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แบบประเมินประสิทธิภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (Local Performance Assessment: LPA) ประจำป 2564
ดาน 4 การบริการสาธารณะ 

ตัวช้ีวัดที่ 91 – 176  จำนวน 86 ตัวช้ีวัด ประกอบดวย 
1. ตัวช้ีวัดจริง จำนวน 85 ตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัดที่ 91 – 175 , 176 จำนวน 415 คะแนน 
2. ตัวช้ีวัดนำรอง จำนวน 1 ตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัดที่ 174 จำนวน 5 คะแนน (ไมนำไปนับเปนคะแนนรวม) 
เปาหมายเชิงคุณภาพ: องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการบริหารงานตามแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อใหเกิดประโยชนสุขตอประชาชนในทองถิ่นในดานโครงสรางพื้นฐาน ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต            
ดานการวางแผนการสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการทองเท่ียว ดานศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา และภูมิปญญาทองถ่ิน 
ดานการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย ดานการบริหารจัดการ และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม 
เปาหมายเชิงปริมาณ: รอยละขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีผานเกณฑการประเมินดานท่ี 4 รอยละ 70 

 

ช่ือ (องคกรปกครองสวนทองถิ่น)…………………………………................................................................. 
           อำเภอ ............................................ จังหวัด ................................................. 

 

 

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

ลงชื่อ                                  หวัหนาทีมประเมิน 
       (............................................) 

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

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

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

วันท่ีประเมิน.........../................../.............. 

หัวขอประเมิน 
เมือง
พัทยา 

อบจ. ทน. ทม. ทต. อบต. คะแนนที่ได 

ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด คะแนน รอยละ 

1. ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 12 11 14 14 14 13   
2. ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 34 24 34 34 34 31   
3. ดานการวางแผนการสงเสริมการลงทุน 
พาณิชยกรรมและการทองเท่ียว 

6 6 6 6 6 6   

4. ดานศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา 
และภูมิปญญาทองถ่ิน 

3 3 3 3 3 3   

5. ดานการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการ
รักษาความสงบเรียบรอย 

7 7 7 7 7 7   

6. ดานการบริหารจัดการ และการอนุร ักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม 

12 9 19 19 18 17   

รวม 75 62 85 85 83 79   
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หนวยท่ี 1 ดานโครงสรางพ้ืนฐาน ตัวช้ีวัดท่ี 91 – 104 จำนวน 14 ตัวช้ีวัด จำนวน 70 คะแนน 
เปาหมาย: องคกรปกครองสวนทองถิ ่นมีการดำเนินการในการจัดหา รักษา และซอมบำรุงโครงสรางพื ้นฐานที ่อยู ใน                  
ความรับผิดชอบขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือสรางคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ีท้ังดานไฟฟาสาธารณะ ถนน ทางเดิน 
และทางเทา น้ำประปา รวมถึงการควบคุมอาคารเพ่ือสรางความปลอดภัยในโครงสรางพ้ืนฐานในพ้ืนท่ีตาง ๆ 
1. ถนน ทางเดิน และทางเทา ตัวช้ีวัดท่ี 91 - 97 จำนวน 7 ตัวช้ีวัด จำนวน 35 คะแนน 
ตัวช้ีวัดท่ี 91 – 95 จำนวน 5 ตัวช้ีวัด 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ :  กลุมงานสงเสริมการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน กองพัฒนาและสงเสริมการบริหารงานทองถ่ิน 
ผูรับผิดชอบ :  1. นายเจษ เสียงลือชา     ผูอำนวยการกลุมงานสงเสริมการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน โทร. 089-612-5152 

             2. นายวิธิวัต ชุรินทร       นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ โทร. 097-130-5198                                                                                                          
                                             หมายเลขโทรศัพทสำนักงาน 02 241 9000 ตอ 4112   

ตัวช้ีวัดท่ี 96 - 97 จำนวน 2 ตัวช้ีวัด 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ :  กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม (ตัวชี้วัดรวมกับกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน) 
ผูรับผิดชอบ :  1. นางสรอยนภา  หาญเมตตา       นักวิชาการสิ่งแวดลอมชำนาญการพิเศษ   โทร. ๐๘ ๑๖๑๔ ๘๑๔๔ 

