน ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๒๓๑๒, ๒๓๒๒

ตัวชี้วัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

๘๘ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย/
การใช้จ่ายเงินสะสม ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ หรอืรายจ่ายท่ีเกดิจากการโอนตัง้จ่ายเป็น
รายการใหม่ หรือโอนงบประมาณเพิ่ม
๒. ภาพถ่ายการด�าเนินการจริงที่ตรวจสอบได ้
กับงบประมาณรายจ่าย
๓. การรายงานผลต่อผู ้บริหารท้องถิ่นหรือ 
ผู้ก�ากับดูแล
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
เพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอ�านาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐ และ 
ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน
๒. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 
๐๘๐๘.๒/ว ๒๗๑๕ ลงวันท่ี ๑๓ พฤษภาคม 
๒๕๖๓
๓. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 
๐๘๐๘.๒/ว ๒๑๒๐ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๓
๔. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 
๐๘๐๘.๒/ว ๑๘๔๒ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓
๕. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 
๐๘๐๘.๒/ว ๐๗๖๗ ลงวนัที ่๕ กมุภาพนัธ์ ๒๕๖๓

๘๘. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด�าเนินการ
ส�าหรบัเจ้าหน้าทีผู้่ปฏบิตังิานในการด�าเนนิการ 
ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus  
Disease 2019 (COVID-19))
มีการด�าเนินการ ดังนี ้                     
(โปรด ในช่อง ที่มีการด�าเนินการ)

๑. มค่ีาป่วยการชดเชยการงานของ อ.ป.พ.ร. / 
ค่าเบีย้เลีย้งส�าหรับเจ้าหน้าทีป่ฏบิติังานในสถาน
ที่ควบคุม

๒. จดัใหม้ีครุภณัฑ์ทีใ่ช้ในการปฏิบตัิงาน เช่น  
เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ เครื่องพ่นยาฆ่าเชื้อโรค

๓. มียา/เวชภัณฑ์ท่ีไม่ใช่ยา วัสดุอุปกรณ์         
ที่ใช้ส�าหรับปฏิบัติหน้าที่

๔. จัดให้มีเครื่องแต่งกาย วัสดุอ่ืนที่จ�าเป็น 
ต้องใช้ในการปฏบิติังาน เช่น ถุงมอืยาง ผ้าปิดจมกู  
ฯลฯ

๕. จัดให ้มีค ่าอาหารส�าหรับเจ ้าหน ้าที ่
ผู้ปฏิบัติงานในสถานที่ผู ้ปฏิบัติงานในสถานที่
ควบคุม/กักกัน (ต้อง ไม่ซ�้าซ้อนกับค่าเบี้ยเลี้ยง)
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เกณฑ์การให้คะแนน:
๑. ด�าเนินการ ๔ - ๕ ข้อ
๒. ด�าเนินการ ๓ ข้อ
๓. ด�าเนินการ ๑ - ๒ ข้อ
๔. ไม่มีการด�าเนินการ

๕
๓
๑
๐

ค�าอธิบาย:
กรณีการด�าเนินการไม่ตรงกับการด�าเนินการข้อ ๑ - ๕ แต่เป็นการด�าเนินการในลักษณะหรือคล้าย ๆ กัน ให้เทียบเคียงเพื่อให้
คะแนนได้ตามเกณฑ์การให้คะแนนที่ก�าหนดไว้
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้

๘๙ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย/              
การใช้จ่ายเงินสะสม ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ หรือรายจ่ายที่เกิดจากการโอนต้ังจ่าย 
เป็นรายการใหม่ หรือโอนงบประมาณเพิ่ม
๒. ภาพถ่ายการด�าเนินการจริงที่ตรวจสอบได ้
กับงบประมาณรายจ่าย
๓. การรายงานผลต่อผู ้บริหารท้องถิ่นหรือ 
ผู้ก�ากับดูแล
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
เพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอ�านาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐ และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๙ ข้อ ๑๒ และข้อ ๑๖ (๒)
๒. ระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 
ว่าด้วยการสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อย
และผู้ไร้ที่พึ่ง พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๗ และข้อ ๘
๓. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 
๐๘๐๘.๒/ว ๒๗๑๕ ลงวันท่ี ๑๓ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการให้ความช่วย
เหลือประชาชนด้วยการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้

๘๙. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด�าเนินการ
ช่วยเหลือส�าหรับผู ้ที่ ได ้รับผลกระทบจาก
มาตรการต่าง ๆ ที่เกิดจากการแพร่ระบาด 
เชื้อไวรัส โคโรนา 2019 ในการด�าเนินการ
ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 
2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus  
Disease 2019 (COVID-19)) 
มีการด�าเนินการ ดังนี ้                     
(โปรด ในช่อง ที่มีการด�าเนินการ)

๑. มีการใช้จ่ายด้านแรงงานหรือค่าใช้จ่าย 
จ้างเหมาบริการ (ระบุด ้วยว่าใช ้จ ่ายอะไร 
........................................................................)

๒. มีการช่วยเหลือประชาชนในด้านคุณภาพ
ชีวิตอันเกิดจากได้รับผลกระทบผู้มีรายได้น้อย 
เช่น ค่าเครื่องอุปโภคบริโภค

๓. มีการช่วยเหลือประชาชนในด้านคุณภาพ
ชวิีตอนัเกดิจากได้รบัผลกระทบผูม้รีายได้น้อยใน
ด้านการครองชีพตามความจ�าเป็นที่ไม่ใช่ข้อ ๒.
เกณฑ์การให้คะแนน:
๑. ด�าเนินการครบ ๓ ข้อ
๒. ด�าเนินการ ๒ ข้อ
๓. ด�าเนินการ ๑ ข้อ
๔. ไม่มีการด�าเนินการ

๕
๓
๑
๐
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คะแนนเต็ม ๑๐

คะแนนที่ได้

หน่วยที่ ๒ ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ตัวชี้วัดที่ ๗๗ - ๙๖ จ�านวน ๒๐ ตัวชี้วัด จ�านวน ๑๐๐ คะแนน
หน่วยย่อยที ่๔ ส่งเสรมิและพฒันาคนพกิารและผูด้้อยโอกาส/คนไร้ทีพ่ึ่ง ตวัช้ีวดัที ่๙๐ - ๙๑ จ�านวน ๒ ตวัชีว้ดั จ�านวน ๑๐ คะแนน
หน่วยงานทีร่บัผดิชอบ:  กลุม่งานส่งเสรมิการพฒันาเศรษฐกจิ สงัคมและคณุภาพชวีติ กองพฒันาและส่งเสรมิการบริหารงานท้องถิน่
ผู้รับผิดชอบ: ๑. นายกฤษดา สมประสงค์ ผู้อ�านวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพชีวิต 
                                                      โทร. ๐๘ ๙๒๘๐ ๒๑๑๕
                 ๒. นายพีรณัฐ ประทุมชาติภักดี  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐ ต่อ ๔๑๓๑
                                                        หมายเลขโทรศัพท์ส�านักงาน ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๔๑๓๑

ตัวชี้วัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

๙๐ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
๒ . โ ค ร ง ก า ร ที่ มี ก า ร ด� า เ นิ น ก า ร จ ริ ง ใ น
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
๓. รายงานผลการด�าเนนิการทีเ่สนอต่อผูบ้รหิาร
ท้องถิ่นเพื่อทราบ
๔. มีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์หลักขององค์กร 
ปกครองส ่วนท ้องถิ่นโดยให ้ทีมประเมินฯ  
ตรวจสอบในเชงิประจกัษ์ (เปิดดจูากเวบ็ไซต์จรงิ
ในวันตรวจประเมินฯ)
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และฉบับที่ ๒                  
(พ.ศ. ๒๕๕๖)
๒. กฎกระทรวงก�าหนดสิ่งอ�านวยความสะดวก
ในอาคารส�าหรับผู ้พิการหรือทุพพลภาพและ 
คนชรา พ.ศ. ๒๕๔๘
๓. คู่มอืมาตรฐานการส่งเสรมิและพฒันาคณุภาพ
ชีวิตคนพิการ
๔. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น                
ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว ๑๔๕ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม 
๒๕๔๙

๙๐. จ�านวนกิจกรรมที่องค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นด�าเนินการเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต 
คนพิการ (นอกเหนือจากการจ่ายเบี้ยความ
พิการ)
มีการด�าเนินการ ดังนี ้                     
(โปรด ในช่อง ที่มีการด�าเนินการ)

๑. มีการจัดงาน/กิจกรรมท่ีองค์กรปกครอง       
ส่วนท้องถิน่ทีเ่อือ้ให้คนพกิารสามารถเข้าร่วมงาน
หรือกิจกรรมได้

๒. มีสถานที่จัดงาน/กิจกรรมที่อยู ่ในท�าเล 
ท่ีเหมาะสม ผูพิ้การสามารถเดินทางเข้าร่วมงาน/
กิจกรรมได้อย่างสะดวก

๓. มี การอ� านวยความสะดวกส� าหรับ 
คนพิการที่จะเข้าร่วมงาน/กิจกรรม เช่น การจัด 
พาหนะบริการรับ - ส่ง การเตรียมความพร้อม
รถเข็นส�าหรับบริการคนพิการ การเตรียม
หน่วยแพทย์ฉุกเฉินส�าหรับผู้พิการท่ีเข้าร่วมงาน             
เป็นต้น

๔. มกีารเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารประชาสมัพนัธ์
ในงาน/กิจกรรมท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ด�าเนินการให้คนพิการ เช่น เสียงตามสาย 
โปสเตอร์อักษรเบลล์ล่ามมือแปลภาษา
เกณฑ์การให้คะแนน:     
๑. ด�าเนินการ ๓ – ๔ กิจกรรม
๒. ด�าเนินการ ๒ กิจกรรม
๓. ด�าเนินการ ๑ กิจกรรม
๔. ไม่มีการด�าเนินการ

๕
๓
๑
๐
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ค�าอธิบาย:
๑. ตัวอย่างกิจกรรม เช่น การจัดท�าหรือปรับปรุงฐานข้อมูลคนพิการ การจัดท�าศูนย์บริการคนพิการทั่วไป การส่งเสริมฟื้นฟู
สมรรถภาพ ศนูย์บรกิารข้อมลูข่าวสารภายในอาคารส�าหรับคนพิการ จัดหาอปุกรณ์ การพาคนพิการไปท�าบตัรประจ�าตวัคนพกิาร 
การไปเยี่ยมคนพิการ ตรวจสุขภาพคนพิการ การอบรมสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้คนพิการ เป็นต้น
๓. นับรวมทั้งกิจกรรมที่ใช้งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และไม่ใช้งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้ด�าเนินโครงการเองหรือมีส่วนร่วมในการด�าเนินโครงการ)
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ โดยกิจกรรมต้องเป็นไปตามมาตรฐาน 
การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

๙๑ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. ฐานข้อมูลคนพิการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
๒. ภาพถ่ายกิจกรรม/โครงการ
๓. กิจกรรมท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจดัหรือ
สนับสนุน ซึ่งอาจใช้ค่าใช้จ่ายจากเงินอุดหนุน 
ที่รัฐจัดสรรให้
๔. ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
๕. ส�าเนาโครงการ
๖. หนังสือขอความร่วมมือจากหน่วยงานที่จัด
กิจกรรม
๗. รายงานผลการด�าเนินงาน
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. กฎกระทรวงมหาดไทย ก�าหนดสิ่งอ�านวย
ความสะดวกในอาคารส�าหรับผู ้พิการหรือ
ทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. ๒๕๔๘
๒. คูม่อืมาตรฐานการส่งเสรมิและพฒันาคณุภาพ
ชีวิตคนพิการ
๓. คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านผู้สูงอายุ
๔. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ด่วนที่สุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๖/ว ๔๒๗๓ ลงวันที่  
๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๒

๙๑. การจัดท�าสิ่งอ�านวยความสะดวกภายใน
อาคารสถานท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ให้มีสิ่งอ�านวยความสะดวกข้ันพื้นฐานส�าหรับ
คนพิการ 
มีการด�าเนินการ ดังนี ้                     
(โปรด ในช่อง ที่มีการด�าเนินการ)

๑. ด้านอาคารส�านักงานขององค์กรปกครอง        
ส่วนท้องถิ่นมีสิ่งอ�านวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน
ส�าหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ ประกอบด้วย 
ป้ายและสัญลักษณ์ ทางลาดและลิฟต์ บันได             
ที่จอดรถ ห้องน�้าและราวจับ 

๒. ด้านอาคารหรือพ้ืนที่สาธารณะ (เช่น  
ศูนย์บริการคนพิการ สวนสาธารณะ อาคาร
หอประชุม ฯลฯ) ที่อยู่ในความดูแลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น มีสิ่งอ�านวยความสะดวก 
ขั้นพื้นฐานส�าหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ 
ประกอบด้วย ป้ายและสัญลักษณ์ ทางลาด และ
ลิฟต์ บันได ที่จอดรถ ห้องน�้าและราวจับ 

๓. ด้านการส่งเสริมให้หน่วยงานเอกชน 
หรอืหน่วยงานอืน่ ๆ  จดัท�าสิง่อ�านวยความสะดวก
ขั้นพื้นฐานส�าหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ 
ในพื้นที่ของหน่วยงานหรือในพื้นที่ที่อยู ่ ใน 
ความดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น 
การประชาสัมพันธ์การออกประกาศ การขอ
ความร่วมมือ เป็นต้น
เกณฑ์การให้คะแนน: 
๑. มีการจัดท�ากิจกรรมครบทั้ง ๓ ด้าน
๒. มีการจัดท�ากิจกรรม ๒ ด้าน
๓. มีการจัดท�ากิจกรรม ๑ ด้าน
๔. ไม่มีการด�าเนินการ

๕
๓
๑
๐
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ค�าอธิบาย:
สิ่งอ�านวยความสะดวก เช่น
- มีทางเดินเท้า หรือบาทวิถี ไม่ลื่นและกว้างพอส�าหรับรถนั่งคนพิการ
- มีบริการพิเศษส�าหรับผู้ต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนเฉพาะ มีช่องทางบริการด่วนส�าหรับผู้พิการ
- มีเครื่องหมายสัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่ชัดเจนทั้งภายในและภายนอกอาคาร รวมทั้งมีที่นั่งที่เพียงพอส�าหรับการให้บริการ
- มีทางลาด ราวจับ และบันไดที่มีความปลอดภัยส�าหรับผู้พิการ
- มีช่องทางส�าหรับการใช้ลิฟต์ให้ผู้พิการ
- มีห้องน�้าสาธารณะที่เพียงพอต่อการให้บริการ และมีห้องน�้าส�าหรับผู้พิการ
- มีการอ�านวยความสะดวกให้แก่ผู้พิการโดยมีที่จอดรถช่องพิเศษส�าหรับผู้พิการ
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้

คะแนนเต็ม ๑๕

คะแนนที่ได้

หน่วยที่ ๒ ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ตัวชี้วัดที่ ๗๗ – ๙๖ จ�านวน ๒๐ ตัวชี้วัด จ�านวน ๑๐๐ คะแนน
หน่วยย่อยที่ ๕ ส่งเสริมผู้สูงอายุ ตัวชี้วัดที่ ๙๒ - ๙๔ จ�านวน ๓ ตัวชี้วัด จ�านวน ๑๕ คะแนน
ตัวชี้วัดที่ ๙๒ – ๙๓ จ�านวน ๒ ตัวชี้วัด จ�านวน ๑๐ คะแนน
หน่วยงานทีร่บัผดิชอบ: กลุม่งานส่งเสรมิการพฒันาเศรษฐกิจ สงัคมและคณุภาพชวิีต กองพฒันาและส่งเสรมิการบรหิารงานท้องถิน่
ผู้รับผิดชอบ:  ๑. นายกฤษดา สมประสงค์     ผู้อ�านวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพชีวิต
                                                       โทร. ๐๘ ๙๒๘๐ ๒๑๑๕
                  ๒. นายพีรณัฐ ประทุมชาติภักดี  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๔๑๓๑
                                                         หมายเลขโทรศัพท์ส�านักงาน ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๔๑๓๑
ตัวชี้วัดที่ ๙๔ จ�านวน ๑ ตัวชี้วัด จ�านวน ๕ คะแนน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:  กองสาธารณสุขท้องถิ่น
ผู้รับผิดชอบ:  ๑. นายกิตติพงษ์ เกิดฤทธิ์          ผู้อ�านวยการกองสาธารณสุขท้องถิ่น         โทร. ๐๘ ๑๒๙๒ ๙๕๙๕
                   ๒. นางสาวสุจิตรา ดาวเรือง        นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ  โทร. ๐๘ ๑๓๐๑ ๓๙๙๔
                    ๓. นางสาวภัชร์จิรัสม์ ธัชเมฆรัตน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ   โทร. ๐๙ ๑๐๖๒ ๓๕๓๕
                                                              หมายเลขโทรศัพท์ส�านักงาน ๐ ๒๒๔๑ ๗๒๒๕

ตัวชี้วัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

๙๒ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
๒. โครงการที่มีการด�าเนินการจริงประจ�า
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
๓. รายงานผลการด�าเนินการ เสนอต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพื่อทราบ

๙๒. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดท�า
กิจกรรมตามมาตรฐานการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ
ตามองค์ประกอบ ๕ ด้าน 
มีการด�าเนินการ ดังนี ้                     
(โปรด ในช่อง ที่มีการด�าเนินการ)

๑. ด้านการเตรียมความพร้อมของประชากร
เพื่อวัยสูงอายุ เช่น การจัดบริการการศึกษาจัด
กิจกรรมรณรงค์ให้สังคมหรือชุมชนตระหนักถึง
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ความจ�าเป็นของการเตรียมการเป็นผู ้สูงอายุ 
คุณค่าและศักดิ์ศรีของผู้สูงอายุ กิจกรรมส่งเสริม
และสร้างวินัยการออมในครัวเรือน ฯลฯ

๒. ด้านส่งเสริมการพัฒนาผู ้สูงอายุ เช่น 
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ 
ส่งเสริมการฝึกอาชีพและจัดหางานท่ีเหมาะสม 
ยกย่อง เชิดชู ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้สูงอายุ  
มีบริการอาสาสมคัรดูแลผู้สูงอาย ุสร้างเครือข่าย
ผูส้งูอายุ ฯลฯ

๓. ด้านการคุม้ครองทางสงัคมส�าหรบัผูส้งูอายุ 
เช่น ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุรับสวัสดิการด้านรายได้
พืน้ฐาน จดัตรวจสขุภาพประจ�าปี ประชาสมัพนัธ์ 
ให ้ ผู ้ สู งอายุทราบถึงสิทธิหรือสวัสดิการท่ี 
หน่วยงานต่าง ๆ จัดให้บริการ ส่งเสริมให้ 
ผูส้งูอายไุด้รบัอปุกรณ์ในการด�ารงชวีติประจ�าวนั
ตามความจ�าเป็น ฯลฯ