       2. นางผการัตน    เพ็งสวัสดิ์         นักวชิาการสิ่งแวดลอมชำนาญการพิเศษ  โทร. ๐๙ ๒๔๗๙ ๒๔๙๕  
                                                  หมายเลขโทรศัพทสำนักงาน ๐ ๒๒๙๘ ๕๖๕๒  

 
 

 

ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑการประเมิน คะแนน คะแนนท่ีได 

91 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 

1. บัญชีทะเบียนประวัติถนน (ขอมูลจำนวนถนน 

ทุกสายที่อยูในความรับผิดชอบขององคกรปกครอง

สวนทองถิ ่น) เพื ่อทราบจำนวนถนนทั้งหมดของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

2. แผนการตรวจสอบถนนประจำปโดยจัดลำดับ

การตรวจสอบตามความจำเปน 

3. บันทึกขออนุมัติแผนพัฒนาถนนทองถ่ิน 

4. บันทึกรายงานผลการตรวจท่ีปรากฏขอสั่งการของ

ผูบริหารลงนามรับทราบผลการตรวจสอบ 

5. แผนที่ถนน ในกรณีที ่องคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน ยังไมมีการลงทะเบียนทางหลวงทองถ่ิน 

6. ให ตรวจสอบถนนในแผนพัฒนาทองถ่ิน

เพื ่อให สอดคลองกับบัญช ีพ ัฒนาถนนด วย                

(ตองตรงกันหรือใกลเคียงกันมากท่ีสุด) 

กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือท่ีเกี่ยวของ 

1. หน ังส ือกรมส งเสร ิมการปกครองท องถ่ิน               

ที่ มท 0806.2/ว 1392 ลงวันท่ี 10 พฤษภาคม 

2561 

91. การจ ัดทำแผนการตรวจสอบถนนใน                  

ความรับผิดชอบขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

มีการดำเนินการ ดังนี้ 

1. ม ีการจ ัดทำบ ัญช ีทะเบ ียนประว ัต ิ ถนน                   

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

2. มีการจัดทำแผนการตรวจสอบถนนประจำป                

ที่ถูกตอง สอดคลองกับบัญชีทะเบียนประวัติถนน

ขององคกรปกครองส วนทองถ ิ ่นและได รับ               

การอนุมัติตามแผน  

3. มีการดำเนินการตรวจสอบถนนครบถวน เปนไป

ตามแผนการตรวจสอบถนนประจำปท่ีกำหนด  

4. รายงานผลการตรวจสอบให ผ ู บร ิหาร

รับทราบผลการตรวจสอบตามแผนตรวจสอบ

ถนนประจำป และสั่งการ 

เกณฑการใหคะแนน:     

1. ดำเนินการ 4 ขอ  

2. ดำเนินการ 3 ขอ 

3. ดำเนินการ 1 - 2 ขอ 

4. ไมไดดำเนินการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 

3 

1 

0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

คะแนนเต็ม        70 
คะแนนท่ีได 

คะแนนเต็ม          35 
คะแนนท่ีได 
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ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑการประเมิน คะแนน คะแนนท่ีได 

91 

 

 

 

 

 

 

 

2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน          

ดวนที ่สุด ที ่ มท 0810.4/ว 3624 ลงวันท่ี               

9 พฤศจิกายน 2561 

3. หนังส ือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน     

ดวนที ่สุด ที ่ มท 0810.4/ว 1713 ลงวันท่ี 

29 เมษายน 2562 
หมายเหต ุ :  ประเม ินท ุกองค กรปกครอง                  
สวนทองถ่ิน ไมสามารถตัดฐานการประเมินได 
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ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 

1. บัญชีทะเบียนประวัติถนน (ขอมูลจำนวนถนน 

ทุกสายที ่อยู ในความรับผิดชอบขององคกร

ปกครองส วนทองถ ิ ่น)เพื ่อทราบจำนวนถนน

ท้ังหมดขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

2 .  แ ผ น ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ถ น น ป ร ะ จ ำ ป                                