๔. ด้านการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาด้าน 
ผู้สูงอายุและการพัฒนาบุคลากรด้านผู้สูงอายุ 
เช่น ประสานงานผู้ทรงคุณวุฒิ หรือส่วนราชการ
ที่เกี่ยวข้องมาให้ค�าแนะน�าปรึกษาสนับสนุน
ให้บุคลากรในสังกัดฝึกอบรมกับหน่วยงานที่มี
การจัดฝึกอบรมเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ฯลฯ 

๕. ด้านการพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู ้
ด้านผู ้สูงอายุ เช ่น จัดท�าและพัฒนาระบบ 
ฐานข้อมูลผูส้งูอายใุห้ถกูต้องและทันสมยั ตดิตาม
และประเมินผลการด�าเนินงานการส่งเสริม และ
พัฒนาผู ้สูงอายุให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา 
ผู้สูงอายุแห่งชาติ ฯลฯ
เกณฑ์การให้คะแนน:   
๑. จัดท�ากิจกรรม ๓ - ๕ ด้าน
๒. จัดท�ากิจกรรม ๒ ด้าน
๓. จัดท�ากิจกรรม ๑  ด้าน
๔. ไม่มีการด�าเนินการ

๕
๓
๑
๐
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๙๓ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. ฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่เป็นปัจจุบัน
๒. เอกสารรายงานฐานข้อมลูผูส้งูอายตุ่อผูบ้รหิาร
ท้องถิ่นเพื่อรับทราบ 
๓. ฐานข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน
๔. ฐานข้อมูลผู ้สูงอายุลงในเว็บไซต์หลักของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลกัเกณฑ์ 
การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู ้สูงอายุขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒ ถึง (ฉบับที่ ๔)  
พ.ศ. ๒๕๖๒ หมวด ๓ (ข้อ ๙)
๒. มาตรฐานการด�าเนินงานด้านผู้สูงอายุ 

๙๓. การจัดท�าฐานข้อมูลผู ้สูงอายุของเขต
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เกณฑ์การให้คะแนน:     
๑. มีการจัดท�าฐานข้อมูลครบถ้วน ครอบคลุม
และมีการรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ
๒. มีการจัดท�าฐานข้อมูลครบถ้วน ครอบคลุม
๓. มกีารจดัท�าฐานข้อมลูแต่ไม่ครบถ้วน ครอบคลมุ 
๔. ไม่มีการด�าเนินการ

๕

๓
๑
๐

หมายเหตุ: ประเมินเฉพาะเทศบาล/องค์การบริหารส่วนต�าบล/เมืองพัทยา ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ ยกเว้น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่ต้องประเมิน

๙๔ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. หนังสือขอความร่วมมือในการประสานการ
คดักรองหรอืการคัดกรองผูส้งูอายทุีม่ภีาวะพึง่พงิ 
ในพืน้ที ่โดยใช้แบบประเมนิความสามารถในการ
ด�าเนินชีวิตประจ�าวัน ตามดัชนีบาร์เธล (ADL) 
๒. การจัดท�าฐานข้อมูลผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิง 
ผ่านเว็บไซต์หลกัขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
๓. มีการเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์หลกัขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นโดยให้ทีมประเมินฯ ตรวจ 
สอบในเชิงประจักษ์ (เปิดดูจากเว็บไซต์จริง 
ในวันตรวจประเมินฯ)
๔. รายงานผลการด�าเนินการเสนอต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นและจังหวัด
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสา
สมัครบริบาลท ้องถิ่นขององค ์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น และการเบิกค่าใช้จ่าย พ.ศ. ๒๕๖๒
๒. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 
๐๘๑๙.๒/ว ๖๒๙๐ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๒  
เรื่อง การก�าหนดหลักสูตรที่เกี่ยวกับการดูแล 
ผู ้สูงอายุที่มีภาวะพึ่ งพิงในระยะยาว และ 
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข อัตราค่าตอบแทน 
และการจ่ายค่าตอบแทนของอาสาสมคัรบรบิาล
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๙๔. การจัดท�าฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่ง
พิงในเขตพื้นที่
มีการด�าเนินการ ดังนี ้                     
(โปรด ในช่อง ที่มีการด�าเนินการ)

๑. มฐีานข้อมลูจ�านวนผูส้งูอายทุีม่ภีาวะพึง่พิง
๒. มกีารขอรับการสนบัสนนุจากหน่วยบริการ

สาธารณสุขของกระทรวงสาธารณสุขหรือมีการ
คดักรองผู้สูงอายทุีม่ภีาวะพ่ึงพิงของหน่วยบริการ
สาธารณสุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๓. มีอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
ในพื้นที่ 
เกณฑ์การให้คะแนน:
๑. ด�าเนินการ ๓ กิจกรรม
๒. ด�าเนินการ ๒ กิจกรรม
๓. ด�าเนินการ ๑ กิจกรรม
๔. ไม่มีการด�าเนินการ

๕
๓
๑
๐
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๓. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น   
ด่วนที่สุด ท่ี มท ๐๘๑๙.๒/ว ๘๙๙ ลงวันที่               
๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓ เรื่อง การจัดท�าฐานข้อมูล 
ผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิงและอาสาสมัครบริบาล
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค�าอธิบาย:
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง : ผู้สูงอายุที่มีคะแนนประเมินความสามารถในการด�าเนินชีวิตประจ�าวันตามดัชนีบาร์เธล
แบบประเมนิดชันบีาร์เธล (ADL) : เกณฑ์การประเมนิความสามารถในการประกอบกจิวตัรประจ�าวนัดัชนบีาร์เธลเอดแีอล (Barthel  
ADL index) โดยการจ�าแนกกลุ่มผู้สงูอายเุพือ่ให้เหมาะสมกบัการด�าเนนิงานดแูลส่งเสรมิสขุภาพผูส้งูอายรุะยะยาวครอบคลมุกลุม่
เป้าหมายตามกลุ่มศักยภาพ
หมายเหตุ: ประเมินเฉพาะเทศบาล/องค์การบริหารส่วนต�าบล/เมืองพัทยา ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ ยกเว้น
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ไม่ต้องประเมิน

คะแนนเต็ม ๑๐

คะแนนที่ได้

หน่วยที่ ๒ ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ตัวชี้วัดที่ ๗๗ – ๙๖ จ�านวน ๒๐ ตัวชี้วัด จ�านวน ๑๐๐ คะแนน
หน่วยย่อยที่ ๖ พัฒนาเด็กและเยาวชน ตัวชี้วัดที่ ๙๕ - ๙๖ จ�านวน ๒ ตัวชี้วัด จ�านวน ๑๐ คะแนน
หน่วยงานทีร่บัผดิชอบ: กลุม่งานส่งเสรมิการพัฒนาเศรษฐกจิ สงัคมและคณุภาพชวีติ กองพฒันาและส่งเสรมิการบรหิารงานท้องถิน่
ผู้รับผิดชอบ: ๑. นายกฤษดา สมประสงค์    ผู้อ�านวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพชีวิต 
                                                       โทร. ๐๘ ๙๒๘๐ ๒๑๑๕
                  ๒. นายพีรณัฐ ประทุมชาติภักดี  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๔๑๓๑  
                                                         หมายเลขโทรศัพท์ส�านักงาน ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๔๑๓๑         

ตัวชี้วัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

๙๕ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. ข้อมูลลานกีฬา/สนามกีฬา ตามแบบแปลน
หรือแผนผังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒. ข้อมูลหรือสถิติการใช้ลานกีฬา/สนามกีฬา
๓. มีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์หลักขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยให้ทีมประเมินฯ  
ตรวจสอบในเชงิประจกัษ์ (เปิดดจูากเวบ็ไซต์จรงิ 
ในวันตรวจประเมินฯ)
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
ค�าสั่งศูนย์อ�านวยการป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติดแห่งชาติ ที่ ๕/๒๕๖๑ เรื่องปรับปรุง 
โครงสร้างองค์กรกลไกการป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติด เทศบาลนคร/เทศบาลเมือง/เทศบาล
ต�าบล/องค์การบริหารส่วนต�าบล/เมืองพัทยา

๙๕. จ�านวนลานกีฬา/สนามกีฬา ที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน ด�าเนินการจัดให ้มี  
เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ในการแข่งขันกีฬา หรือ
ออกก�าลังกาย 
เกณฑ์การให้คะแนน:    
๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีลานกีฬา/
สนามกีฬา ในพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๐.๐๐ ของจ�านวนหมู่บ้าน/ชุมชน 
ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และอยู่ในสภาพ
พร้อมใช้ และมีการบริหารจัดการบ�ารุงรักษา
อย่างสม�่าเสมอ

๕
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๒. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีลานกีฬา/
สนามกีฬา ในพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๕๐.๐๐ ของจ�านวนหมู่บ้าน/ชุมชน  
ใน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและอยู่ในสภาพ
พร้อมใช้และมกีารบรหิารจดัการบ�ารงุรักษาอย่าง
สม�่าเสมอ
๓. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีลานกีฬา/
สนามกีฬา ในพื้นที่หมู ่บ้าน/ชุมชน น้อยกว่า   
ร้อยละ ๕๐.๐๐ ของจ�านวนหมู่บ้าน/ชุมชน  
ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และอยู่ในสภาพ
พร้อมใช้และมีการบริหารจัดการบ�ารุงรักษา
อย่างสม�่าเสมอ หรือไม่มีลานกีฬา/สนามกีฬา                
แต่สามารถใช้ลานกฬีา/สนามกฬีา ทีม่อียูใ่นพืน้ที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นได้
๔. ไม่มีการด�าเนินการ

๓

๑

๐

ค�าอธิบาย:
๑. สนามกฬีากลางอเนกประสงค์ หมายถึง  สนามกฬีาหลกัขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทีจ่ดัให้ประชาชนใช้ในการแข่งขนักีฬา 
หรือออกก�าลังกาย เช่น ใช้เล่นฟุตบอล บาสเก็ตบอล วอลเล่ย์บอล เซปักตะกร้อ เป็นต้น ซึ่งอาจเป็นสนามหญ้า สนามดิน คอนกรีต
หรือแอสฟัลต์ ฯ และเป็นสนามที่ก่อสร้างได้มาตรฐาน
๒. ลานกฬีา/สนามกฬีา หมายถงึ สนามทีอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จัดให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้เล่นกฬีาหรอืออกก�าลงั
กายประเภทหนึ่งประเภทใดอย่างถาวร
๓. ให้นับรวมสนามกีฬาของโรงเรียนในสังกัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย แต่ถ้าเป็นโรงเรียนที่ไม่ได้สังกัดองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นแต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีส่วนร่วม หรือสนับสนุน เช่น การพัฒนาปรับปรุงสนามกีฬา สามารถนับรวมได้
๔. ลานกีฬา/สนามกีฬา ทั้งที่ใช้และไม่ใช้งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือใช้งบประมาณของหน่วยงานอื่น
๕. จ�านวนลานกีฬา/สนามกีฬาที่มีอยู่จริง.....แห่ง  ใช้ได้...... แห่ง ใช้ไม่ได้.....แห่ง (ให้ผู้ประเมินลงรายการในช่องข้อ ๕ ด้วย)
หมายเหตุ: ประเมินเฉพาะเทศบาล/องค์การบริหารส่วนต�าบล/เมืองพัทยา ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ ยกเว้น
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ไม่ต้องประเมิน

๙๖ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. ค�าส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการด้านการส่งเสริม
กีฬา
๒. บัญชีรายชื่อชมรม/สโมสรการออกก�าลังกาย
หรือการเล่นกีฬา
๓. บัญชอีปุกรณ์กฬีา/อปุกรณ์การออกก�าลังกาย
๔. ข้อมูลหรือสถิติการใช้ลานกีฬา/สนามกีฬา
๕. รายงานผลการด�าเนนิการทีเ่สนอต่อผูบ้รหิาร
ท้องถิ่นเพื่อทราบ

๙๖. จ�านวนกิจกรรมหลักเพื่อการส่งเสริมกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีการด�าเนินการ ดังนี ้                     
(โปรด ในช่อง ที่มีการด�าเนินการ)

๑. มกีารจดัตัง้คณะกรรมการด้านการส่งเสรมิ
กีฬา

๒. มีการสนับสนุนให้มีการจัดต้ังกลุ่มชมรม/
สโมสรการออกก�าลังกายหรือการเล ่นกีฬา 
ตามความสนใจของประชาชน
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๖. มีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์หลักขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้ทีมประเมินฯ  
ตรวจสอบในเชงิประจกัษ์ (เปิดดจูากเวบ็ไซต์จรงิ
ในวันตรวจประเมินฯ)
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
ค�าสั่งศูนย์อ�านวยการป้องกันและปราบปราม           
ยาเสพติดแห่งชาติ ที่ ๕/๒๕๖๑ เรื่องปรับปรุง 
โครงสร้างองค์กรกลไกการป้องกันและปราบปราม 
ยาเสพติด เทศบาลนคร/เทศบาลเมือง/เทศบาล
ต�าบล/องค์การบริหารส่วนต�าบล/เมืองพัทยา

๓. มีการจัดอุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์การ 
ออกก�าลังกาย 

๔. มกีารจัดกจิกรรมเพ่ือส่งเสริมกิจกรรมกฬีา 
ไม่น้อยกว่า ๒ โครงการในแต่ละปี
เกณฑ์การให้คะแนน:
๑. ด�าเนินการครบ ๔ ข้อ 
๒. ด�าเนินการ ๓ ข้อ 
๓. ด�าเนินการ ๑ – ๒ ข้อ 
๔. ไม่มีการด�าเนินการ

๕
๓
๑
๐

ค�าอธิบาย:
๑. ในการด�าเนินกิจกรรมย่อยต่าง ๆ ในแต่ละกิจกรรมหลัก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถพิจารณาด�าเนินการได้ 
ตามความเหมาะสม อ�านาจหน้าท่ี และศักยภาพของแต่ละ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซ่ึงอาจด�าเนินการได้นอกเหนือ 
จากที่ได้ยกตัวอย่างไว้
๒. มีการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมกีฬา เช่น 

๒.๑ มีการจัดตั้งคณะกรรมการด้านการส่งเสริมกีฬา  
๒.๒ มีการตั้งข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือการส่งเสริมกีฬาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น และมีการเบิกจ่ายงบประมาณได้อย่างน้อยร้อยละ ๘๐ ของข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติที่ตั้งไว้
๒.๓ มีการสนับสนุนให้มีการจัดตั้งชมรม/สโมสรการออกก�าลังกายหรือการเล่นกีฬาตามความสนใจของประชาชน
๒.๔ มีการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ เพื่อให้ค�าแนะน�า ในการเล่นกีฬาและออกก�าลังกาย
๒.๕ มกีารจดัให้มอีปุกรณ์กฬีาและอปุกรณ์การออกก�าลังกาย เช่น จัดให้มอีปุกรณ์กฬีา/อปุกรณ์การออกก�าลังกายทีไ่ด้มาตรฐาน              

มีจ�านวนเพียงพอต่อความต้องการ รวมถึงมีการจัดท�าบัญชีอุปกรณ์กีฬา/อุปกรณ์การออกก�าลังกาย และมีสถานที่เก็บอุปกรณ ์
ดังกล่าว 

๒.๖ มีการจัดท�าบัญชีการยืม-คืน/ขอใช้อุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์การออกก�าลังกาย
๓. การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬา/การออกก�าลังกาย เช่น

๓.๑ การจัดแข่งขันกีฬาระดับหมู่บ้าน/ชุมชน/โรงเรียน
๓.๒ การจัดแข่งขันกีฬาระดับอ�าเภอหรือระดับจังหวัด 
๓.๓ การจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา/การออกก�าลังกายประจ�าสัปดาห์
๓.๔ การจดักจิกรรมหรือสนบัสนนุให้มกีาร จดักิจกรรมเพือ่ส่งเสรมิการเล่นกีฬา/ออกก�าลงักายแก่เดก็ เยาวชน และประชาชน
๓.๕ การสนับสนุนให้มีกิจกรรมการตรวจสุขภาพ/สมรรถภาพทางกาย และให้ค�าแนะน�า ในการเล่นกีฬา

หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้
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หน่วยที่ ๓ ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
ตัวชี้วัดที่ ๙๗ – ๑๐๐ จ�านวน ๔ ตัวชี้วัด จ�านวน ๒๐ คะแนน
เป้าหมาย: องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีการด�าเนินการเพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจทั้งในด้านกิจการตลาด การส่งเสริม 
การท่องเที่ยว และการส่งเสริมการประกอบอาชีพให้กับประชาชนในท้องถิ่น

หน่วยย่อยที่ ๑ ส่งเสริมอาชีพ ตัวชี้วัดที่ ๙๗ จ�านวน ๑ ตัวชี้วัด จ�านวน ๕ คะแนน
หน่วยงานทีร่บัผดิชอบ: กลุม่งานส่งเสรมิการพฒันาเศรษฐกิจ สงัคมและคณุภาพชวิีต กองพฒันาและส่งเสริมการบรหิารงานท้องถิน่
ผู้รับผิดชอบ:  ๑. นายกฤษดา สมประสงค์     ผู้อ�านวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพชีวิต 
                                                       โทร. ๐๘ ๙๒๘๐ ๒๑๑๕
                  ๒. นายพีรณัฐ ประทุมชาติภักดี  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐ ต่อ ๔๑๓๑
                                                         หมายเลขโทรศัพท์ส�านักงาน ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๔๑๓๑

ตัวชี้วัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

๙๗ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ�า
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
๒. โครงการ/กิจกรรมท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จัดหรือสนับสนุนการจัด อาจใช้จ่ายจากเงินอุดหนุน
ที่รัฐจัดสรรให้
๓. รายงานผลการด�าเนินการ เสนอต่อผู้บริหารท้อง
ถิ่นเพื่อทราบ
๔. มกีารเผยแพร่ทางเวบ็ไซต์หลกัขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินโดยให้ทีมประเมินฯ ตรวจสอบในเชิง
ประจกัษ์ (เปิดดจูากเวบ็ไซต์จรงิในวนัตรวจประเมนิฯ)
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าค่าใช้จ่ายเพื่อช่วย
เหลือประชาชนตามอ�านาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑
๒. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไข
เพิ่มเติม 
๓. พระราชบญัญตัสิภาต�าบลและองค์การบริหารส่วน
ต�าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติม
๔. พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 
๒๕๔๐ และแก้ไขเพิ่มเติม

๙๗. จ�านวนกิจกรรมที่ ส่ง เส ริมการ 
ประกอบอาชีพ นอกเหนือจากการฝึก
อบรม
มีการด�าเนินการ ดังนี ้                     
(โปรด ในช่อง ที่มีการด�าเนินการ)

๑. อาชีพเกษตรกรรม 
๒. อาชีพปศุสัตว์
๓. อาชีพการท�าอาหาร
๔. อาชีพคหกรรม
๕. อาชีพหัตถกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์
๖. อาชีพการบริการ
๗. อาชีพอื่น ๆ (โปรดระบุ...)