โดยจ ัดลำด ับการตรวจสอบตามความจำเปน              

ที่ปรากฏขอสั่งการของผูบริหารลงนามรับทราบ           

ผลการตรวจสอบและสั่งการ 

3. ผลการซ อมแซม/ปร ับปร ุง/ต อเต ิมถนน                            

ในความรับผิดชอบขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

4. ภาพถายกอนและหลังซอมแซม 

กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือท่ีเกี่ยวของ 

1. หน ังส ือกรมสงเสร ิมการปกครองท องถ่ิน              

ที่ มท 0806.2/ว 1392 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 

2561 
2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน      

ดวนที ่สุด ที ่ มท 0803.3/ว 1783 ลงวันท่ี 

14 มิถุนายน 2561 
3. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน    

ดวนที ่สุด ที ่ มท 0810.4/ว 3624 ลงวันท่ี              

9 พฤศจิกายน 2561 

4. หนังส ือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน     
ดวนที ่สุด ที ่ มท 0810.4/ว 1713 ลงวันท่ี 
29 เมษายน 2562 
 

92. รอยละของการซอมแซม/ปร ับปร ุง/            

ตอเติมถนน ในความรับผิดชอบขององคกร

ปกครองสวนทองถ ิ ่นตามรายงานผลการ

ตรวจสอบถนนประจำป 

 

เกณฑการใหคะแนน:     

1. รอยละ 80.00 ข้ึนไป 

2. รอยละ 70.00 – 79.99 

3. รอยละ 60.00 – 69.99 

4. นอยกวารอยละ 60.00 

 

 

 
 
 
 
 

5 
3 
1 
0 
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ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑการประเมิน คะแนน คะแนนท่ีได 

คำอธิบาย : 
1. ยกเวน กรณีที ่ไมมีถนนตองซอมแซมจากการตรวจสอบถนน และตรวจสอบแลวไมมีการซอมแซม/ปรับปรุง/ตอเติมถนนจริง                       
จึงสามารถตัดฐานการประเมินได 
2. กรณีมีหนวยงานราชการอ่ืน ดำเนินการในพ้ืนท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหนับรอยละของการซอมแซมฯ ดวย 
3. การตอเติม หมายถึง การดัดแปลง เปลี่ยนแปลง เพื่อเพิ่มเติม หรือขยาย ซึ่งลักษณะขอบเขตแบบ รูปทรง สัดสวน น้ำหนัก เนื้อท่ี               
อันเปนโครงสรางของสิ่งกอสรางหรือสิ่งกอสรางทั้งหมดหรือบางสวน ซึ่งไดกอสรางไวแลวใหผิดไปจากเดิม แตมิใชเปนการกรณีของ            
การซอมแซม 
หมายเหตุ: ประเมินทุกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไมสามารถตัดฐานการประเมินได 

93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 

1. บัญชีทะเบียนประวัติถนน (ขอมูลจำนวนถนน

ทุกสายที ่อย ู  ในความร ับผ ิดชอบขององค กร

ปกครองสวนทองถ่ิน) 

2. หลักฐานการสงไปลงทะเบียนเปนทางหลวง

ทองถ่ิน (ทถ.1 , ทถ.3 , ทถ.4 , ทถ.5) 

กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือท่ีเกี่ยวของ 

1. หน ังส ือกรมส งเสร ิมการปกครองท องถ่ิน                

ท่ี มท 0890.3/ว 634 ลงวันท่ี 31 มีนาคม 2553 
2. หน ังส ือกรมส งเสร ิมการปกครองท องถ่ิน                      

ที ่ มท 0890.3/ว 2660 ลงวันที ่ 11 ธันวาคม 

2558 

3. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน                

ดวนที ่สุด ที ่ มท 0810.4/ว 3624 ลงวันท่ี               

9 พฤศจิกายน 2561 

93. รอยละของถนนในความรับผิดชอบของ

องค กรปกครองส วนท องถ ิ ่นท ี ่ ส  ง ไปขอ

ลงทะ เบ ี ยน เป นทางหลวงท  องถ ิ ่ น  ถึ ง

ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (สงเปนหนังสือ

พรอมเอกสารหลักฐานท่ีครบถวนถูกตองไปยัง

จังหวัด)  

 

เกณฑการใหคะแนน:     

1. รอยละ 90.00 ข้ึนไป 

2. รอยละ 80.00 – 89.99 

3. รอยละ 70.00 – 79.99 

4. นอยกวารอยละ 70.00 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

5 
3 
1 
0 

 