เกณฑ์การให้คะแนน:    
๑. ด�าเนินการ ๓ ประเภทอาชีพขึ้นไป 
๒. ด�าเนินการ ๒ ประเภทอาชีพ
๓. ด�าเนินการ ๑ ประเภทอาชีพ
๔. ไม่มีการด�าเนินการ

๕
๓
๑
๐

ค�าอธิบาย:
ตัวอย่างกิจกรรม เช่น การประชาสัมพันธ์สินค้า OTOP ส่งเสริมผลิตภัณฑ์สมุนไพรในโรงเรียน การส่งเสริมท�าการตลาด  
การส่งเสริมการท�าหีบห่อบรรจุภัณฑ์ การพัฒนาแปรรูปสินค้า หรือกิจกรรมอื่น ๆ เป็นต้น
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้

คะแนนเต็ม ๕

คะแนนที่ได้

คะแนนเต็ม ๒๐

คะแนนที่ได้
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หน่วยที่ ๓ ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 
ตัวชี้วัดที่ ๙๗ – ๑๐๐ จ�านวน ๔ ตัวชี้วัด จ�านวน ๒๐ คะแนน
หน่วยย่อยที่ ๒ ส่งเสริมการท่องเที่ยว ตัวชี้วัดที่ ๙๘ จ�านวน ๑ ตัวชี้วัด จ�านวน ๕ คะแนน
หน่วยงานทีร่บัผดิชอบ: กลุม่งานส่งเสรมิการพฒันาเศรษฐกิจ สงัคมและคณุภาพชวิีต กองพฒันาและส่งเสริมการบรหิารงานท้องถิน่
ผู้รับผิดชอบ: ๑. นายกฤษดา สมประสงค์      ผู้อ�านวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพชีวิต  
                                                       โทร. ๐๘ ๙๒๘๐ ๒๑๑๕
                 ๒. นายพีรณัฐ ประทุมชาติภักดี  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐ ต่อ ๔๑๓๑
                                                         หมายเลขโทรศัพท์ส�านักงาน ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๔๑๓๑

ตัวชี้วัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

๙๘ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. ศูนย์ข้อมูลส�าหรับนักท่องเที่ยว
๒. แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
๓. หลักฐานการประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ เช่น 
เว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๔. ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ
๕. รายงานประจ�าปี
๖. ภาพถ่ายกิจกรรม
๗. ผลการส�ารวจข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และ
แก้ไขเพิ่มเติม 
๒. พระราชบญัญตัสิภาต�าบลและองค์การบรหิาร
ส่วนต�าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติม
๓. พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ. ๒๕๔๐ และแก้ไขเพิ่มเติม

๙๘. สนับสนุนหรือจัดให ้มีการโฆษณา/
ประชาสัมพันธ์ให้แก่นักท่องเที่ยว
มีการด�าเนินการ ดังนี ้                     
(โปรด ในช่อง ที่มีการด�าเนินการ)

๑. มีการจัดท�าแผ่นพับ
๒. มีการจัดท�าสื่อสิ่งพิมพ์ในรูปแบบอื่น ๆ            

เช่น นิตยสาร, วารสาร หรือจุลสาร
๓. มีการจัดท�าป้ายประชาสัมพันธ์ 
๔. มีการเผยแพร่แหล่งท่องเที่ยวทางวิทยุ

กระจายเสียง/วิทยุชุมชน 
๕. มีการเผยแพร่แหล่งท่องเที่ยวทางวิทยุ

โทรทัศน์/ทางเคเบิ้ลทีวี 
๖. มีการจัดท�าเว็บไซต์เพื่อแนะน�าสถานที่ 

ท่องเที่ยวในท้องถิ่น 
๗. มีการประชาสมัพนัธ์ทีพ่กั/แหล่งท่องเทีย่ว

ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ เช่น Airbnb Agoda 
สถ. ชวนเที่ยว เป็นต้น

๘. มีการประชาสมัพนัธ์ทีพ่กั/แหล่งท่องเทีย่ว
ผ่านสื่อออนไลน์ต่าง ๆ เช่น Line Facebook 
เป็นต้น

๙. มีการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขาย
แหล่งท่องเที่ยวกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
เช่น งานไทยเที่ยวไทย งานแสดงสินค้า OTOP 
หรือกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอื่น ๆ 
เกณฑ์การให้คะแนน:
๑. ด�าเนินการ ๔ กิจกรรมขึ้นไป
๒. ด�าเนินการ ๒ - ๓ กิจกรรม
๓. ด�าเนินการ ๑ กิจกรรม
๔. ไม่มีการด�าเนินการ

๕
๓
๑
๐

คะแนนเต็ม ๕

คะแนนที่ได้
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ค�าอธิบาย:
๑. แหล่งท่องเที่ยว หมายความรวมถึง 

๑.๑ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เช่น ภูเขา ป่าไม้ แม่น�้า ชายทะเล ชายหาด ทะเลสาบ เกาะ แก่ง เขื่อน อ่างเก็บน�้า  
สวนรุกขชาติ สวนพฤกษศาสตร์ วนอุทยาน อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า สวนสัตว์เปิด เป็นต้น

๑.๒ แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ เช่น พระราชวัง ศาสนสถาน แหล่งโบราณคดี โบราณสถาน โบราณวัตถุ ชุมชนโบราณ 
พิพิธภัณฑ์ ก�าแพงเมือง คูเมือง อุทยานประวัติศาสตร์ อนุสาวรีย์ อนุสรณ์สถาน เป็นต้น

๑.๓ แหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น หมายถึง แหล่งท่องเที่ยวที่แสดงออกถึงประเพณ ี
ต่าง ๆ เช่น ประเพณีในรอบปี ประเพณีในราชส�านัก ประเพณีไทย ประเพณีท้องถิ่น เป็นต้น 

๑.๔ แหล่งท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของผู้คน เช่น การสร้างบ้านเรือน การแต่งกาย อาหารประจ�าถิ่น เครื่องมือเครื่องใช้                
ภาษาพูด วรรณคดีพื้นบ้านรวมถึงตลาดนัด ตลาดน�้า  โฮมสเตย์ เป็นต้น

๑.๕ แหล่งท่องเที่ยวเพื่อนันทนาการและบันเทิง เช่น สวนสาธารณะ สวนหย่อม สวนสัตว์ สวนสนุก สวนน�้า ศูนย์วัฒนธรรม                
ศูนย์แสดงศิลปะสมัยใหม่ แหล่งบันเทิง ศูนย์การค้า ศูนย์การประชุม เป็นต้น

๑.๖ แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร เช่น สวนเกษตร วนเกษตร สวนสมุนไพร ศูนย์การศึกษาการท�าเกษตรทฤษฎีใหม่  
เศรษฐกิจพอเพียง โครงการพระราชด�าริ ฟาร์มปศุสัตว์ และสัตว์เลี้ยง แหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น�้าต่าง ๆ สถานที่ราชการ สถาบัน 
การศึกษาที่มีงานวิจัยการพัฒนาเทคโนโลยีทางการเกษตรที่ทันสมัย เป็นต้น  

๑.๗ แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เช่น การนวดแผนไทย บริการอาบน�้าแร่ เป็นต้น 
๑.๘ ตัวอย่างกิจกรรม เช่น การจัดท�าข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว การจัดท�าป้ายแสดงสถานที่ท่องเที่ยว การประชาสัมพันธ์  

ทางเว็บไซต์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอ�าเภอ หรือจังหวัดวิทยุกระจายเสียง หรือสื่อต่าง ๆ การจัดบริการต่าง ๆ เช่น  
การรักษาความปลอดภัย ร้านอาหาร สินค้า/ของที่ระลึก ที่พักค้างแรม การน�าเที่ยว การบริการด้านบันเทิง/นันทนาการ  
การบริการด้านสารสนเทศ การขนส่ง เป็นต้น
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ เว้นแตก่รณีไม่มีแหล่งท่องเที่ยวให้ตัดฐาน                 
การประเมิน

คะแนนเต็ม ๑๐

คะแนนที่ได้

หน่วยที่ ๓  ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 
ตัวชี้วัดที่ ๙๗ – ๑๐๐ จ�านวน ๔ ตัวชี้วัด จ�านวน ๒๐ คะแนน
หน่วยย่อยที่ ๓ ส่งเสริมการตลาด ตัวชี้วัดที่ ๙๙ – ๑๐๐ จ�านวน ๒ ตัวชี้วัด จ�านวน ๑๐ คะแนน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:  กองสาธารณสุขท้องถิ่น
ผู้รับผิดชอบ:  ๑. นายกิตติพงษ์ เกิดฤทธิ์            ผู้อ�านวยการกองสาธารณสุขท้องถิ่น          โทร. ๐๘ ๑๒๙๒ ๙๕๙๕
                    ๒. นางสาวสุจิตรา ดาวเรือง          นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ    โทร. ๐๘ ๑๓๐๑ ๓๙๙๔
                    ๓. นางสาวภัชร์จิรัสม์ ธัชเมฆรัตน์    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ     โทร. ๐๙ ๑๐๖๒ ๓๕๓๕
                                                                 หมายเลขโทรศัพท์ส�านักงาน ๐ ๒๒๔๑ ๗๒๒๕
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ตัวชี้วัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

๙๙ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๔
๒. แผนงานด้านสาธารณสุข (e-LAAS)
๓. มีการเผยแพร่ผ ่านทางเว็บไซต์หลักของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยให้ทมีประเมนิฯ  
ตรวจสอบในเชงิประจกัษ์ (เปิดดจูากเวบ็ไซต์จรงิ
ในวันตรวจประเมินฯ)
๔. รายงานผลการด�าเนินการเสนอต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นและจังหวัด
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
๒. กฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะตลาด พ.ศ. 
๒๕๕๑ 
๓. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ด่วนที่สุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๕/ว ๑๐๗๘ ลงวันที่  
๑๗ เมษายน ๒๕๖๑
๔. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ด่วนที่สุดที่ มท ๐๘๑๐.๕/ว ๒๕๙๒ ลงวันที่  
๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

๙๙. การจัดท�าฐานข้อมูลตลาด
มีการด�าเนินการ ดังนี ้                     
(โปรด ในช่อง ที่มีการด�าเนินการ)

๑. มีการจัดท�าฐานข้อมูลตลาดในพื้นที่
๒. มีการปรับปรุงเทศบัญญัติเกี่ยวกับตลาด

ให้เป็นปัจจุบัน
๓. มีการเผยแพร่ข้อมูลตลาดในเว็ปไชต์หลัก

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๔. มีการรายงานข้อมูลให ้ จั งหวัดและ 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบ
เกณฑ์การให้คะแนน:     
๑. มีฐานข้อมูลตลาดที่ครอบคลุมครบถ้วน
๒. มีการส�ารวจ มีการออกใบอนุญาต และม ี
ฐานข้อมูลตลาดแต่ยังไม่ครอบคลุมครบถ้วน
๓. ไม่มีการส�ารวจ แต่มีการออกใบอนุญาตและ
มีฐานข้อมูลตลาดแต่ยังไม่ครอบคลุม ครบถ้วน
๔. ไม่มีการด�าเนินการ

๕
๓

๑

๐

ค�าอธิบาย:
๑. ฐานข้อมูลตลาด แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท

๑.๑ ตลาดประเภทที่ ๑ ได้แก่ ตลาดที่มีโครงสร้างอาคาร คือ ต้องมีส่วนประกอบของสถานที่และสิ่งปลูกสร้าง เช่น อาคาร                         
สิ่งปลูกสร้างส�าหรับผู้ค้าขายของ ที่ขนถ่ายสินค้า ห้องส้วม อ่างล้างมือ ที่รองรับมูลฝอย และที่จอดยานพาหนะ

๑.๒ ตลาดที่ ๒ ได้แก่ ตลาดที่ไม่มีโครงสร้างอาคาร คือ สถานที่ส�าหรับผู้ขายของ ห้องส้วมที่ปัสสาวะ อ่างล้างมือ และที่เก็บ
รวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอย
๒. ใบอนุญาตด�าเนินกิจการตลาดจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้

๑๐๐ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. แนวทางในการติดตามและตรวจสภาพตลาด
๒. รายงานผลการด�าเนินการต่อผู้บริหาร
๓. มีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์หลักขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้ทีมประเมินฯ  
ตรวจสอบในเชงิประจกัษ์ (เปิดดจูากเวบ็ไซต์จรงิ 
ในวันตรวจประเมินฯ)

๑๐๐. การพัฒนาเพื่อยกระดับตลาดท่ีอยู่ใน
สังกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ได้
มาตรฐาน ใน ๗ ด้าน
เกณฑ์การให้คะแนน:     
๑. ด�าเนินการครบ ๖ - ๗ ด้าน
๒. ด�าเนินการ จ�านวน ๔ - ๕  ด้าน
๓. ด�าเนินการ จ�านวน ๒ – ๓ ด้าน 
๔. ด�าเนินการ ๑ ด้าน หรือไม่มีการด�าเนินการ

๕
๓
๑
๐
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๔. กิจกรรมท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจดัหรือ
สนบัสนนุการจัด อาจใช้จ่ายจากงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หรอืเงนิอุดหนนุจาก
หน่วยงานอื่นของรัฐหรือเอกชนเป็นผู้สนับสนุน 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนที่สุด ท่ี มท ๐๘๑๙.๓/ว ๑๕๗๑ ลงวันที่                  
๑๗ เมษายน ๒๕๖๒
๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น                      
ด่วนที่สุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๖/ว ๑๐๔๑ ลงวันที่                
๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒
๓. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๕/ว ๓๐๖ ลงวันที่ ๓๑ 
มกราคม ๒๕๖๑

ค�าอธิบาย:
๑. ประเภทตลาด (กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข) มี ๒ ประเภท หมายถึง

๑.๑ ตลาดประเภทที่ ๑ ได้แก่ ตลาดที่มีโครงสร้างอาคาร คือ ต้องมีส่วนประกอบของสถานที่และสิ่งปลูกสร้าง เช่น อาคาร  
สิ่งปลูกสร้างส�าหรับผู้ค้าขายของ ที่ขนถ่ายสินค้า ห้องส้วม อ่างล้างมือ ที่รองรับมูลฝอย และที่จอดยานพาหนะ

๑.๒ ตลาดประเภทที่ ๒ ได้แก่ ตลาดที่ไม่มีโครงสร้างอาคาร คือ สถานที่ส�าหรับผู้ขายของ ห้องส้วม ที่ปัสสาวะ อ่างล้างมือ และ
ที่เก็บรวบรวม  หรือที่รองรับมูลฝอย
๒. องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ใด ทีไ่ม่มตีลาด สามารถตัดฐานการประเมนิได้ แต่ต้องมกีารส�ารวจตลาดในพ้ืนท่ีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และมีการบันทึกเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อลงนามรับทราบด้วย ถึงจะสามารถตัดฐานการประเมินได้
๓. มาตรฐานตลาด ๗ ด้าน ประกอบไปด้วย

๓.๑ ด้านสุขลักษณะทั่วไป อาทิ โครงสร้างและหลังคาตลาด มีน�้าประปาที่สะอาด มีการจัดระเบียบสินค้า สิ่งของ วัสดุอุปกรณ์
เป็นระเบยีบเรยีบร้อย มสีนิค้าประเภทอาหารและเครือ่งใช้ทีเ่กีย่วกบัอาหารวางสูงจากพืน้ไม่น้อยกว่า ๖๐ เซนตเิมตร และมีทีจ่อดรถ

๓.๒ ด้านการจัดการขยะมูลฝอย อาทิ มีภาชนะรองรับมูลฝอยที่ถูกหลักสุขาภิบาลอย่างเพียงพอและท�าความสะอาดอยู่เสมอ                     
มีการคัดแยกขยะมูลฝอย มีการคัดแยกขยะเปียก และไม่พบขยะตกหล่อบนพื้นตลาด

๓.๓ ด้านการจัดการน�้าเสีย อาทิ ตลาดและบริเวณโดยรอบไม่มีน�้าขังเฉอะแฉะ มีรางระบายน�้าเสียเป็นชนิดรางปิด และ 
มีตะแกรงเหล็กปิด ส�าหรับรางระบายน�้ารอบตลาด

๓.๔ ด้านการจดัการสิง่แวดล้อม อาท ิห้องส้วมแยกเพศชาย-หญงิ มห้ีองส้วมส�าหรบัคนพิการและผูส้งูอายมุมีสีบูห่รอืน�า้ยาล้างมือ 
ส�าหรับท�าความสะอาด มีผู้ดูแลรับผิดชอบในการรักษาความสะอาด มีการล้างตลาดอย่างน้อยเดือนละ ๑ คร้ัง มีบ่อดักไขมัน  
และระบบบ�าบัดน�้าเสีย

๓.๕ ด้านผู้จ�าหน่ายสินค้า อาทิ มีตาชั่งกลาง มีป้ายติดราคาสินค้า มีผู้ค้าและผู้ประกอบอาหารแต่งกายสะอาดเรียบร้อย
๓.๖ ด้านการมีส่วนร่วมของผู้ค้าและผู้ซื้อ อาทิ มีระบบการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ซื้อ มีการส�ารวจความคิดเห็นจากผู้ค้า  

เพื่อน�ามาปรับปรุงตลาด และมีการประชุมชี้แจงท�าความเข้าใจกับผู้ค้าให้ทราบถึงความต้องการของผู้ซื้อ
๓.๗ ด้านการจัดการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อาทิ มีร้านค้า แผงค้าที่จ�าหน่ายอาหาร ผัก ผลไม้ ปลอดภัย (มีตรารับรองหรือ

มาตรฐาน) มกีารรณรงค์ให้ใช้ภาชนะ/บรรจอุาหารท่ีใช้วัสดจุากธรรมชาต/ิรณรงค์ลดการใช้พลาสตกิและโฟม (NO Foam, No Plastic) 
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ เว้นแต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด  
ที่ไม่มีตลาดในสังกัด ไม่ต้องประเมิน
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คะแนนเต็ม ๕

คะแนนที่ได้

หน่วยที่ ๔  ด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตัวชี้วัดที่ ๑๐๑ จ�านวน ๑ ตัวชี้วัด จ�านวน ๕ คะแนน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบ ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
                                กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น
ผู้รับผิดชอบ:   ๑. นางสาวภาวิดา  ทรงไชยธราเวช ผู้อ�านวยการกลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบ ศิลปะ 
       วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น  โทร ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๔๑๘
                    ๒. นายธนกฤต  วิเศษฤทธิ์      นักวิชาการศึกษาช�านาญการ     โทร ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๔๑๘
                                                                หมายเลขโทรศัพท์ส�านักงาน ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๒๑ ต่อ ๔๐๓

ตัวชี้วัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

๑๐๑ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. แผนงาน/โครงการในการจัดท�าฐานข้อมูล
๒. ช่องทางการประชาสมัพนัธ์ลงในเวบ็ไซต์หลกั
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ.๒๕๔๐ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา ๔๕ 
(๗ ทวิ)
๒. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไข 
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๕๐ 
(๘) มาตรา ๕๓ (๑) และ มาตรา ๕๖ (๑)
๓. พระราชบญัญตัสิภาต�าบลและองค์การบรหิาร 
ส ่วนต�าบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก ้ไขเพิ่มเติมถึง  
(ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๖๗ (๘)

๑๐๑. การจัดท�าฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
เกณฑ์การให้คะแนน:   
๑. มีการจัดท�าฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น               
ไม่น้อยกว่า ๕ ด้าน และมีการเผยแพร่อย่างน้อย 
๑ ช่องทาง
๒. มีการจัดท�าฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น                
ไม่น้อยกว่า ๔ ด้าน และมีการเผยแพร่อย่างน้อย 
๑ ช่องทาง
๓. มีการจัดท�าฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น               
ไม่น้อยกว่า ๑ - ๓ ด้าน และมีการเผยแพร่              
อย่างน้อย ๑ ช่องทาง
๔. ไม่มีการด�าเนินการ

๕

๓

๑

๐

ค�าอธิบาย:
๑. ภูมิปัญญาท้องถิน่ (Local Wisdom) หมายถงึ พืน้ความรูค้วามสามารถทีผ่่านกระบวนการคดิโดยใช้สตปัิญญาของคนในท้องถิน่ 
มีการเรียนรู้และการถ่ายทอดจากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่งจนเกิดผลดีงาม มีคุณค่า มีประโยชน์ สามารถน�าไปใช้ในการแก้ไขปัญหา 
การพัฒนาคุณภาพชีวิต ตลอดจนใช้เป็นแนวทางในการด�ารงชีวิตให้สอดคล้องกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละยุคสมัย
๒. ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่

๒.๑ ด้านเกษตรกรรม คือ ภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับการกสิกรรม/การปศุสัตว์/การประมง/การป่าไม้ เช่น การท�าการเกษตร
แบบผสมผสาน, เกษตรทฤษฎีใหม่ เป็นต้น

๒.๒ ด้านหัตถกรรม คือ ภูมิปัญญาท้องถิ่นในงานฝีมือหรืองานช่างท่ีท�าด้วยมือและอุปกรณ์อย่างง่าย โดยไม่ใช้เคร่ืองจักร 
เป็นองค์ประกอบหลักในการผลิต เช่น งานจักสาน, งานแกะหนังตะลุง, งานทอผ้าด้วยมือ, งานเย็บปักถักร้อย, การท�าหัวโขน  
เป็นต้น

๒.๓ ด้านอุตสาหกรรม คือ ภูมิปัญญาท้องถ่ินในงานท่ีใช้ทุน แรงงาน และเครื่องจักรเป็นองค์ประกอบหลักในการผลิต  
โดยมีเป้าหมายการผลิตสิ่งของเป็นจ�านวนมากเพื่อการค้า และรวมถึงงานด้านการบริการ เช่น การท�าเครื่องเรือนจากไม้แปรรูป  
(โต๊ะ/ตู้), การแปรรูปสิ่งต่าง ๆ จากยางพารา เป็นต้น
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๒.๔ ด้านการแพทย์ไทย คือ ภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับการดูแลและรักษาสุขภาพแบบพื้นบ้าน เช่น การหัตถเวชกรรมไทย  
(การนวดไทย/การนวดประคบสมุนไพร), การใช้สมุนไพรในการรักษาโรค, การผดุงครรภ์พื้นบ้านโดยหมอต�าแยชาวไทยมุสลิม 
(โต๊ะบิแด) เป็นต้น

๒.๕ ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม คือ ภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดล้อม ทั้งการอนุรักษ์ การพัฒนา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน เช่น  
การบวชป่า, การสืบชะตาแม่น�้า, การท�าแนวปะการังเทียม, การอนุรักษ์ป่าชายเลน เป็นต้น

๒.๖ ด้านศลิปกรรม คอื ภมูปัิญญาท้องถิน่ในการสร้างสรรค์ผลงานศลิปะสาขาต่าง ๆ  เช่น จติรกรรม, ประตมิากรรม, นาฏศิลป์, 
ดนตรี, ทัศนศิลป์, คีตศิลป์, การละเล่นพื้นบ้านและการนันทนาการ เช่น การขับร้องเพลงอีแซว, ล�าตัด, ลิเก, หมอล�า, โนรา  
เป็นต้น 

๒.๗ ด้านภาษาและวรรณกรรม คือ ภูมิปัญญาท้องถิ่นเก่ียวกับการใช้ภาษาทั้งภาษาพูดและภาษาเขียน เช่น ภาษาโบราณ,  
ภาษาถิ่น, หนังสือ, ต�ารา, ต�ารับอาหาร, งานประพันธ์/บทประพันธ์ทั้งร้อยแก้วและร้อยกรอง, เรื่องสั้น, นวนิยาย, นิทาน,  
บทเพลงพื้นบ้าน เป็นต้น

๒.๘ ด้านอื่น ๆ เช่น ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านความเชื่อ ศาสนา ประเพณี พิธีกรรม อาหารพื้นบ้าน เป็นต้น
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้
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หน่วยที่ ๕  ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ตัวชี้วัดที่ ๑๐๒ – ๑๐๖ จ�านวน ๕ ตัวชี้วัด จ�านวน ๒๕ คะแนน
เป้าหมาย: องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยการจัดท�าแผนป้องกัน 
และบรรเทาสาธารณภัย การส่งเสรมิความรูเ้ก่ียวกบัสาธารณภยัและป้องกนัแก่ประชาชน และการเสรมิสร้างสนบัสนนุการปฏบัิตกิาร 
ความปลอดภัยทางถนน ทั้งของประชาชนและเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสนับสนุน  
ส่งเสริมการรป้องกันและแก้ไขยาเสพติดเพื่อร่วมรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน

หน่วยย่อยที่ ๑ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตัวชี้วัดที่ ๑๐๒ – ๑๐๕ จ�านวน ๔ ตัวชี้วัด จ�านวน ๒๐ คะแนน
ตัวชี้วัดที่ ๑๐๒, ๑๐๔ – ๑๐๕ จ�านวน ๓ ตัวชี้วัด จ�านวน ๑๕ คะแนน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:  กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น
ผู้รับผิดชอบ: ๑. นายเจษ เสียงลือชา    ผู้อ�านวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน   โทร. ๐๘ ๙๖๑๒ ๕๑๕๒ 
                    ๒. นายวิธิวัติ ชุรินทร       นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ           โทร. ๐๙ ๗๑๓๐ ๕๑๙๘ 
                                                    หมายเลขโทรศัพท์ส�านักงาน ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๔๑๑๒  
ตัวชี้วัดที่ ๑๐๓ จ�านวน ๑ ตัวชี้วัด จ�านวน ๕ คะแนน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:   กลุ่มส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน ส�านักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
                              กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ผู้รับผิดชอบ:  ๑. นางสร้อยนภา  หาญเมตตา     นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช�านาญการพิเศษ  โทร. ๐๘ ๑๖๑๔ ๘๑๔๔
                   ๒. นางผการัตน์    เพ็งสวัสดิ์       นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช�านาญการพิเศษ  โทร. ๐๙ ๒๔๗๙ ๒๔๙๕ 
                                                              หมายเลขโทรศัพท์ส�านักงาน ๐ ๒๒๙๘ ๕๖๕๒

ตัวชี้วัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

๑๐๒ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. แผนงาน/โครงการในการจัดท�าแผนฯ
๒. ฐานข้อมูลพื้นท่ีเสี่ยงภัยที่เคยเกิด และภัย             
ที่เกิดซ�้าในพื้นที่
๓. แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๔. แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมในการด�าเนิน
การตามแผนฯ
๕. เอกสารหลักฐานการตรวจสอบอุปกรณ์
ป้องกันภัย
๖. ภาพถ่าย
๗. ระบบการแจ้งเตือนสามารถใช้งานได้
๘. รายงานผลการด�าเนนิการทีเ่สนอต่อผูบ้รหิาร
ท้องถิ่นเพื่อทราบ

๑๐๒. การจัดท�าและด�าเนินงานตามแผน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
มีการด�าเนินการ ดังนี ้                     
(โปรด ในช่อง ที่มีการด�าเนินการ)

๑. มีการตรวจสอบและวเิคราะห์ความเสีย่งภัย 
โดยมกีารจดัท�าฐานข้อมลูพืน้ทีเ่สีย่งภยั ภยัทีเ่คย
เกิดและภัยที่เกิดซ�้าในพื้นที่

๒. มีการจัดท�าแผนป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
ตามประเภท (ภัย) ซ่ึงสอดคล้องกับข้อมูลพื้นที่
เสี่ยงภัยในพื้นที่นั้น ๆ

๓. มกีารตรวจสอบอปุกรณ์ป้องกนัภัยว่าสามารถ
ใช้งานได้จริง เป็นไปตามมาตรฐาน และเพียงพอ
ส�าหรับการจัดการภัย

คะแนนเต็ม ๒๐

คะแนนที่ได้

คะแนนเต็ม ๒๕

คะแนนที่ได้
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กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น      
ด่วนที่สุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๔/ว ๑๗๐๔ ลงวันที่             
๘ มิถุนายน ๒๕๖๑
๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น      
ด่วนที่สุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๔/ว ๔๑๘๒ ลงวันที่             
๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๑

๔. มีการซักซ้อมและด�าเนินการตามแผน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอย่างมีส่วนร่วม

๕. มีระบบการแจ้งเตือนประชาชน
๖. อื่น ๆ (ระบุ...........................................)

เกณฑ์การให้คะแนน:    
๑. ด�าเนินการ ๓ กิจกรรมขึ้นไป
๒. ด�าเนินการ ๒ กิจกรรม
๓. ด�าเนินการ ๑ กิจกรรม
๔. ไม่มีการด�าเนินการ

๕
๓
๑
๐

ค�าอธิบาย:
๑. สาธารณภัย หมายถึง ภัยซึ่งเกิดโดยธรรมชาติหรือโดยมนุษย์ที่ส่งกระทบในวงกว้าง เช่น อุทกภัย ภัยแล้ง ภัยหนาว วาตภัย  
แผ่นดินไหว แผ่นดินถล่ม ภัยจากโรงงานอุตสาหกรรม ภัยจากอุตสาหกรรมเหมืองแร่ เป็นต้น 
๒. พื้นที่เสี่ยงภัย หมายถึง พื้นที่ที่เคยเกิดภัยนั้น ๆ  เป็นประจ�า และพื้นที่ที่หากเกิดภัยแล้ว จะมีความเสียหายสูง รวมถึงสิ่งก่อสร้าง
หรือสถานที่ที่อาจเกิดอันตราย เช่น ชุมชนแออัด อาคารสูง สถานบันเทิง โรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น
๓. อุปกรณ์ป้องกันภัย เช่น รถยนต์ดับเพลิง รถกู้ภัย เคร่ืองจักรกลหนัก รถบรรทุกน�้า อุปกรณ์ช่วยหายใจ เครื่องดับเพลิง 
ชนิด หาบหาม เรือท้องแบน ฯลฯ     
๔. ระบบการแจ้งเตือนประชาชน หมายถึง มีฝ่ายแจ้งเตือนภัยที่รับผิดชอบในการติดตามสถานการณ์ที่เส่ียงในการเกิดภัย และ
เครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสารแจ้งเตือนภัย
๕. อื่น ๆ เช่น เสียงตามสาย 
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้

๑๐๓ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. แผนงาน/โครงการ การป้องกนัและดแูลความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  
๒. ภาพถ่ายกิจกรรม
๓. รายงานผลการด�าเนินการด้านการป้องกัน
และดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน  
๔. หลักฐานการร่วมงานกับหน่วยงานอื่น
๕. สถิติเรื่องร้องเรียน

๑๐๓. จ�านวนกจิกรรมทีด่�าเนนิการเพือ่ป้องกนั
และดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน
เกณฑ์การให้คะแนน:    
๑. ด�าเนินการ ๓ กิจกรรมขึ้นไป
๒. ด�าเนินการ ๒ กิจกรรม
๓. ด�าเนินการ ๑ กิจกรรม
๔. ไม่มีการด�าเนินการ

๕
๓
๑
๐
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ค�าอธิบาย:
ตัวอย่างกิจกรรม เช่น การจัดท�าแผนการป้องกันและดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน การจัดอบรม 
ให้ความรู้เพื่อสร้างความปลอดภัยและลดพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดภัยต่าง ๆ  การประกาศใช้มาตรการต่าง ๆ ในการป้องกันภัย  
เช่น ระบบเตือนภัยและการเฝ้าระวัง การมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรมเพื่อป้องกันและดูแลความปลอดภัยในชีวิต 
และทรัพย์สินของประชาชน เป็นต้น  เป็นเครือข่าย การด�าเนินงานร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ อาทิ ต�ารวจฝ่ายปกครอง หรือมีระบบ 
เฝ้าระวังความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การพัฒนาศักยภาพของผู้รับผิดชอบในด้านการดูแลความปลอดภัยในชีวิต 
และทรัพย์สิน การพัฒนาระบบอันเกี่ยวกับความปลอดภัย การตรวจสอบ ประเมินความเสี่ยงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
อย่างมีส่วนร่วม การจัดท�าระบบ CCTV การจัดระบบอาสาสมัคร เป็นต้น
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้

๑๐๔ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. ค�าสั่งแต่งตั้งศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัย
ทางถนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (ศปถ. อปท.)
๒. ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
๓. แผนงาน/โครงการในการจัดท�าแผนฯ
๔. การด�าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ
๕. ภาพถ่าย
๖. การรายงานผลการด�าเนินงาน
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๑๙ 
๒. พระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๒  
มาตรา ๑๙
๓. พระราชบญัญตัสิภาต�าบลและองค์การบรหิาร
ส่วนต�าบล พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๑๙
๔. ระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว ่าด้วยการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน พ.ศ.๒๕๕๔
๕. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    
ด่วนที่สุด ท่ี มท ๐๘๑๖.๔/ว ๓๓๗๘ ลงวันที่  
๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑
๖. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น   
ด่วนที่สุด ท่ี มท ๐๘๑๖.๔/ว ๓๒๒๐ ลงวันที่  
๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๒  
หมายเหตุ: ประเมินเฉพาะเทศบาล/องค์การ
บริหารส่วนต�าบล/เมืองพัทยา ยกเว้นองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ไม่ต้องประเมิน

๑๐๔. การบริหารจัดการและด�าเนินงาน               
ศูนย ์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ศปถ. อปท.)
มีการด�าเนินการ ดังนี ้                     
(โปรด ในช่อง ที่มีการด�าเนินการ)

๑. จัดต้ังศูนย ์ปฏิบัติการความปลอดภัย 
ทางถนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (ศปถ.อปท.)  
โดยผู้บริหารท้องถิ่น

๒. มกีารประชมุคณะกรรมการศนูย์ปฏิบตักิาร 
ความปลอดภยัทางถนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
(ศปถ. อปท.) ทุกไตรมาส

๓. มีการจัดท�าแผนปฏิบัติการ แผนงาน/
โครงการ และใช้จ่ายงบประมาณในการด�าเนิน
การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

๔. มีข้อมูล (จุดเส่ียง จุดอันตราย จุดที ่
เกดิอบุติัเหตบุ่อยครัง้) และสถติกิารเกดิอบุตัเิหตุ
ทางถนนในเขตพืน้ทีอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

๕. มีการตั้ง “ด่านชุมชน” เพื่อดูแลสอดส่อง 
หรือป้องปรามผู ้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต ่อการ 
เกิดอุบัติเหตุ

๖. มีการรณรงค์ปลูกจิตส�านึกประชาชน 
เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎจราจร

๗. มกีารรายงานผลการด�าเนนิงานทกุไตรมาส
๘. อื่น ๆ (ระบุ.............................................)