คำอธิบาย : 
1. หมายถึง ถนนทุกสายขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ทั้งที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นสรางเองและที่ไดรับการถายโอน ที่อยูใน                 
ความรับผิดชอบขององคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตองขอลงทะเบียนเปนทางหลวงทองถ่ินท้ังหมด 
2. หลักเกณฑและแนวทางการขอลงทะเบียนทางหลวงทองถ่ินใหดำเนินการตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 
0890.3/ว 634 ลงวันท่ี 31 มีนาคม 2553                         
3. การลงทะเบียนไมกำหนดระยะเวลาการลงทะเบียนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สามารถดำเนินการไดตลอดเวลา โดยจะตองมีเอกสาร
หลักฐานถูกตองและครบถวน ไดแก 
    3.1 แบบขอลงทะเบียนเปนทางหลวงทองถ่ิน  (ทถ.1) 
     3.2 แผนท่ีแนวเขตทางหลวง  (ทถ.2) 
    3.3 รายละเอียดเสนทางท่ีลงทะเบียน (ทถ.3) 
    3.4 บัญชีเอกสารแสดงสิทธิในท่ีดินแนวเขตทางหลวง (ถามี) 
    3.5 สำเนาหนังสือ ใหหรือสละการครอบครองสิทธิ ์ในที ่ดิน หรือหนังสืออุทิศที ่ด ิน (ทถ.4) เพื ่อเปนทางสาธารณประโยชน                
ของเจาของท่ีดิน (ถามี) 
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     3.6 หนังสือรับรองแนวเขตทางเพ่ือเปนทางสาธารณประโยชน (ทถ.5) ท่ีนายกองคกรปกครองสวนทองถ่ินลงนาม กรณีไมมีเอกสาร 4 หรือ 5 

4. การคิดคำนวณรอยละใหคิดจากจำนวนเสนถนนท่ีไดสงไปลงทะเบียนเปนทางหลวงทองถ่ิน  
5. วิธีการคิดรอยละ  
      จำนวนถนนท่ีสงไปลงทะเบียน  ในป 2563 X 100 
 จำนวนของถนนท้ังหมดขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
6. จำนวนของถนนท่ียังไมลงทะเบียนท้ังหมดขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
7. กรณีท่ีสงไปขอลงทะเบียนเปนทางหลวงทองถ่ินท้ังหมด ใหได 5 คะแนน 
หมายเหตุ: กำหนดเฉพาะท่ีเขาเกณฑของกรมทางหลวง 

94 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 

1.  บัญชีทะเบียนประวัติถนน (ขอมูลจำนวน ถนน

ทุกสายที ่อย ู  ในความร ับผ ิดชอบขององค กร

ปกครองสวนทองถ่ิน) 

2. หลักฐานการลงทะเบียนทางหลวงทองถ่ิน 

(ทถ.1 , ทถ.3 , ทถ.4 , ทถ.5) 

กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือท่ีเกี่ยวของ 

1. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน                  

ที่ มท 0890.3/ว 634 ลงวันที่ 31 มีนาคม 

2553 
2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน                 

ท่ี มท 0890.3/ว 2660 ลงวันท่ี 11 ธันวาคม 

2558 

3. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน                   

ดวนที ่สุด ที ่ มท 0810.4/ว 3624 ลงวันท่ี             

9 พฤศจิกายน 2561 
คำอธิบาย 

1. ถนน หมายถึง ถนนทุกสายขององค กร

ปกครองสวนทองถิ่น ทั้งที่องคกรปกครองสวน

ทองถ่ินสรางเองและท่ีไดรับการถายโอน ท่ีอยูใน

ความรับผิดชอบขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

จะตองขอลงทะเบียนเปนทางหลวงทองถ่ิน

ท้ังหมด 

2. หลักเกณฑและแนวทางการขอลงทะเบียน

ทางหลวงทองถิ่น ใหดำเนินการตามหนังสือกรม

สงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 

0890.3/ว 634 ลงวันท่ี 31 มีนาคม 2553  

94. ร อยละของถนนในความร ับผ ิดชอบ                 

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ไดลงทะเบียน                          

เป  นทางหลวงท  องถ ิ ่ นถ ึ งป  งบประมาณ                      

พ.ศ. 2563  

 

เกณฑการใหคะแนน:     

1. รอยละ 50.00 ข้ึนไป 

2. รอยละ 35.00 – 49.99 

3. รอยละ 30.00 – 34.99 

4. นอยกวารอยละ 30.00 
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94 3. การคิดคำนวณรอยละใหคิดจากจำนวนเสน

ถนนท่ีไดลงทะเบียนเปนทางหลวงทองถ่ิน  

4. วิธีการคิดรอยละ  

จำนวนถนนท่ีไดลงทะเบียนท้ังหมด X 100 
จำนวนของถนนท้ังหมดขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

5. ประเมินเฉพาะที่เขาตามเกณฑของกรมทาง

หลวง ไมนับท่ีไมเขาเกณฑตามกรมทางหลวง 

95 ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 

1. บัญชีทะเบียนประวัติถนน  

2.  รายงานประจำป  เก ี ่ ยวก ับการกอสร าง

ถนนลาดยาง (เปนการลาดยางทุกประเภท)/คอนกรีต 

3. ภาพถาย 

กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือท่ีเกี่ยวของ 

1. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน              

ที่ มท 0890.3/ว 634 ลงวันที่ 31 มีนาคม 

2553 
2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน             

ท่ี มท 0890.3/ว 2660 ลงวันท่ี 11 ธันวาคม 

2558 

3. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน                 

ดวนที ่สุด ที ่ มท 0810.4/ว 3624 ลงวันท่ี               

9 พฤศจิกายน 2561 
คำอธิบาย: 

1. ไมรวมถนนที่อยูในพื้นที่ปาสงวน อุทยาน และ

พ้ืนท่ีเขตทหาร 

2. วิธีการคิดรอยละ 

ความยาวถนนลาดยาง/คอนกรีตขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน X 100 

ความยาวของถนนท้ังหมดขององคกรปกครอง 

สวนทองถ่ิน 
3. ถนนลาดยาง/คอนกรีต หมายความรวมถึง 

ถนนลาดยางทุกประเภท (ไมนับถนนลูกรังและดิน) 

หมายเหต ุ :  ประเม ินท ุกองค กรปกครอง                  
สวนทองถ่ิน ไมสามารถตัดฐานการประเมินได 

95 .  ร อยละของความยาวถนนลาดยาง/

คอนกรีตตอความยาวของถนนทั ้งหมดใน                       

ความร ั บผ ิ ดชอบขององค  ก รปกคร อง                  

สวนทองถิ่น (ณ ปงบประมาณ พ.ศ. 2563) 

 

เกณฑการใหคะแนน :  

องคการบริหารสวนจังหวัด/เทศบาล/เมือง

พัทยา 

1. รอยละ 95.00 ข้ึนไป 

2. รอยละ 90.00 - 94.99 

3. รอยละ 85.00 - 89.99 

4. นอยกวารอยละ 85.00 

 

องคการบริหารสวนตำบล 

1. รอยละ 80.00 ข้ึนไป 

2. รอยละ 75.00 - 79.99 

3. รอยละ 70.00 - 74.99 

4. นอยกวารอยละ 70.00 
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96 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 

1.  เอกสารหล ักฐานการสำรวจฐานข อมูล

โครงสรางพ้ืนฐาน 

2. เอกสารรายงานฐานขอมูลโครงสรางพ้ืนฐาน 

3. แผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเก่ียวกับสภาพท่ัวไปและ

ขอมูลพื้นฐานหรือการวิเคราะหหรือการพัฒนา

ทองถ่ิน 

กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือท่ีเกี่ยวของ 

1. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน              

ท ี ่  มท 0806.2/ว 1392 ลงว ันท ี ่  10 

พฤษภาคม 2561 
2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน     

ดวนที ่สุด ที ่ มท 0803.3/ว 1783 ลงวันท่ี 

14 มิถุนายน 2561 
3. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน            

ดวนที ่สุด ที ่ มท 0810.4/ว 3624 ลงวันท่ี           

9 พฤศจิกายน 2561 

4. หนังส ือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน         

ดวนที ่สุด ที ่ มท 0810.4/ว 1713 ลงวันท่ี 

29 เมษายน 2562 

96. การจัดทำฐานขอมูลเพื่อวิเคราะหการ

จัดการโครงสรางพ้ืนฐาน  

 

เกณฑการใหคะแนน :     

1. มีการจัดทำฐานขอมูลครบถวน ครอบคลุม

และมีการนำฐานขอมูลไปใชประโยชน  

2. มีการจัดทำฐานขอมูลครบถวน ครอบคลุม 

แตไมไดนำขอมูลไปใชประโยชน 

3. ม ีการจ ัดทำฐานขอมูล แต ไม ครบถ วน 

ครอบคลุม 

4. ไมมีการดำเนินการ 

 

 

 
 
 

5 
 

3 
 

1 
 

0 

 