เกณฑ์การให้คะแนน:    
๑. ด�าเนินการ ๖ กิจกรรมขึ้นไป
๒. ด�าเนินการ ๔ – ๕ กิจกรรม
๓. ด�าเนินการ ๒ - ๓ กิจกรรม
๔. ด�าเนนิการ ๑ กจิกรรม หรอืไม่มกีารด�าเนนิการ

๕
๓
๑
๐
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๑๐๕ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
๒. แผนงาน/โครงการในการจัดท�าแผนฯ หรือ
ประกาศ
๓. การด�าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ หรือ
ประกาศ
๔. ภาพถ่าย
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
หนังสือกรมส่ง เสริมการปกครองท ้องถิ่น 
ด่วนที่สุด ท่ี มท ๐๘๑๖.๔/ว ๓๔๕๘ ลงวันที่      
๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
ค�าอธิบาย:
ต้องมีมาตรการครบทุกศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

หมายเหตุ: ประเมินเฉพาะเทศบาล/องค์การ
บริหารส่วนต�าบล/เมืองพัทยา ยกเว้นองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ไม่ต้องประเมิน

๑๐๕. การส่งเสริมความปลอดภัยในการ 
สวมหมวกนิรภยัของเดก็ปฐมวยัและผูป้กครอง
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 
มีการด�าเนินการ ดังนี ้                     
(โปรด ในช่อง ที่มีการด�าเนินการ)

๑. มีการก�าหนดพ้ืนท่ีและจัดท�าป้ายสวม
หมวกนิรภัยร้อยละ ๑๐๐ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒. มีมาตรการหรือก�าหนดให้เด็กปฐมวัย 
รวมทั้งพ่อแม่ ผู้ปกครองที่ขับขี่และซ้อนท้ายรถ 
จักรยานยนต์และจักรยานทุกคน ต้องสวม 
หมวกนิรภัยทุกครั้งที่มารับ-ส่งบุตรหลาน

๓. มีมาตรการช่วยเหลือพ่อแม่ ผู้ปกครอง 
ผู ้มีรายได้น้อย หรือยากจนเพื่อให้สามารถ 
มีหมวกนิรภัยสวมใส่ได้ 

๔. มีการจัดกิจกรรมรณรงค ์การสร ้าง
วฒันธรรมความปลอดภยัในการสวมหมวกนริภยั
ของเด็กปฐมวัยและผู ้ปกครองในศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๕. อื่น ๆ (โปรดระบุ.....................................)
เกณฑ์การให้คะแนน:    
๑. ด�าเนินการ ๔ กิจกรรมขึ้นไป
๒. ด�าเนินการ ๒ – ๓ กิจกรรม
๓. ด�าเนินการ ๑ กิจกรรม
๔. ไม่มีการด�าเนินการ

๕
๓
๑
๐
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คะแนนเต็ม ๕

คะแนนที่ได้

หน่วยที่ ๕ ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ตัวชี้วัดที่ ๑๐๒ - ๑๐๖ จ�านวน ๕ ตัวชี้วัด จ�านวน ๒๕ คะแนน
หน่วยย่อยที่ ๒ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตัวชี้วัดที่ ๑๐๖ จ�านวน ๑ ตัวชี้วัด จ�านวน ๕ คะแนน
หน่วยงานทีร่บัผดิชอบ:  กลุม่งานส่งเสรมิการพฒันาเศรษฐกจิ สงัคมและคณุภาพชวีติ กองพฒันาและส่งเสรมิการบรหิารงานท้องถิน่
ผู้รับผิดชอบ:  ๑. นายกฤษดา สมประสงค์     ผู้อ�านวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพชีวิต 
                                                       โทร. ๐๘ ๙๒๘๐ ๒๑๑๕
                  ๒. นายพีรณัฐ ประทุมชาติภักดี  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐ ต่อ ๔๑๓๑
                                                         หมายเลขโทรศัพท์ส�านักงาน ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๔๑๓๑

ตัวชี้วัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

๑๐๖ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. ข ้อมูลการประสานหน ่วยงานอื่น เช่น                         
ที่ท�าการปกครองอ�าเภอ/ จังหวัด สาธารณสุข
อ�าเภอ/จังหวัด สถานีต�ารวจในพื้นที่ ฯลฯ
๒. สื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ เช่น ป้าย แผ่นพับ 
วิทยุชุมชน หอกระจายข่าว เว็บไซต์หลักของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ภาพถ่าย วารสาร 
แผ่นพับ ใบปลิว จดหมายข่าว ฯลฯ  
๓. ภาพถ่ายกิจกรรม
๔. แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมท่ีแสดงถึง 
การส่งเสริมบ�าบัดฟื้นฟูผู้ติด/ผู้เสพยา หรือการ
ฝึกอบรม 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน  
ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๑๔๔๐ ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม 
๒๕๕๘ 
๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน     
ด่วนที่สุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๓๗๘ ลงวันที่              
๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
ค�าอธิบาย:
ตรวจผลการด�าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ จนถึงปัจจุบัน (ต.ค. ๒๕๖๓ – วันที่ 
ทีมประเมินเข้าตรวจ)
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้

๑๐๖. จ�านวนกิจกรรมที่องค ์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิน่ ป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพตดิ  
ในพื้นที่
มีการด�าเนินการ ดังนี ้                     
(โปรด ในช่อง ที่มีการด�าเนินการ)

๑. จัดท�าข้อมลูสถานการณ์ยาเสพติดในพ้ืนที่
๒. มกีารวเิคราะห์ข้อมลูสถานการณ์เพือ่น�ามา 

จัดท�าโครงการ/กจิกรรมป้องกนัและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด 

๓. มีโครงการ/กิจกรรมที่บรรจุไว้ในแผน
พัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๔. มโีครงการ/กจิกรรมบรรจุไว้ในข้อบัญญติั/
เทศบัญญัติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๕. มีการติดตามและประเมินผลการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์กรปกครอง              
ส่วนท้องถิ่น พร้อมทั้งสรุปการด�าเนินงาน

๖. มกีารบรูณาการร่วมกบัหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง
ในการด�าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติดในพื้นที่ในกรณีเกินศักยภาพของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เกณฑ์การให้คะแนน:
๑. ด�าเนินการ ๓ กิจกรรมขึ้นไป 
๒. ด�าเนินการ ๒ กิจกรรม  
๓. ด�าเนินการ ๑ กิจกรรม
๔. ไม่มีการด�าเนินการ   

๕
๓
๑
๐
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คะแนนเต็ม ๑๐๐

คะแนนที่ได้

หน่วยที่ ๖ ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม  
ตัวชี้วัดที่ ๑๐๗ – ๑๒๖ จ�านวน ๒๐ ตัวชี้วัด จ�านวน ๑๐๐ คะแนน
เป้าหมาย: องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีการด�าเนินการในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างความยั่งยืน 
ในการพัฒนาและสร้างสภาพแวดล้อมในท้องถิ่นที่เป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม

หน่วยย่อยที่ ๑ ทรัพยากรธรรมชาติ ตัวชี้วัดที่ ๑๐๗ – ๑๐๘ จ�านวน ๒ ตัวชี้วัด จ�านวน ๑๐ คะแนน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:  กลุ่มงานทรัพยากรธรรมชาติ กองสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น
ผู้รับผิดชอบ:  ๑. นางสาวอ้อวดี สุนทรวิภาต  ผู้อ�านวยการกองสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น            โทร. ๐๖ ๑๔๐๔ ๑๒๑๒
                  ๒. นายณรงค์ศักดิ์ สุขส�าราญ  ผู้อ�านวยการกลุ่มงานทรัพยากรธรรมชาติ    โทร. ๐๖ ๑๔๐๒ ๗๑๑๑
                  ๓. นายพีรวิทย์ พงศ์สุรชีวิน    หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรธรรมชาติ   โทร. ๐๘ ๑๔๑๓ ๕๖๘๓
                                                      หมายเลขโทรศัพท์ส�านักงาน ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๒๑๑๓

ตัวชี้วัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

๑๐๗ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
๒. ข้อตกลงความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม (ถ้ามี)
๓. หนังสือขอความร่วมมือจากหน่วยงานอื่น         
(ถ้ามี)
๔. รายงานผลการด�าเนนิการทีเ่สนอต่อผูบ้รหิาร
ท้องถิ่นเพื่อทราบ
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น   
ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๔/ว ๑๖๔ ลงวันที่           
๒๖ มกราคา ๒๕๔๘
๒. หนงัสอืกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถ่ิน ที ่มท  
๐๘๑๐.๒/ว ๓๖๔๐ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน 
๒๕๖๑
๓. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    
ด่วนที่สุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๖/ว ๒๒๓๒ ลงวันที่           
๗ มิถุนายน ๒๕๖๒
๔. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น        
ด่วนทีส่ดุ ที ่มท ๐๘๒๐.๓/๑๖๖๗๘ ลงวนัที ่ ๑๖ 
กันยายน ๒๕๖๒

๑๐๗. จ�านวนกิจกรรมเพ่ือการรักษาทรพัยากร 
ธรรมชาต ิและสิง่แวดล้อม (นอกเหนอืจากการ
ให้ความรู้ประชาชน)
เกณฑ์การให้คะแนน:    
๑. ด�าเนินการ ๓ กิจกรรมขึ้นไป
๒. ด�าเนินการ ๒ กิจกรรม
๓. ด�าเนินการ ๑ กิจกรรม
๔. ไม่มีการด�าเนินการ

๕
๓
๑
๐

คะแนนเต็ม ๑๐

คะแนนที่ได้
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ค�าอธิบาย:
ตัวอย่างกิจกรรม เช่น การปลูกต้นไม้ การปลูกป่าชายเลน การลดการใช้ถุงพลาสติก กล่องโฟม การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก                          
การใช้จักรยานในชีวิตประจ�าวัน การส�ารวจและวิเคราะห์ทรัพยากรธรรมชาติ พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่มีความโดดเด่นในพื้นที่  
การอนุรักษ์แหล่งน�้า อนุรักษ์พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ การส�ารวจและขึ้นทะเบียนต้นไม้ใหญ่ในเมือง เป็นต้น
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้

๑๐๘ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
๒. หนังสือขอความร่วมมือจากหน่วยงานอื่น             
(ถ้ามี)
๓. หนังสือขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น  
(ถ้ามี)
๔. ถ่ายส�าเนาการรายงานผลการด�าเนินงาน
ก�าจดัผกัตบชวาและวชัพขืในแหล่งน�า้สาธารณะ
ในระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอย 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีตัดฐาน 
การประเมินจะต้องมีหนังสือถึงจังหวัดหรือ
อ�าเภอให้ตรวจสอบด้วย (หนังสือฉบับจริง)
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน                
ด่วนที่สุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๕/ว๘๘๓ ลงวันที่             
๒๘ เมษายน ๒๕๖๐
๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน                
ด่วนที่สุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๕/ว ๑๐๐๔ ลงวันที่  
๕ เมษายน ๒๕๖๑
๓. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน                
ด่วนที่สุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๕/ว ๓๙๙๖ ลงวันที่  
๒๗ กันยายน ๒๕๖๒

๑๐๘. การก�าจดัผกัตบชวาและวชัพชืในแหล่งน�า้
สาธารณะ
มีการด�าเนินการ ดังนี ้                     
(โปรด ในช่อง ที่มีการด�าเนินการ)

๑. มีการส�ารวจแหล่งน�้าท่ีมีปัญหาผักตบชวา
และวชัพืชในแหล่งน�า้สาธารณะ ในพ้ืนทีรั่บผิดชอบ

๒. มกีารจดัท�าแผนปฏบิตักิารก�าจดัผกัตบชวา
และวชัพืชในแหล่งน�า้สาธารณะให้สอดคล้องกบั
ผลการส�ารวจฯ

๓. มกีารก�าจดัผกัตบชวาและวชัพชืในแหล่งน�า้
สาธารณะตามแผนปฏบิติัการได้แล้วเสร็จภายใน
เดือนกันยายน ๒๕๖๔ และมีการรายงานผลการ
ด�าเนินการในระบบสารสนเทศด้านการจัดการ 
ขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ตามระยะเวลาที่ก�าหนด 

๔. มกีารน�าผกัตบชวาทีก่�าจดัได้ไปแปรรปูเพือ่
ใช้ประโยชน์เป็นรูปธรรม เช่น สารปรับปรุง ดิน  
ปุ๋ย หัตกรรมเครื่องจักสาร จานภาชนะ เป็นต้น
เกณฑ์การให้คะแนน:   
๑. ด�าเนินการข้อ ๑ – ๔
๒. ด�าเนินการข้อ ๑ – ๓
๓. ด�าเนินการข้อ ๑ - ๒
๔. ไม่มีการด�าเนินการ

๕
๓
๑
๐

ค�าอธิบาย:
๑. ตรวจผลการด�าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ตุลาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๔)
๒. กิจกรรมการก�าจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน�้า รวมถึงการจัดเตรียมเครื่องมือ เครื่องจักรกล ส�าหรับด�าเนินการในพื้นที่ 
หรือให้ความร่วมมือและสนับสนุนหน่วยงานที่เก่ียวข้อง การจัดหาสถานที่ทิ้งผักตบชวาและวัชพืชในสถานที่ที่เหมาะสม  
การส่งเสริมการน�าผักตบชวาไปใช้ประโยชน์
หมายเหต:ุ ประเมนิทกุองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ไม่สามารถตัดฐานการประเมนิได้ เว้นแต่ในกรณทีีอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
ได้ด�าเนินการส�ารวจแล้วพบว่าในพืน้ท่ีรบัผดิชอบไม่มปัีญหาเกีย่วกบัผกัตบชวาและวชัพชื จะต้องรายงานให้จงัหวดัและอ�าเภอทราบ                 
เป็นหนังสือด้วย จึงจะสามารถตัดฐานการประเมินได้
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คะแนนเต็ม ๑๐

คะแนนที่ได้

หน่วยที่ ๖  ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม  
ตัวชี้วัดที่ ๑๐๗ – ๑๒๖ จ�านวน ๒๐ ตัวชี้วัด จ�านวน ๒๐๐ คะแนน
หน่วยย่อยที่ ๒ น�้าเสีย ตัวชี้วัดที่ ๑๐๙ – ๑๑๐ จ�านวน ๒ ตัวชี้วัด จ�านวน ๑๐ คะแนน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:  กลุ่มงานทรัพยากรธรรมชาติ กองสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น
ผู้รับผิดชอบ:  ๑. นางสาวอ้อวดี สุนทรวิภาต  ผู้อ�านวยการกองสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น          โทร. ๐๖ ๑๔๐๔ ๑๒๑๒
                  ๒. นายณรงค์ศักดิ์ สุขส�าราญ  ผู้อ�านวยการกลุ่มงานทรัพยากรธรรมชาติ   โทร. ๐๖ ๑๔๐๒ ๗๑๑๑
                  ๓. นายพีรวิทย์ พงศ์สุรชีวิน    หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรธรรมชาติ โทร. ๐๘ ๑๔๑๓ ๕๖๘๓
                                                       หมายเลขโทรศัพท์ส�านักงาน ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๒๑๑๓

ตัวชี้วัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

๑๐๙ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. บันทึก/รายงานผลการส�ารวจสภาพปัญหา 
น�้าเสียในพื้นที่ 
๒. แบบบันทึกข้อมูล หรือ รายงานด้านน�้าเสีย
ตามมาตรา ๘๐ พระราชบัญญัติส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
๓. มีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์หลักขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้ทีมประเมินฯ  
ตรวจสอบในเชงิประจกัษ์ (เปิดดจูากเวบ็ไซต์จรงิ
ในวันตรวจประเมินฯ)
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ด่วนที่สุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๕/ว๓๙๗ ลงวันที่                
๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ที่ มท ๐๘๒๐.๓/ว๑๔๙๙ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม 
๒๕๖๓

๑๐๙. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จัดท�า 
ฐานข้อมูลสภาพปัญหาน�้าเสียในพื้นที่ 
มีการด�าเนินการ ดังนี ้                     
(โปรด ในช่อง ที่มีการด�าเนินการ)

๑. มีการส�ารวจข้อมูล 
๒. มีฐานข้อมูลสภาพปัญหาน�้าเสีย 
๓. บนัทกึ/รายงานผลการส�ารวจสภาพปัญหา

น�้าเสียในพื้นที่ 
๔. มีการเผยแพร่แก่ประชาชน

เกณฑ์การให้คะแนน:    
๑. ด�าเนินการข้อ ๑ - ๔ 
๒. ด�าเนินการข้อ ๑ - ๓ 
๓. ด�าเนินการข้อ ๑ - ๒ 
๔. ด�าเนินการข้อ ๑ หรือไม่มีการด�าเนินการ

๕
๓
๑
๐

ค�าอธิบาย:
๑. น�้าเสีย หมายถึง น�้าที่ผ่านการน�าไปใช้ประโยชน์ในกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ครัวเรือน โรงงานอุตสาหกรรม เกษตรกรรม น�้าเสีย                                
จึงมีส่วนประกอบต่าง ๆ ท่ีมาจากกิจกรรมท่ีเป็นแหล่งก�าเนิดของมันปะปนอยู่ในของเหลว ซ่ึงเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีหน้าที่  
ต้องรวบรวมแบบบันทึกหรือรายงานผลการท�างานของระบบบ�าบัดน�้าเสียของเจ้าของ หรือผู้ครอบครองแหล่งก�าเนิดมลพิษ  
ตามมาตรา ๘๐ พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
๒. ต้องบันทึกตามแบบรายงานผลการส�ารวจสภาพปัญหาน�้าเสียในพื้นที่ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หมายเหตุ: ประเมินเฉพาะเทศบาล/องค์การบริหารส่วนต�าบล/เมืองพัทยา ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ เว้นแต่กรณีไม่มี
ปัญหาน�้าเสียจึงจะสามารถตัดฐานการประเมินได้ ยกเว้นองค์การบริหารส่วนจังหวัด ไม่ต้องประเมิน
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๑๑๐ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
๒. ข้อตกลงความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม (ถ้ามี)
๓. หนังสือขอความร่วมมือจากหน่วยงานอื่น              
(ถ้ามี)
๔. รายงานผลการด�าเนนิการทีเ่สนอต่อผูบ้รหิาร
ท้องถิ่นเพื่อทราบ
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
หนงัสอืกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถ่ิน ด่วนทีส่ดุ 
ที่ มท ๐๘๑๐.๕/ว๓๙๗ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๐

๑๑๐. จ�านวนกิจกรรมส่งเสรมิความรูแ้ก่ประชาชน 
เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรน�้าในหมู่บ้าน/
ชุมชน การใช้น�า้อย่างประหยดั และการจดัการ
น�้าเสียในหมู่บ้าน/ชุมชน  
เกณฑ์การให้คะแนน:   
๑. ด�าเนินการ ๓ กิจกรรมขึ้นไป
๒. ด�าเนินการ ๒ กิจกรรม
๓. ด�าเนินการ ๑ กิจกรรม 
๔. ไม่มีการด�าเนินการ

๕
๓
๑
๐

ค�าอธิบาย:
ตัวอย่างกิจกรรม เช่น การรณรงค์สร้างจิตส�านึก/วินัยในการอนุรักษ์ทรัพยากรน�้าแก่เด็กในโรงเรียน อบรมส่งเสริมการใช้น�้าหมัก
ชีวภาพ/สารสกัดชีวภาพ/จุลินทรีย์(Enzyme Ionic Plasma)/ก้อนจุลินทรีย์ (EM Ball) เพื่อใช้ในการบ�าบัดน�้าเสีย การจัดตั้ง 
ศูนย์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในระดับท้องถิ่น การอบรมการบ�าบัด น�้าเสียด้วยศาสตร์พระราชาหรือภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น
หมายเหต:ุ ประเมนิเฉพาะเทศบาล/องค์การบรหิารส่วนต�าบล/เมอืงพทัยา ไม่สามารถตดัฐานการประเมนิได้ ยกเว้นองค์การบรหิาร
ส่วนจังหวัด ไม่ต้องประเมิน

https://wiroj101.blogspot.com/


แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment: LPA) ประจ�ำปี ๒๕๖๕54

คะแนนเต็ม ๔๕

คะแนนที่ได้หน่วยที่ ๖ ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
ตัวชี้วัดที่ ๑๐๗ – ๑๒๖ จ�านวน ๒๐ ตัวชี้วัด จ�านวน ๒๐๐ คะแนน
หน่วยย่อยที่ ๓ ขยะ ตัวชี้วัดที่ ๑๑๑ – ๑๑๙ จ�านวน ๙ ตัวชี้วัด จ�านวน ๔๕ คะแนน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:  กลุ่มงานสิ่งแวดล้อม กลุ่มงานทรัพยากรธรรมชาติ กองสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น
ผู้รับผิดชอบ:  ๑. นางสาวอ้อวดี สุนทรวิภาต  ผู้อ�านวยการกองสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น           โทร. ๐๖ ๑๔๐๔ ๑๒๑๒
                  ๒. นายศิริรัตน์ บ�ารุงเสนา      ผู้อ�านวยการกลุ่มงานสิ่งแวดล้อม               โทร. ๐๙ ๒๔๗ ๑๔๖๖
                  ๓. นายณรงค์ศักดิ์ สุขส�าราญ  ผู้อ�านวยการกลุ่มงานทรัพยากรธรรมชาติ     โทร. ๐๖ ๑๔๐๒ ๗๑๑๑
                  ๔. นายภูมิ ปฏิสันถาวร        นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ      โทร. ๐๙ ๑๔๐๔ ๒๒๑๑
                                                      หมายเลขโทรศัพท์ส�านักงาน ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๒๑๑๒ - ๑๓

ตัวชี้วัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

๑๑๑ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
เทศบัญญัติ ที่ควบคุมให้อาคาร หมู่บ้านจัดสรร 
บ้านเรือนที่พักอาศัย ติดตั้งบ่อดักไขมันและ 
ระบบน�้าเสียเฉพาะพื้นที่หรือระบบบ�าบัดน�้าเสีย
ชุมชน
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ 
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๙.๔/ว ๓๙๓ ลงวันที่ ๓ 
มีนาคม ๒๕๔๙
๓. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๕/ว๓๙๗ ลงวันที่ ๒๑ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
๔. หนงัสอืกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถ่ิน ที ่มท
๐๘๐๔.๕/ว ๑๙๙๘ ลงวันท่ี ๒๒ พฤษภาคม 
๒๕๖๒

๑๑๑. เทศบาลออกเทศบัญญัติควบคุมให้
อาคาร หมู่บ้านจัดสรรบ้านเรือน ที่พักอาศัย 
ตดิตัง้บ่อดกัไขมนัและระบบน�า้เสยีเฉพาะพืน้ที่
หรือระบบบ�าบัดน�้าเสียชุมชน
เกณฑ์การให้คะแนน:
๑. เทศบาล ออกเทศบัญญัติควบคุมให้อาคาร 
หมู่บ้านจัดสรร บ้านเรือน ที่พักอาศัย ติดตั้ง 
บ่อดักไขมันและระบบน�้าเสียเฉพาะพื้นที่ หรือ
ระบบบ�าบัดน�้าเสียชุมชน
๒. ไม่มีการด�าเนินการ

๕

๐

ค�าอธิบาย:
๑. น�้าเสีย หมายถึง น�้าที่ผ่านการน�าไปใช้ประโยชน์ในกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ครัวเรือน โรงงานอุตสาหกรรม เกษตรกรรม น�้าเสีย             
จึงมีส่วนประกอบต่าง ๆ ท่ีมาจากกิจกรรมท่ีเป็นแหล่งก�าเนิดของมันปะปนอยู่ในของเหลว ซ่ึงเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีหน้าที่ 
ต้องรวบรวมแบบบันทึกหรือรายงานผลการท�างานของระบบบ�าบัดน�้าเสียของเจ้าของ หรือผู้ครอบครองแหล่งก�าเนิดมลพิษ  
ตามมาตรา ๘๐ พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
๒. บ่อดักไขมัน หมายถึง สิ่งที่ใช้แยกจ�าพวกน�้ามันและไขมันออกจากน�้าซึ่งผ่านการใช้แล้ว
๓. ระบบน�้าเสีย หมายถึง กระบวนการบ�าบัดน�้าเสีย และให้หมายความรวมถึงท่อ สิ่งปลูกสร้าง เคร่ืองมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์  
และวัสดุที่จ�าเป็นต้องใช้จ�าเป็นต้องใช้ในการบ�าบัดน�้าเสียของระบบบ�าบัดน�้าเสียด้วย
หมายเหตุ: ประเมินเฉพาะเทศบาล/เมืองพัทยา ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ ยกเว้นองค์การบริหารส่วนจังหวัด/องค์การ
บริหารส่วนต�าบล ไม่ต้องประเมิน
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๑๑๒ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. รายงานการประชมุเพือ่วางแผนการขบัเคลือ่น 
การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในพื้นที่ ประจ�าปี 
พ.ศ. ๒๕๖๔   
๒. แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ประจ�าปี พ.ศ.๒๕๖๔    
๓. บนัทกึข้อตกลงร่วมกนักับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และหน่วยงาน ดังต่อไปนี้ ส่วนราชการ 
สถานศกึษา ศาสนสถาน ภาคเอกชน ภาคประชา
สังคม/ประชาชน และองค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น ในพ้ืนที่เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะ
มูลฝอยชุมชน
๔. ข้อบญัญตั/ิเทศบญัญตั ิเรือ่ง การจดัการมลูฝอย 
พ.ศ. .....         
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 
๐๘๑๐.๕/ว๗๗๒๕ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑
๒. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 
๐๘๒๐.๒/ว๓๘๙๖ ลงวนัท่ี ๒๘ มถุินายน ๒๕๖๒ 
๓. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๔.๕/ว๑๒๗๐ ลงวันที่             
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิน่ ไม่สามารถตดัฐานการประเมนิได้ ยกเว้น
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ไม่ต้องประเมิน

๑๑๒. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมกีารด�าเนนิ
การขับเคล่ือนแผนปฏิบัติการจัดการขยะ
มูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจ�าปี  
พ.ศ. ๒๕๖๔
มีการด�าเนินการ ดังนี ้                     
(โปรด ในช่อง ที่มีการด�าเนินการ)

๑. การจัดประชุมเพื่อวางแผนการขับเคลื่อน
การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในพื้นที่ ประจ�าปี 
พ.ศ. ๒๕๖๔                 

๒. การจัดท�าแผนปฏิบัติการจัดการขยะ
มูลฝอยชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๔

๓. การจัดท�าบันทึกข ้อตกลงร ่วมกันกับ                  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และหน่วยงาน ดงัต่อ
ไปนี้ ส่วนราชการ สถานศึกษา ศาสนสถาน ภาค
เอกชน ภาคประชาสงัคม/ประชาชน และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่เพื่อขับเคลื่อนการ
จัดการขยะมูลฝอยชุมชน

๔. มีการออกข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เรื่อง 
การจัดการมูลฝอย พ.ศ. .... ตามพระราช
บญัญตั ิรกัษาความสะอาดและความเป็นระเบยีบ
เรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไข 
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ หรือ  
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐
เกณฑ์การให้คะแนน:
๑. ด�าเนินการ ๔ กิจกรรม
๒. ด�าเนินการ ๓ กิจกรรม
๓. ด�าเนินการ ๑ - ๒ กิจกรรม
๔. ไม่มีการด�าเนินการ

๕
๓
๑
๐

๑๑๓ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
๒. ข้อตกลงความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม (ถ้ามี)
๓. หนังสือขอความร่วมมือจากหน่วยงานอื่น   
(ถ้ามี)
๔. รายงานผลการด�าเนนิการทีเ่สนอต่อผูบ้รหิาร
ท้องถิ่นเพื่อทราบ

๑๑๓. จ�านวนโครงการ/กิจกรรมเก่ียวกับการลด
และการคัดแยกขยะมูลฝอยจากต้นทางตาม
หลักการ ๓Rs (Reduce, Reuse, Recycle) 
ที่ด�าเนินการเพื่อให้ความรู้แก่ประชาชน
เกณฑ์การให้คะแนน:     
๑. ด�าเนินการ ๓ กิจกรรมขึ้นไป
๒. ด�าเนินการ ๒ กิจกรรม
๓. ด�าเนินการ ๑ กิจกรรม
๔. ไม่มีการด�าเนินการ

๕
๓
๑
๐
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กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 
๐๘๑๐.๕/ว๗๗๒๕ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑
๒. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 
๐๘๒๐.๒/ว๓๘๙๖ ลงวนัท่ี ๒๘ มถุินายน ๒๕๖๒ 
๓. เกณฑ์การประกวด “องค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น” ท่ีผ่านเกณฑ์ความสะอาดและความ 
เป็นระเบียบเรียบร้อย

ค�าอธิบาย:
ยกตัวอย่างกิจกรรม เช่น การอบรมการลด และคัดแยกขยะ การอบรมการบริหารจัดการขยะ ตามหลัก ๓ Rs การอบรม 
การจัดการขยะเปียก การอบรมให้ความรู้แก่ “อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก” เพื่อส่งเสริมการจัดการขยะมูลฝอย การศึกษาดูงาน 
การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยผ่านส่ือต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การจัดต้ัง 
ศูนย์การเรียนรู้ในการจัดการขยะมูลฝอย เป็นต้น
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ ยกเว้นองค์การบริหารส่วนจังหวัด ไม่ต้อง
ประเมิน

๑๑๔ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. โครงการ/กิจกรรม
๒. รายงานผลการด�าเนินงานฯ
๓. ภาพถ่ายกิจกรรม
๔. รายงานประจ�าปี
๕. กรณร่ีวมกบัหน่วยงานอืน่ให้ดเูอกสารทีเ่ก่ียวข้อง
๖. หนังสือแจ้งเข้าร่วมกิจกรรม
๗. บัญชีลงลายมือชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
๘. ช่องทางการสื่อสาร เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
และทางเว็บไซต ์หลักขององค ์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยอาสา
สมัครท้องถิ่นรักษ์โลก พ.ศ. ๒๕๖๑
๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ด่วนที่สุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๗/ว๒๘๒๕ ลงวันที่  
๑๐ กันยายน ๒๕๖๑
๓. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ด่วนที่สุด ที่  มท ๐๘๑๐.๕/ว๙๒๙ ลงวันที่  
๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑
๔. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๕/ว๒๙๖๖ ลงวันที่  
๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐

๑๑๔. จ�านวนโครงการ/กจิกรรมของกลุ่มอาสา
สมัครท้องถ่ินรักษ์โลก (อถล.) เพื่อขับเคล่ือน
การจัดการเรื่องขยะมูลฝอย
มีการด�าเนินการ ดังนี ้                     
(โปรด ในช่อง ที่มีการด�าเนินการ)

๑. มกีารจดัโครงการ/กิจกรรม ของกลุม่อาสา
สมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)

๒. มีการด�าเนินโครงการ/กิจกรรม
๓. มกีารรายงานผลการด�าเนนิงานให้ผูบ้รหิาร

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

๕
๓
๑
๐
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๕. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๗/ว๒๗๙๔ ลงวันที่  
๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิน่ ไม่สามารถตดัฐานการประเมนิได้ ยกเว้น
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ไม่ต้องประเมิน

๑๑๕ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. ฐานข้อมูลขยะมูลฝอยที่เป็นปัจจุบัน
๒. ตรวจสอบข้อมูลจากระบบสารสนเทศ มฝ.๒  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จากระบบสารสนเทศ 
การจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๒๐.๒/
ว ๔๓๖๑ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒
๒. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๒๐.๒/
ว ๒๑๓๒ ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓
หมายเหตุ: ประเมินเฉพาะเทศบาล/องค์การ
บริหารส่วนต�าบล/เมืองพัทยา ไม่สามารถตัด
ฐานการประเมินได้ ยกเว้นองค์การบริหารส่วน
จังหวัด ไม่ต้องประเมิน

๑๑๕. การบันทึกข้อมูลการบริหารจัดการ             
ขยะมูลฝอย (มฝ.๒)
เกณฑ์การให้คะแนน:     
๑. มีการบันทึกข้อมูลขยะมูลฝอยที่ถูกต ้อง  
ครบถ้วน ทุกเดือน (๑๒ เดือน)
๒. มีการบันทึกข้อมูลขยะมูลฝอยที่ถูกต ้อง  
ครบถ้วน ต่อเนื่องมากกว่า ๖ เดือน
๓. มีการบันทึกข้อมูลขยะมูลฝอยที่ถูกต ้อง  
ครบถ้วน แต่รายงานไม่ต่อเนือ่ง (ต่อเนือ่งน้อยกว่า 
๖ เดือน)
๔. ไม่มีการบันทึกข้อมูลขยะมูลฝอย ระยะเวลา
น้อยกว่า ๖ เดือน

๕

๓

๑

๐

๑๑๖ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. รายงานข้อมูลจุดรวมขยะอันตรายหมู่บ้าน/
ชุมชน
๒. ภาพถ่าย
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. วิทยุสื่อสารกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน  
ด่วนที่สุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๕/ว๑๑๙ ลงวันที่  
๑๕ มกราคม ๒๕๖๑
๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๕/ว๒๙๑๗ ลงวันที่  
๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐

๑๑๖. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมกีารด�าเนนิ
การจดัการขยะอนัตรายชมุชน อย่างเป็นระบบ
เกณฑ์การให้คะแนน:   
๑. มีการก�าจัดขยะอันตรายอย่างถูกวิธี โดย
หน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย หรือด�าเนินการเอง
๒. ด�าเนินการขนขยะอันตรายไปยังหน่วยงาน 
ที่ได้รับมอบหมาย
๓. มีการประชาสัมพันธ์และด�าเนินการเก็บ
รวบรวมขยะอันตรายจากครัวเรือน
๔. ไม่มีการด�าเนินการ 

๕

๓

๑

๐

ค�าอธิบาย:
ขยะอันตราย หมายถึง ขยะที่มีความเป็นอันตราย หรือมีส่วนประกอบเป็นสารที่มีอันตราย เช่น หลอดฟลูออเรสเซนต์  
ถ่านไฟฉายหรือแบตเตอรี่โทรศัพท์เคลื่อนท่ี กระป๋องสเปรย์บรรจุสารเคมี ตลับหมึก หลอดไฟ น�้ายาล้างห้องน�้า เป็นต้น  
ซึ่งต้องทิ้งแยกจากขยะประเภทอื่น ๆ อย่างชัดเจน เนื่องจากต้องน�าไปก�าจัดหรือบ�าบัดด้วยวิธีเฉพาะ เพ่ือป้องกันความเป็นพิษ 
ปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อม
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หมายเหตุ: 
๑. กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ได้มอบหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นด�าเนินการก�าจัด ไม่ต้องคิดคะแนนข้อ ๒.
๒. ประเมินเฉพาะเทศบาล/องค์การบริหารส่วนต�าบล/เมืองพัทยา ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ ยกเว้นองค์การบริหารส่วน
จังหวัดไม่ต้องประเมิน

๑๑๗ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
๒. ข้อตกลงความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม (ถ้ามี)
๓. หนงัสอืขอความร่วมมอืจากหน่วยงานอืน่ (ถ้าม)ี
๔. รายงานผลการด�าเนนิการทีเ่สนอต่อผูบ้รหิาร
ท้องถิ่นเพื่อทราบ
๕. รายงานผลการด�าเนินงานของกลุ่มกิจกรรม
๖. จ�านวนผู้เข้าไปใช้ประโยชน์ในกลุ่มกิจกรรม
ดังกล่าว 
๗. ภาพถ่าย
๘. ให้สุม่ตรวจกลุม่กจิกรรมจรงิอย่างน้อย ๑ แห่ง
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 
๐๘๑๐.๕/ว๗๗๒๕ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑
๒. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 
๐๘๒๐.๒/ว๓๘๙๖ ลงวนัท่ี ๒๘ มถุินายน ๒๕๖๒ 

๑๑๗. มีการรวมกลุ่มเครือข่ายด้านการจัดการ
ขยะมลูฝอยในพืน้ทีอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
มีการด�าเนินการ ดังนี ้                     
(โปรด ในช่อง ที่มีการด�าเนินการ)

๑. มีการรวมกลุ่มเครือข่ายด้านการจัดการ  
ขยะมูลฝอยในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒. กลุ่มเครือข่ายมีการจัดกิจกรรมด้านการ
จัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

๓. กลุม่เครอืข่ายมกีารเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์/
ให้ความรู ้เกี่ยวกับกิจกรรมด้านการจัดการ 
ขยะมูลฝอยที่ด�าเนินการ
เกณฑ์การให้คะแนน:    
๑. ด�าเนินการข้อ ๑ - ๓
๒. ด�าเนินการข้อ ๑ และ ๒
๓. ด�าเนินการข้อ ๑
๔. ไม่มีการด�าเนินการ

๕
๓
๑
๐

ค�าอธิบาย:
มกีารจดัตัง้กลุ่มเครอืข่ายในพืน้ท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่และมกีารด�าเนนิกจิกรรมการจดัการมลูฝอยในพืน้ที ่เช่น ผ้าป่ารไีซเคลิ 
กิจกรรม Big Cleaning Day กิจกรรมท�าปุ๋ยหมัก น�้าหมักชีวภาพ กิจกรรมร่านรับซื้อของเก่าสีเขียว กิจกรรมธนาคารขยะชุมชน        
ธนาคารขยะโรงเรียน ศูนย์รีไซเคิลชุมชน กิจกรรมขยะแลกไข่ ขยะแลกของ กิจกรรมตลาดนัดมือสอง และมีการประชาสัมพันธ ์
ให้ความรู้ด้านการจัดการขยะมูลฝอย เช่น การจัดกิจกรรมรับคณะศึกษาดูงาน การจัดบอร์ดนิทรรศการในงานต่าง ๆ จัดตั้ง 
ศูนย์เรียนรู้ การจัดท�าเอกสารเผยแพร่กิจกรรมกลุ่ม หรือเผยแพร่ทางสื่ออื่น ๆ เป็นต้น
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ ยกเว้นองค์การบริหารส่วนจังหวัด ไม่ต้อง
ประเมิน

๑๑๘ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. แผนงาน/โครงการ
๒. ภาพประกอบการด�าเนนิการ/ภาชนะเกบ็ขยะ
แยกประเภทในรถขยะ/การเกบ็ขยะ แยกประเภท
๓. รายงานการด�าเนินการจัดการขยะประเภท
ต่าง ๆ  หรอืผลการด�าเนนิการท่ีบ่งชีถ้งึการน�าขยะ
แต่ละประเภทไปจัดการอย่างถูกวิธี

๑๑๘. การเก็บขนและก�าจัดขยะแบบแยก
ประเภท
มีการด�าเนินการ ดังนี ้                     
(โปรด ในช่อง ที่มีการด�าเนินการ)

๑. องค ์กรปกครองส่วนท ้องถิ่ นมีการ
ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้กับประชาชน เกี่ยวกับ 
กระบวนการการเก็บขนขยะแยกประเภท และ
การก�าจัดขยะแบบแยกประเภทขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
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กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 
ของประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔
๒. แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 
“จงัหวดัสะอาด” ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๒, ประจ�าปี  
พ.ศ. ๒๕๖๓ และ ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 
๓. หนังสือ มท. ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๕/           
ว ๗๒๖๑ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑
หมายเหตุ: ประเมินเฉพาะเทศบาล/องค์การ
บริหารส่วนต�าบล/เมอืงพทัยา ไม่สามารถตดัฐาน
การประเมินได้ ยกเว้นองค์การบริหารส่วน
จังหวัด ไม่ต้องประเมิน