คำอธิบาย :   
1. การจัดทำฐานขอมูลเพื่อวิเคราะหการจัดการโครงสรางพื้นฐาน หมายถึง การเก็บขอมูลเพื่อวิเคราะหลักษณะประชากรในเขตพื้นท่ี
องคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อนำไปใชในการวางแผนพัฒนาโครงสรางพื้นฐานในเขตพื้นที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นใหครอบคลุมและ
เหมาะสมกับประชากรทุกกลุม เชน ผูดอยโอกาส ผูตองการการดูแลเปนพิเศษ ผูสูงอายุ ผูพิการ เปนตน ประกอบดวยขอมูล โครงสราง
ของประชากร จำนวนโครงสรางพ้ืนฐานรายประเภท 

ประวัติการสรางและซอมบำรุงโครงสรางพ้ืนฐานจำแนกรายประเภทและรายป 
2. การนำฐานขอมูลไปใชประโยชน หมายถึง การนำขอมูลในฐานขอมูลไปใชประกอบในการวิเคราะห เพื่อกำหนดนโยบาย และวางแผน
การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานในพ้ืนท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือเปนการอำนวยความสะดวกใหประชากรทุกกลุมท่ีมาใชบริการใน
พ้ืนท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถเขาถึงบริการไดอยางสะดวกและเหมาะสม 
3. โครงสรางพื้นฐาน หมายถึง  โครงสรางทางกายภาพซึ่งใชอำนวยความสะดวกสาธารณะ โดยมุงเนนใหสาธารณชนไดประโยชน รวมท้ัง
เปนปจจัยสำคัญที่ทำใหประเทศเกิดการพัฒนาทางดานสังคมและเศรษฐกิจ อาทิ เชน ถนน ทางเดินเทา ระบบขนสง ระบบระบายน้ำ              
เปนตน 
หมายเหตุ: ประเมินเฉพาะเทศบาล 
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ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
1. แผนงาน/โครงการดานอารยสถาปตย 
2. ภาพถาย 
3. รายงานผลการดำเนินงาน  
4. ตรวจสอบวามีอารยสถาปตยจริง 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือท่ีเกี่ยวของ 
1. มติคณะรัฐมนตรี วันท่ี 19 พฤษภาคม 2552 
2. กฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกใน
อาคารสำหรับผูพิการหรือทุพลภาพ และคนชรา 
พ.ศ. 2548 
3. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 
0891.3/ว 445 ลงวันท่ี 13 กุมภาพันธ 2556 
4. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 
0810.6/ว 4060 ลงวันท่ี 14 ธันวาคม 2561 
5. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 
0891.3/ว 256 ลงวันท่ี 2 กุมภาพันธ 2559 
6. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 
0891.3/ว 781 ลงวันท่ี 16 เมษายน 2558 
7. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 
0891.3/ว 634 ลงวันท่ี 24 เมษายน 2557 
8. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 
0891.3/ว 1961 ลงวันท่ี 9 กันยายน 2556 

97. รอยละของสถานที่สาธารณะที่อยูในการ
ดูแล รักษา หรือบริหารจัดการของเทศบาลท่ี
ม ี ก า รดำ เน ิ น งานด  านอารยสถาป ตย  
(Universal Design)   
 
เกณฑการใหคะแนน :     
 1. รอยละ 80.00 ข้ึนไป 
 2. รอยละ 70.00 – 79.99 
 3. รอยละ 60.00 – 69.99 
 4. นอยกวารอยละ 60.00 
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คำอธิบาย : 
1. สูตรการคำนวณ 
     สถานท่ีสาธารณะท่ีดำเนินงานดานอารยสถาปตย  x 100 

       จำนวนสถานท่ีสาธารณะท่ีมีอยูท้ังหมด 

2. สถานท่ีสาธารณะท่ีอยูภายใตการกำกับดูแลและบริหารจัดการของเทศบาล หมายถึง สถานท่ี ท่ีประชาชนทุกคนในเทศบาลสามารถเขาถึงและ
ใชบริการไดโดยสถานที่นั ้น ๆ ตองอยู ภายใตอำนาจหนาที ่ในการกำกับ ดูแล รักษา ควบคุม บริหารจัดการของเทศบาล เชน ทางเทา 
สวนสาธารณะ ตลาด สถานบรกิารสาธารณสุข สถานธนานุบาล สำนักงานเทศบาล อาคาร หอประชุม หองสมุด เปนตน 