๒. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเก็บขยะแยก
ประเภทไม่ปะปนกัน เช่น จัดภาชนะบรรจุ
ขยะแยกประเภทในรถเกบ็ขยะให้ชดัเจน หรอืจดั
เก็บขยะแยกประเภทตามเวลาที่ก�าหนด 

๓. มีการน�าขยะท่ีจัดเก็บได้ไปแยกก�าจัดตาม
ประเภทขยะ เช่น ส่งขยะรีไซเคิลให้ซาเล้ง ส่งให้
โรงงานคัดแยกขยะ หรอืน�าขยะแต่ละประเภทไป
ใช้ประโยชน์อย่างถูกวิธี
เกณฑ์การให้คะแนน:     
๑. ด�าเนินการ ๓ ข้อ
๒. ด�าเนินการ ๒ ข้อ
๓. ด�าเนินการ ๑ ข้อ
๔. ไม่มีการด�าเนินการ

๕
๓
๑
๐

๑๑๙ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. รายงานเกี่ยวกับการการจัดท�านวัตกรรม 
ท้องถิ่นท่ีเกี่ยวข้องกับการเพิ่มประสิทธิภาพ 
ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
๒. หนงัสอื/บันทึกข้อตกลงร่วมมอืในด้านการจดั
ท�านวัตกรรม (ถ้ามี)
๓. แผนงาน/โครงการ (ถ้ามี)
๔. ภาพถ่าย
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. หนงัสอืส�านกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตร ีด่วนทีส่ดุ 
ที่ นร ๐๕๐๕/๑๖๑๗๓ ลงวันที่ ๔ พฤษภาคม 
๒๕๕๙
๒. แผนปฏบัิตกิารจดัการมลูฝอย “จังหวดัสะอาด” 
ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๒, ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
และ ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๔

๑๑๙. จ�านวนหมูบ้่าน/ชมุชนในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินมีการจดัท�านวตักรรมท้องถ่ินทีเ่พ่ิม
ประสทิธภิาพในการบริหารจดัการขยะมลูฝอย
ชุมชน
เกณฑ์การให้คะแนน:     
๑. มากกว่าร้อยละ ๕๐.๐๐
๒. มากกว่าร้อยละ ๒๐.๐๐
๓. มากกว่าร้อยละ ๑๐.๐๐ 
๔. ต�่ากว่าร้อยละ ๑๐.๐๐

๕
๓
๑
๐

ค�าอธิบาย:
นวัตกรรมท้องถิ่น หมายถึง การใช้ความคิดสร้างสรรค์หรือเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาหรือประดิษฐ์ส่ิงใหม่ๆ เช่น บริการ ผลิตภัณฑ์  
หรือกระบวนการใหม่ๆ ที่ส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย เช่น ม้านั่งถุงพลาสติก เสื่อซองกาแฟ  
เก้าอี้ยางรถยนต์ เครื่องคัดแยกประเภทขยะ ไม้กวาดจากเศษพลาสติก เป็นต้น ซึ่งความคิดสร้างสรรค์เพื่อให้เกิดนวัตกรรม  
เกิดจากความหลากหลายและแตกต่างไปตามบริบทพื้นที่ ท�าให้ผลผลิตที่เกิดจากนวัตกรรมท้องถิ่น มีพลวัตตามวัฒนธรรม 
หรือพื้นที่ต่าง ๆ
หมายเหตุ: ประเมินเฉพาะเทศบาล/องค์การบริหารส่วนต�าบล/เมืองพัทยา ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ ยกเว้น
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ไม่ต้องประเมิน
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คะแนนเต็ม ๓๕

คะแนนที่ได้หน่วยที่ ๖  ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
ตัวชี้วัดที่ ๑๐๗ – ๑๒๖ จ�านวน ๒๐ ตัวชี้วัด จ�านวน ๑๐๐ คะแนน
หน่วยย่อยที่ ๔ สิ่งแวดล้อมยั่งยืน ตัวชี้วัดที่ ๑๒๐ – ๑๒๖ จ�านวน ๗ ตัวชี้วัด ประกอบด้วย
ตัวชี้วัดที่ ๑๒๐ – ๑๒๔ จ�านวน ๕ ตัวชี้วัด จ�านวน ๒๕ คะแนน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:  กลุ่มส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน ส�านักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
                              กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ผู้รับผิดชอบ:  ๑. นางสร้อยนภา  หาญเมตตา     นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช�านาญการพิเศษ    โทร. ๐๘ ๑๖๑๔ ๘๑๔๔
                  ๒. นางผการัตน์    เพ็งสวัสดิ์        นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช�านาญการพิเศษ   โทร. ๐๙ ๒๔๗๙ ๒๔๙๕ 
                                                             หมายเลขโทรศัพท์ส�านักงาน ๐ ๒๒๙๘ ๕๖๕๒
ตัวชี้วัดที่ ๑๒๕ - ๑๒๖ จ�านวน ๒ ตัวชี้วัด จ�านวน ๑๐ คะแนน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: ส�านักส่งเสริมเมืองและสังคมคาร์บอนต�่า องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
ผู้รับผิดชอบ:   ๑. นางสาวสุมน สุเมธเชิงปรัชญา   ผูอ้�านวยการส�านกัส่งเสรมิเมอืงและสงัคมคาร์บอนต�า่ โทร. ๐๘ ๙๗๘๓ ๑๑๖๓
                   ๒. นางสาวเมธ์วดี เสรีเสถียรทรัพย์ นักวิชาการช�านาญการ โทร. ๐๘ ๙๘๗๕ ๙๓๐๓
                   ๓. นางสาวตวงกมล พฤทธิ์ธโนปจัย นักวิชาการช�านาญการ โทร. ๐๘ ๑๑๓๒ ๔๑๗๘
                                                              หมายเลขโทรศัพท์ส�านักงาน ๐ ๒๑๔๑ ๙๘๓๕, ๐ ๒๑๔๑ ๙๘๑๗ 
                                                              และ ๐ ๒๑๔๒ ๗๔๗๑

ตัวชี้วัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้

๑๒๐ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. แผนงาน/โครงการ
๒. รายงานผลการด�าเนินงานตามแผนฯ
๓. ภาพถ่ายกิจกรรม
๔. รายงานประจ�าปี
๕. กรณีร่วมกับหน่วยงานอื่นให้ดูเอกสารที่เกี่ยวข้อง
๖. หนังสือแจ้งเข้าร่วมกิจกรรม
๗. บัญชีลงลายมือชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
๘. ช่องทางการสือ่สาร เผยแพร่ประชาสมัพนัธ์และทาง
เว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่  มท 
๐๘๒๐.๒/ว ๒๒๗๕ ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒

๑๒๐. จ�านวนกิจกรรมที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินด�าเนินการเพ่ือส่งเสริมการ
อนุรักษ์ พัฒนาและเพิ่มพื้นที่สีเขียว  
เกณฑ์การให้คะแนน:    
๑. ด�าเนินการ ๓ กิจกรรมขึ้นไป 
๒. ด�าเนินการ  ๒ กิจกรรม  
๓. ด�าเนินการ ๑  กิจกรรม  
๔. ไม่มีการด�าเนินการ

๕
๓
๑
๐

ค�าอธิบาย:
๑. พืน้ทีส่เีขยีว หมายถึง พ้ืนท่ีธรรมชาตแิละพืน้ท่ีทีม่นษุย์สร้างขึน้หรอืก�าหนดขึน้ในเขตพืน้ทีอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ที ่ปกคลมุ
ด้วยพืชพรรณเป็นองค์ประกอบหลัก โดยมีวัตถุประสงค์ให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ดี สวยงาม ร่มเย็น น่าอยู่ เพื่อการใช้ประโยชน์
ทั้งทางตรงและทางอ้อม แก่การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากร และนักท่องเท่ียว โดยพื้นที่สีเขียวควรเป็นพื้นที่สาธารณะ 
ทีป่ระชาชนเข้าถงึได้ใช้บรกิารได้ เช่น สวนสาธารณะ สวนหย่อม สวนพฤกษศาสตร์ หรือเป็นพ้ืนทีสี่เขยีวอรรถประโยชน์ เช่น พืน้ที่
ฝังกลบขยะ พืน้ทีบ่�าบดัน�า้เสยี พืน้ทีท่ีก่นัไว้เพือ่ควบคมุน�า้ท่วม นอกจากนี ้ยงัรวมถึงพ้ืนท่ีท่ีเป็นร้ิวยาวตามแนวสาธารณปูการต่าง ๆ   
เช่น พื้นที่ตามแนวถนน เกาะกลางถนน พื้นที่สีเขียวในสถาบันต่าง ๆ 
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๒. ตัวอย่างกิจกรรม เช่น การอนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่ที่มีอยู่เดิม การปลูกต้นไม้เพ่ิมเติมในพ้ืนที่ การส�ารวจจัดท�าข้อมูลพื้นที่สีเขียว  
การให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาและดูแลรักษาพ้ืนที่สีเขียวหรือการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว มีการจัดท�าแผนการอนุรักษ์ พัฒนา และ 
เพิ่มพื้นที่สีเขียวและมีการด�าเนินการตามแผน รวมทั้งการรายงานผล
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้

๑๒๑ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. แผนงาน/โครงการ
๒. รายงานผลการด�าเนินงานตามแผนฯ
๓. ภาพถ่ายกิจกรรม
๔. รายงานประจ�าปี
๕. กรณีร่วมกับหน่วยงานอื่นให้ดูเอกสารที่เกี่ยวข้อง
๖. หนังสือแจ้งเข้าร่วมกิจกรรม
๗. บัญชีลงลายมือชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
๘. ช่องทางการสือ่สาร เผยแพร่ประชาสมัพันธ์และทาง
เว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑๒๑. จ�านวนกิจกรรมที่องค์กรปกครอง          
ส่วนท้องถิ่นด�าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา
ฝุ่นละอองขนาดเล็ก pm ๒.๕ และไฟป่า
หมอกควัน 
เกณฑ์การให้คะแนน:  
๑. ด�าเนินการ ๓ กิจกรรมขึ้นไป
๒. ด�าเนินการ ๒ กิจกรรม  
๓. ด�าเนินการ ๑ กิจกรรม  
๔. ไม่มีการด�าเนินการ

๕
๓
๑
๐

ค�าอธิบาย:
๑. ตัวอย่างกจิกรรม เช่น การเฝา้ระวังและตรวจวัดฝุ่นละอองในบรรยากาศ การเกบ็รวบรวมขอ้มูลและวเิคราะห์ปัญหาฝุน่ละออง
ในบรรยากาศและแหล่งก�าเนดิมลพษิหลกัในพืน้ทีอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ การรณรงค์ประชาสมัพนัธ์เพ่ือให้ประชาชนในพืน้ที่
เกิดความตระหนักด้านฝุ่นละอองในบรรยากาศ การรณรงค์ใช้จักรยานเพื่อลดการใช้รถยนต์ การจัดท�าช่องทาง/เส้นทางจักรยาน 
การจัดระบบจราจร การสนับสนุน/จัดให้มีบริการขนส่งสาธารณะ การรณรงค์การใช้ขนส่งสาธารณะ การรณรงค์งดการเผา 
ในที่โล่งการมีกลุ่ม/อาสาสมัครเฝ้าระวังไฟป่า การแก้ไขปัญหาเหตุร้องเรียน การออกข้อบัญญัติท้องถิ่น/เทศบัญญัติ ที่สอดคล้อง
กับพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (กิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพที่เกี่ยวกับคุณภาพอากาศ) การประหยัดพลังงาน การเพิ่ม
พื้นที่สีเขียว การใช้เตาเผาศพปลอดมลพิษ เป็นต้น
หมายเหตุ:
๑. ประเมินเฉพาะเทศบาล/องค์การบริหารส่วนต�าบล/เมืองพัทยา ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ ยกเว้นองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัด ไม่ต้องประเมิน
๒. เว้นแต่ในกรณทีีอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ได้ตรวจสอบแล้วพบว่าในพืน้ท่ีรบัผดิชอบไม่มปัีญหาฝุน่ละอองขนาดเลก็ pm ๒.๕  
หรือไฟป่าหมอกควัน จะต้องรายงานจังหวัดและอ�าเภอทราบเป็นหนังสือด้วย พร้อมแนบเอกสารหลักฐานเป็นผลการตรวจวัด 
คุณภาพอากาศที่ได้รับการรองรับจากกรมควบคุมมลพิษ หรือผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากเคร่ืองมือที่มีการรับรอง 
จากหน่วยงานภาครัฐ จึงจะสามารถตัดฐานการประเมินได้
๓. ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่มีสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในพ้ืนที่ของตนเอง หรือ ไม่มีการติดตั้งเครื่องมือ 
ตรวจวัดคุณภาพอากาศจากหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ หรือ ไม่มีกิจกรรมการตรวจวัดคุณภาพอากาศใดๆ ในพื้นที่องค์กปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น สามารถตรวจสอบคุณภาพอากาศในพื้นที่ของตนเอง ได้จาก

- Application รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศที่ได้รับการรับรองจากกรมควบคุมมลพิษ เช่น Air๔Thai, Air๔ASEAN  
โดยใช้ผลการตรวจวดัคณุภาพอากาศในพืน้ทีอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ทีใ่กล้เคยีงมากทีส่ดุ ๑ สถาน ี(กรณทีีร่ะยะห่างจากสถานี
ตรวจวัดคุณภาพอากาศที่ใกล้เคียงที่สุด ๑ - ๑๙ กิโลเมตร) 

- Application รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศที่ได้รับการรับรองจากกรมควบคุมมลพิษ เช่น Air๔Thai, Air๔ASEAN 
โดยใช้ผลการตรวจวดัคณุภาพอากาศในพืน้ทีอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ทีใ่กล้เคยีงมากทีส่ดุ ครอบคลมุพืน้ทีโ่ดยรอบรศัมีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น.จ�านวน ๓ สถานี แล้วน�ามาหาค่าเฉลี่ย (กรณีที่ระยะห่างจากสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศที่ใกล้เคียงที่สุด 
๒๐ กิโลเมตรขึ้นไป) 
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- ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานราชการ หรือ เคร่ืองมือตรวจวัดคุณภาพอากาศที่ได้รับ 
การรบัรองผลการตรวจวดัคณุภาพอากาศจากหน่วยงานราชการ ในพ้ืนท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเอง หรือ พืน้ทีอ่งค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่ใกล้เคียงที่สุด เช่น ส�านักงานสิ่งแวดล้อมภาค ส�านักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัด DustBoy  
เป็นต้น (ทั้งนี้ ในกรณีท่ีระยะห่างจากพื้นท่ีตรวจวัดคุณภาพอากาศท่ีใกล้เคียงที่สุด ๑ - ๑๙ กิโลเมตร ให้แสดงผลการตรวจวัด
คุณภาพอากาศ ๑ แห่ง หรือในกรณีที่ระยะห่างจากพื้นที่ตรวจวัดคุณภาพอากาศที่ใกล้เคียงที่สุด ๒๐ กิโลเมตร ขึ้นไป ให้แสดงผล
ค่าเฉลี่ยการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ๓ แห่ง โดยรอบรัศมีพื้นที่)

๑๒๒ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. แผนงาน/โครงการ 
๒. รายงานผลการด�าเนินงานตามแผนฯ 
๓. ภาพถ่ายกิจกรรม
๔. กรณีร่วมกับหน่วยงานอื่นให้ดูเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
๕. จ�านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
๖. หนังสือเชิญเข้าร่วมกิจกรรม 
๗. ช่องทางการสื่อสาร เผยแพร่ประชาสัมพันธ์       
๘. งบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างสีเขียว 
๙. จ�านวนครั้งหรือร้อยละในการใช้บริการจ้างเหมา 
ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสิ่งแวดล้อม 
๑๐. จ�านวนการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่ผลิต
ในพื้นที่
๑๑. หลักฐานแสดงการรับรองมาตรฐานสิ่งแวดล้อม
ต่าง ๆ  เช่น สนิค้า ผลติภณัฑ์ สถานประกอบการ ตลาด 
ส�านักงาน โรงแรม  ร้านอาหาร หน่วยงานราชการ  
วัด มัสยิด และสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๒๒ มกราคม ๒๕๕๑ 
เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมของภาครัฐ
๒. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 
๐๘๒๑.๓/ว ๒๘๗ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๑

๑๒๒. จ�านวนกิจกรรมที่องค์กรปกครอง              
ส่วนท้องถ่ินด�าเนินการเพ่ือส่งเสริมการ
ผลิต การบริโภค และการบริการท่ีเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 
เกณฑ์การให้คะแนน:   
๑. ด�าเนินการ ๓ กิจกรรมขึ้นไป 
๒. ด�าเนินการ ๒ กิจกรรม  
๓. ด�าเนินการ ๑ กิจกรรม  
๔. ไม่มีการด�าเนินการ

๕
๓
๑
๐

ค�าอธิบาย:
๑. การส่งเสริมการผลิต บริโภคและการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หมายถึง การปรับพฤติกรรมของการผลิต การให้บริการ
และการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยค�านึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ การประหยัดพลังงาน 
และเชื้อเพลิง การเลือกซื้อเลือกใช้สินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การคัดแยกและลดปริมาณขยะ การจัดการน�้าเสียก่อนปล่อย 
ออกสู่สิ่งแวดล้อม ของสถานประกอบการ อาคาร ส�านักงาน ร้านค้า ร้านอาหาร โรงแรม ห้างสรรพสินค้า ตลาด โรงเรียน  
วัด มัสยิด และสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ รวมทั้งการปรับพฤติกรรมของผู้บริโภคให้มีวิถีชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
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๒. ตวัอย่างกจิกรรม เช่น การจดัซือ้จดัจ้างสนิค้าและบรกิารทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม ส่งเสรมิเกษตรอนิทรย์ี ส่งเสรมิการท่องเทีย่ว                
เชงินเิวศ ตลาดนดั/ตลาดสดสเีขียว จดักจิกรรมรณรงค์ให้ความรูแ้ก่หน่วยงานและสถานประกอบการในพืน้ที ่การรณรงค์ลดการใช้ 
ถุงพลาสติก ลดการใช้โฟม ส่งเสริมให้หน่วยงาน สถานบริการ สถานประกอบการเข้าร่วมโครงการด้านส่ิงแวดล้อม หรือขอรับ
การรับรองมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม (ฉลากเบอร์ ๕, ฉลากเขียว, ฉลากคาร์บอน, ฉลาก cool mode, ฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์, 
โรงแรมใบไม้เขียว, มาตรฐาน ISO, โรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Hotel), ส�านักงานสีเขียว (Green Office), สินค้า 
ที่มีกระบวนการผลิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (สินค้าตัว G) วัดและมัสยิดท่ีมีการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม หรือมาตรฐาน 
ด้านสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ เป็นต้น การยกระดับเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม การขยายเครือข่ายหรือลงนามความร่วมมือร่วมกับ
หน่วยงานอื่น
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้

๑๒๓ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. แผนงาน/โครงการ
๒. รายงานผลการด�าเนินงานตามแผนฯ
๓. ภาพถ่ายกิจกรรม
๔. รายงานประจ�าปี
๕. กรณีร่วมกับหน่วยงานอื่นให้ดูเอกสารที่เกี่ยวข้อง
๖. จ�านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม/จ�านวนผู้ใช้ประโยชน์
๗. ช่องทางการสือ่สาร เผยแพร่ประชาสมัพนัธ์และทาง
เว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๘. รายงานข้อมูลแสดงแนวโน้มการประหยัดไฟฟ้า 
น�้ามันเช้ือเพลิง (ย้อนหลัง) ในพื้นท่ี องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและส�านักงาน/ที่ท�าการองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
๙. จ�านวนสถานประกอบการทีเ่ข้าร่วมกจิกรรมลดการ
ใช้พลังงานหรือเปลี่ยนมาใช้พลังงานทดแทน
๑๐. งบประมาณค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าและน�้ามันเชื้อ
เพลิง (ย้อนหลัง) เฉพาะภารกิจในส�านักงาน/ที่ท�าการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยไม่รวมภารกิจด้านการ
บริการสาธารณะ
๑๑. จ�านวนแหล่งเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงาน

๑๒๓. จ�านวนกิจกรรมที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ด�าเนินการเพ่ือการส่งเสริม
การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ  
เกณฑ์การให้คะแนน: 
๑. ด�าเนินการ ๓ กิจกรรมขึ้นไป 
๒. ด�าเนินการ ๒ กิจกรรม  
๓. ด�าเนินการ ๑ กิจกรรม  
๔. ไม่มีการด�าเนินการ

๕
๓
๑
๐

ค�าอธิบาย:
๑. การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ หมายถึง การด�าเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการควบคุม ก�ากับการใช้
พลงังานเพือ่ให้เกดิการใช้พลงังานอย่างประหยดั คุม้ค่า เกดิประโยชน์สงูสดุ ลดการสญูเสยีพลงังาน รวมทัง้การใช้พลงังานทดแทน 
และการหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ ของอาคารส�านักงาน/ที่ท�าการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ สถานที่ที่อยู่ในการดูแล รักษา 
หรือบริหารจัดการของเทศบาล
๒. ตัวอย่างกิจกรรม เช่น การจัดท�าแผนงานด้านการอนุรักษ์พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ การให้ความรู้เรื่องการอนุรักษ์พลังงาน                
รณรงค์ประหยดัไฟฟ้าและน�า้มนัเชือ้เพลงิ ส่งเสริมการใช้อปุกรณ์ประหยดัไฟฟ้า การผลิตและใช้ Biogas การใช้พลงังานแสงอาทติย์  
การตรวจสอบและดูแลการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของวัสดุ อุปกรณ์ อาคาร สิ่งก่อสร้าง เครื่องจักรกล  
ยานพาหนะ  ท�าให้เชื้อเพลิงให้พลังงานได้มากขึ้น เป็นต้น
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้
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๑๒๔ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. ข้อมูลพื้นฐาน (City Profile) ด้านการพัฒนา
เมืองในระบบการประเมินตนเองด้านเมือง 
สิ่งแวดล้อมยั่งยืน 
๒. ตรวจประเมินโดยกรมส่งเสริมคุณภาพ 
สิ่งแวดล้อม 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. มตคิณะรฐัมนตร ีเมือ่วนัที ่๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ 
เรื่อง การด�าเนินงานเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน 
ประจ�าปี ๒๕๕๙
๒. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ฉบับที่ ๑๒ พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔  

- ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ การเติบโตที่เป็นมิตรกับ 
สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

- แผนงานและโครงการส�าคัญ 
  โครงการเมืองสีเขียว 

๑๒๔. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมกีารด�าเนนิ
การประเมินเมืองส่ิงแวดล้อมยั่งยืน โดยผ่าน
ระบบการประเมินตนเองด้านเมืองสิ่งแวดล้อม
ยั่งยืน (Self-Assessment Report: SAR) 
มีการด�าเนินการ ดังนี ้                     
(โปรด ในช่อง ที่มีการด�าเนินการ)

๑. เข้ารับการอบรมการใช้ระบบการประเมนิ
ตนเองด้านเมอืงสิง่แวดล้อมยัง่ยนื(Self-Assess-
ment Report: SAR) โดยเข้าร่วมเวทีการอบรม 
หรือ ศึกษาอบรมผ่านระบบออนไลน์ต่างๆ

๒. กรอกข้อมูลหน่วยงานและข้อมูลฐาน  
ด้านการพัฒนาเมอืงในระบบการประเมนิตนเอง
ด้านเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ให้ครบถ้วนสมบูรณ์
ทุกข้อในแต่ละด้านทุกด้าน

๓. บันทึกข้อมูลในระบบการประเมินตนเอง
ด้านเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ให้สมบูรณ์
เกณฑ์การให้คะแนน:
๑. ด�าเนินการกรอกและบันทึกข้อมูลหน่วยงาน
และข้อมูลฐาน ด้านการพัฒนาเมืองในระบบ 
การประเมินตนเองด้านเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน 
ครบถ้วนสมบูรณ์ทุกข้อในแต่ละด้านทุกด้าน 
อย่างน้อย ๑ ปี 
๒. ด�าเนินการกรอกและบันทึกข้อมูลหน่วยงาน 
และข้อมูลฐาน ด้านการพัฒนาเมืองในระบบ  
การประเมินตนเองด้านเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน 
แต่ไม่ครบถ้วนสมบรูณ์ทุกข้อในแต่ละด้านทกุด้าน 
๓. เข้ารับการอบรมการใช้ระบบการประเมิน
ตนเองด ้านเมืองสิ่งแวดล ้อมยั่งยืน (Self- 
Assessment Report: SAR) โดยเข้าร่วมเวที 
การอบรม หรือ ศึกษาอบรมผ่านระบบออนไลน์
ต่าง ๆ
๔. ไม่มีการด�าเนินการ

๕

๓

๑

๐
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ค�าอธิบาย:
๑. ระบบการประเมินตนเองด้านเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน (Self-Assessment Report: SAR) หมายถึง ระบบออนไลน์เพื่อการ 
จดัเก็บข้อมลูประมวลผล และรายงานผลการประเมนิตนเองด้านการพัฒนาเมอืงขัน้พ้ืนฐาน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่สามารถ
ที่จะกรอกรวมทั้งบันทึกข้อมูลการด�าเนินงานด้านการพัฒนาเมืองตามประเด็นต่างๆ ซึ่งครอบคลุม ๔ มิติ ตามตัวชี้วัดการประเมิน
เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน  ได้แก่ เมืองอยู่ดี คนมีสุข สิ่งแวดล้อมยั่งยืน เทศบาลแห่งการเรียนรู้และการบริหารจัดการที่ดี  ให้ครบถ้วน
สมบรูณ์ได้ด้วยตนเอง โดยระบบจะท�าการประมวลผลหลงัจากได้รบัข้อมลูครบถ้วนสมบรูณ์พร้อมทัง้รายงานผลการประเมนิตนเอง
ด้านการพัฒนาเมือง ทั้งนี้ เทศบาลสามารถใช้ข้อมูลในระบบการประเมินตนเองด้านเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนเพื่อการประเมินระดับ
การพัฒนาเมืองรวมทั้ง การวางแผน ก�าหนดนโยบาย และติดตามประเมินผลการพัฒนาเมือง
๒. เทศบาลต้องด�าเนนิการลงทะเบยีนในระบบการประเมนิตนเองด้านเมอืงส่ิงแวดล้อมยัง่ยนื โดยเข้าสู่ระบบท่ี https://sar.deqp.
go.th คลิกที่เมนูลงทะเบียน (ข้างบนด้านขวามือ)  แล้วกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์เพื่อสมัครสมาชิก ได้แก่ (๑) ข้อมูลส�าหรับ  
login เข้าใช้งานระบบ (๒) ข้อมูลทั่วไปส่วนบุคคล (๓) ข้อมูลที่ท�างาน และกดสมัคร ซึ่งเทศบาลสามารถก�าหนดชื่อบัญชีผู้ใช้ และ
รหัสผ่านเพื่อเข้าใช้งานในระบบได้ด้วยตนเอง 
๓. ระบบการประเมินตนเองด้านเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน (Self-Assessment Report: SAR) เป็นระบบที่เทศบาลสามารถกรอก
และบันทึกข้อมูลหน่วยงานและข้อมูลฐานซึ่งเป็นข้อมูลย้อนหลังในระยะเวลา ๓ ปี ประกอบด้วยข้อมูลฐาน ๗ ด้าน ได้แก่ ข้อมูล
ทั่วไป โครงสร้างพื้นฐาน สวัสดิการสังคมและการศึกษา วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม การเงิน การ
คลัง และ LPA โดยไม่จ�าเป็นต้องแนบเอกสารประกอบเพิ่มเติมตามที่ระบบก�าหนด
๔. เทศบาลสามารถศกึษาและอบรมการใช้งานระบบการประเมนิตนเองด้านเมอืงสิง่แวดล้อมยัง่ยนืได้จากช่องทางการเรยีนรู้ ดงันี้

- อบรมสอนการใช้งานระบบ SAR ออนไลน์ live ผ่านระบบ Zoom หรือ Facebook live ผ่านเพจกรมส่งเสริมคุณภาพ 
สิ่งแวดล้อม https://web.facebook.com/deqpth ทุกต้นสัปดาห์ของเดือน / เดือนละ ๑ ครั้ง 

- ดาวน์โหลดคู่มือใช้งานระบบ SAR ได้ที่เวบไซด์กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม www.deqp.go.th และ ระบบการประเมิน
ตนเองด้านเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนผ่านระบบออนไลน์ https://sar.deqp.go.th

- ดาวน์โหลดคลิปบรรยายสอนการใช้งานระบบการประเมินตนเองด้านเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนผ่านระบบออนไลน์ ได้ที่  
ระบบการประเมินตนเองด้านเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนผ่านระบบออนไลน์ https://sar.deqp.go.th 

- เวทีการพัฒนาศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อการใช้งานระบบการประเมินตนเองด้านเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน 
ผ่านระบบออนไลน์ จัดโดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

- ดาวน์โหลด Animation แนะน�าการใช้งานระบบการประเมินตนเองด้านเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนผ่านระบบออนไลน์ ได้ที่ 
ระบบการประเมินตนเองด้านเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนผ่านระบบออนไลน์ https://sar.deqp.go.th  
๕. เทศบาลไม่ต้องกรอกรายละเอยีดใดๆในข้อมลูฐานด้าน LPA เนือ่งจากระบบจะใช้ข้อมูลการประเมนิประสทิธภิาพองค์กรปกครอง   
ส่วนท้องถิ่นทั้งหมดจากกรมส่งสริมการปกครองท้องถิ่นในการประมวลผล  
หมายเหตุ: ประเมินเฉพาะเทศบาล ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ ยกเว้นองค์การบริหารส่วนจังหวัด/องค์การบริหารส่วน
ต�าบล/เมืองพัทยา ไม่ต้องประเมิน
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๑๒๕ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. แผนการด�าเนินงาน/นโยบาย เก่ียวกับการบริหาร
จัดการก๊าซเรือนกระจก
๒. แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
๓. มกีารเผยแพร่ทางเวบ็ไซต์หลกัขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น โดยให้ทีมประเมินฯ ตรวจสอบในเชิง
ประจกัษ์ (เปิดดจูากเวบ็ไซต์จรงิในวนัตรวจประเมนิฯ)
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเผยแพร่ความรู ้  
ด้านการประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อย
จากกิจกรรมทั้งหมดขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น 
(Carbon Footprint for Organization: CFO) และ
การรายงานข้อมลูปริมาณก๊าซเรอืนกระจกระดบัเมอืง 
(City Carbon Footprint: CCF) ให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙
๒. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเผยแพร่ความรู ้  
ด้านการรายงานข้อมูลปริมาณก๊าซเรือนกระจก 
ในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและเมือง เพื่อมุ ่งสู ่
การเป็นเมืองลดคาร์บอน ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๓
๓. หนังสือองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก  
ที ่อบก ๒๕๖๓.๐๘/๓๔๘ ลงวนัที ่๑๙  มนีาคม ๒๕๖๓
๔. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 
๐๘๒๐.๓/ว ๑๐๐๗ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓
๕. หนังสือแสดงเจตนารมณ์การมีส่วนร่วมที่ประเทศ
ก�าหนด (Nationally Determined Contribution: 
NDC) ในการด�าเนินงาน ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ซึ่งประเทศไทยโดยส�านักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้น�าส่ง
ส�านักเลขาธิการอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม 
๒๕๖๓ 

๑๒๕. แผนการด�าเนินงาน/นโยบาย  
เกีย่วกบัการบรหิารจดัการก๊าซเรอืนกระจก
เกณฑ์การให้คะแนน:
๑. มกีารจดัท�าแผนการด�าเนนิงานเกีย่วกบั 
การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกและ 
เผยแพร่ประชาชนทราบ
๒. ผู ้บริหารมีนโยบายและมีการรณรงค์ 
ประชาสมัพนัธ์ทีเ่กีย่วข้องกบัการด�าเนนิงาน
เกีย่วกับการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
๓. ผู้บริหารมีนโยบาย หรือมีการรณรงค์ 
ประชาสมัพนัธ์ทีเ่กีย่วข้องกบัการด�าเนนิงาน
เกีย่วกับการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 
อย่างใดอย่างหนึ่ง
๔. ไม่มีการด�าเนินการ

๕

๓

๑

๐
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ค�าอธิบาย:
๑. ก๊าซเรือนกระจก เป็นก๊าซท่ีมีคุณสมบัติในการดูดซับความร้อนและรังสีอินฟาเรดได้ดี ก๊าซเหล่านี้มีความจ�าเป็นต่อการรักษา
อุณหภมิู ในบรรยากาศของโลกให้คงที ่ ซึง่หากมมีากจนเกนิไปจะก่อให้เกดิภาวะโลกร้อน น�าไปสูก่ารเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ
๒. แผนการด�าเนินการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก หมายถึง แผนที่หน่วยปฏิบัติจะต้องจัดท�าขึ้นเพื่อการบริหารจัดการ 
ก๊าซเรือนกระจก รวมถึงการท�ารายงานข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการสนับสนุนส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน 
ด�าเนินการลดก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และก�ากับการด�าเนินงานของหน่วยย่อยท่ีอยู่ล่างสุดของ 
การปฏิบัติงานที่มีพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ และ มีภารกิจเฉพาะในพื้นที่นั้น
๓. นโยบายการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก หมายถึง แนวทางหรือกรอบที่ก�าหนดขึ้นเพื่อใช้ในการบริหารจัดการ 
ก๊าซเรือนกระจก ให้บรรลุเป้าหมายตามต้องการ
๔. วัดผลการด�าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงปัจจุบัน (ตุลาคม ๒๕๖๓ – วันที่เข้าตรวจ)
หมายเหตุ: ประเมินเฉพาะเทศบาลนคร/เทศบาลเมือง/เมืองพัทยา ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ 
              ยกเว้นองค์การบริหารส่วนจังหวัด/เทศบาลต�าบล/องค์การบริหารส่วนต�าบล ไม่ต้องประเมิน

๑๒๖ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
๑. รายงานข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามคู่มือการจัดท�า
ข้อมูลก๊าซเรือนกระจกขององค์การบริหารจัดการ 
ก๊าซกระจก (องค์การมหาชน)
๒. ช่องทางการเผยแพร่ผลการด�าเนินการและทาง
เว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
๑. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเผยแพร่ความรู ้  
ด้านการประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อย
จากกิจกรรมทั้งหมดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(Carbon Footprint for Organization: CFO) และ
การรายงานข้อมลูปริมาณก๊าซเรอืนกระจกระดบัเมอืง  
(City Carbon Footprint: CCF) ให้แก่องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙
๒. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเผยแพร่ความรู ้ 
ด้านการรายงานข้อมูลปริมาณก๊าซเรือนกระจก 
ในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและเมือง เพื่อมุ ่งสู ่
การเป็นเมืองลดคาร์บอน ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๓
๓. หนังสือองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก  
ที่ อบก ๒๕๖๓.๐๘/๓๔๘ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓
๔. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 
๐๘๒๐.๓/ว ๑๐๐๗ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓ 

๑๒๖. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการ
จัดท�ารายงานข้อมูลปริมาณการปล่อย
ก๊าซเรอืนกระจกขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
เกณฑ์การให้คะแนน:
๑. มีการจัดท�ารายงานข ้อมูลปริมาณ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเผยแพร ่
แก่ประชาชนตั้งแต่ ๒ ช่องทางขึ้นไป
๒. มีการจัดท�ารายงานข ้อมูลปริมาณ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเผยแพร ่
แก่ประชาชน ๑ ช่องทาง 
๓. มีการจัดท�ารายงานข ้อมูลปริมาณ 
การปล่อยก ๊าซเรือนกระจก แต่ไม่ได  ้
เผยแพร่
๔. ไม่มีการด�าเนินการ

๕

๓

๑

๐
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ตัวชี้วัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนท่ีได้

แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment: LPA) ประจ�ำปี ๒๕๖๕68

ค�าอธิบาย:
๑. รายงานข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas Inventory) เป็นการแสดงแหล่งปล่อยและดูดกลับ            
ก๊าซเรือนกระจก รวมถึงการแสดงปริมาณก๊าซเรือนกระจก ที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมต่าง ๆ
๒. ช่องทางการเผยแพร่ผลการด�าเนินงาน หมายถึง กระบวนการถ่ายทอดผลการด�าเนินงานผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ  
อย่างเช่น รายงานเอกสาร สื่อสิ่งพิมพ์ แผ่นพับ โปสเตอร์ เว็บไซต์  สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อวีดีโอ เป็นต้น
๓. วัดผลการด�าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงปัจจุบัน (ตุลาคม ๒๕๖๓ – วันที่เข้าตรวจ)
หมายเหตุ: ประเมินเฉพาะเทศบาลนคร/เทศบาลเมือง/เมืองพัทยาไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ ยกเว้นองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัด/เทศบาลต�าบล/องค์การบริหารส่วนต�าบลไม่ต้องประเมิน
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