3. อารยสถาปตย (Universal Design) หมายถึง การออกแบบ พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน บริการตาง ๆ และผลิตภัณฑ ใหสามารถรองรับคน             
ทุกกลุมในสังคมไดอยางเทาเทียมกัน ไมวาจะเปนผูสูงอายุ คนพิการหรือผูท่ีมีความสามารถในการใชชีวิตประจำวันแตกตางจากบุคคลท่ัวไปดวย
ขอจำกัดทางรางกายหัวใจสำคัญของการออกแบบ คือ ความสะดวก ปลอดภัย เปนธรรม ทั่วถึง และเทาเทียม ทั้งในการดำเนินชีวิตประจำวัน 
และในสถานท่ีตาง ๆ ไมวาจะเปนการกอสรางสถานท่ี หรือ สิ่งอำนวยความสะดวกตาง ๆ เปนแนวคิดท่ีสรางสรรคเพ่ือประโยชนสวนรวม 
หมายเหตุ: ประเมินทุกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไมสามารถตัดฐานการประเมินได 
 
 
 



๑๐ 
 

หนวยท่ี 1 ดานโครงสรางพ้ืนฐาน ตัวช้ีวัดท่ี 91 – 104 จำนวน 14 ตัวช้ีวัด 
2. ไฟฟาสาธารณะ ตัวช้ีวัดท่ี 98 - 100 จำนวน 3 ตัวช้ีวัด จำนวน 15 คะแนน 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ :  กลุมงานสงเสริมการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน กองพัฒนาและสงเสริมการบริหารงานทองถ่ิน
ผูรับผิดชอบ :   1. นายเจษ เสียงลือชา    ผูอำนวยการกลุมงานสงเสริมการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน โทร. 089-612-5152                                     
                 2. นายวิธิวัต ชุรินทร     นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ โทร. 097-130-5198                                             
                                                    หมายเลขโทรศัพทสำนักงาน 02 241 9000 ตอ 4112-4   
 

ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑการประเมิน คะแนน คะแนนท่ีได 

98 ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 

1. ขอมูลถนนสายหลักขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน 

2. แบบแปลนหรือแผนผังการติดตั ้งไฟฟา

สาธารณะหรือสุมดูขอมูลตามจุดเสี่ยง 

3. หนังสือรองเรียนท่ีเก่ียวของ 

4. ภาพถาย 

กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือท่ีเกี่ยวของ 

1. มาตรฐานไฟฟาสาธารณะของกรมสงเสริม

การปกครองทองถ่ิน 
2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน          

ดวนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 2744 ลงวันท่ี              

4 กันยายน 2561 
คำอธิบาย: 

1. จุดเสี่ยง หมายถึง จุดท่ีอาจกอใหเกิดอันตราย

อุบัติเหตุ และความไมปลอดภัยในชีวิต และ

ทรัพยสิน รวมถึงการเกิดอาชญากรรมตาง ๆ 

เชน ทางโคง ทางแยก วงเวียน จุดอับของถนน 

ฯลฯ  

2. ในการกำหนดจุดเสี่ยงควรเนนกระบวนการ 

มีสวนรวมของประชาชน เชน การทำประชาคม 

การแตงต ั ้งคณะกรรมการกำหนดจุดเส ี ่ยง            

เปนตน รวมถึงการติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ 

หมายเหต ุ : ประเม ินท ุกองค กรปกครอง                  
สวนทองถ่ิน ไมสามารถตัดฐานการประเมินได 
 

 

 

98. ร อยละของถนนท ุกสายอย ู  ในความ

รับผิดชอบขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มี

การติดตั้งไฟฟาสาธารณะตามจุดเสี่ยงตาง ๆ 

และสามารถใชงานได 

 

เกณฑการใหคะแนน :     

1. ติดตั้งครบทุกจุดเสี่ยง 

2. ติดตั ้งไดร อยละ 90.00 - 99.99 ของ           

จุดเสี่ยงท้ังหมด 

3. ต ิดตั ้งไดร อยละ 80.00 - 89.99 ของ                                                  

จุดเสี่ยงท้ังหมด 

4.  ติดตั้งไดนอยกวารอยละ 80.00 

 
 
 
 
 

 
5 
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คะแนนเต็ม        15 
คะแนนท่ีได 



๑๑ 
 

ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑการประเมิน คะแนน คะแนนท่ีได 

99 

 

ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 

1. ขอมูลถนนทุกสายขององคกรปกครอง           

สวนทองถ่ิน 

2. แผนงาน/โครงการติดตั้งไฟฟาสาธารณะ 

3. แบบแปลน/แผนผังแสดงท่ีตั้งไฟฟา

สาธารณะ 

4. ภาพถาย 

กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือท่ีเกี่ยวของ 

1. มาตรฐานไฟฟาสาธารณะของกรมสงเสริม

การปกครองทองถ่ิน 
2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน   

ดวนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 2744 ลงวันท่ี            

4 กันยายน 2561 

คำอธิบาย : 

1. ถนนสายหลัก หมายถึง ถนนสายหลักของ

ทองถิ ่น เชน ถนนที ่เช ื ่อมตอกับทางหลวง

แผนดิน ถนนในเขตชุมชนหนาแนน ถนนที่ใช

ในการเดินทางเชื่อมตอจุดสำคัญ ๆ เปนตน 

2. สามารถดูรายละเอียดการติดตั ้งไฟฟา

สาธารณะบนถนนทุกสาย จากมาตรฐานไฟฟา

สาธารณะ  

หมายเหต ุ : ประเม ินท ุกองค กรปกครอง                  
สวนทองถ่ิน ไมสามารถตัดฐานการประเมินได 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

99. รอยละของถนนทุกสายที ่อยู ในความ

รับผิดชอบขององคกรปกครองสวนทองถิ่น            

ที ่มีการติดตั ้งไฟฟาสาธารณะ และสามารถ                 

ใชงานได  

 

เกณฑการใหคะแนน:     

1. รอยละ 70.00 ข้ึนไป 

2. รอยละ 60.00 - 69.99 

3. รอยละ 49.00 – 59.99 

4. นอยกวารอยละ 49.00 
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๑๒ 
 

ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑการประเมิน คะแนน คะแนนท่ีได 

100 ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 

1. แผนการตรวจสอบไฟฟาสาธารณะ และ

ไฟฟ าตามจ ุดเส ี ่ ยงต าง ๆ ท ี ่อย ู  ในความ

รับผิดชอบขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

2. บันทึกขออนุมัติแผนการตรวจสอบไฟฟา

สาธารณะ และไฟฟาตามจุดเสี่ยงตาง ๆ ที่อยู

ในความรับผิดชอบขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน 

3. รายงานผลการตรวจสอบไฟฟาสาธารณะ 

และไฟฟาตามจุดเสี ่ยงตาง ๆ ที ่อยู ในความ

รับผิดชอบขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือท่ีเกี่ยวของ 

1. มาตรฐานไฟฟาสาธารณะของกรมสงเสริม

การปกครองทองถ่ิน 
2. กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด            

ท ี ่  มท 0803.3/ว 1783 ลงว ันท ี ่  14 

มิถุนายน 2561 
3. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน                 

ดวนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 2744 ลงวันท่ี 

4 กันยายน 2561 

100. การดูแลบำรุงร ักษา/ซอมแซมไฟฟา

สาธารณะ และไฟฟาตามจุดเสี่ยงตาง ๆ  ที่อยูใน

ความรับผิดชอบขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
มีการดำเนินการดังนี้  
1. มีแผนการตรวจสอบไฟฟาสาธารณะและไฟฟา
ตามจุดเสี่ยงตาง ๆ ที่อยูในความรับผิดชอบของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นประจำปงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 
2. ไดรับการอนุมัติแผนการตรวจสอบไฟฟา
สาธารณะจากผูบริหารทองถ่ิน 
3. ดำเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ
ไฟฟาสาธารณะ   
4. รายงานใหผูบริหารรับทราบและสั่งการใหมี
การปฏิบัติ 
5. มีการดำเนินการตามขอสั ่งการของผู บริหาร
ทองถ่ิน 
 

เกณฑการใหคะแนน:  

1. ดำเนินการ 4 - 5 ขอ  

2. ดำเนินการ 3 ขอ  

3. ดำเนินการ 2 ขอ 

4. ดำเนินการ 1 ขอ หรือไมมีการดำเนินการ 
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คำอธิบาย : 
1. การซอมแซม หมายถึง การซอมการดำเนินการ และหรือการเปลี่ยนแปลงสวนประกอบอันเปนโครงสรางของสิ่งกอสรางทั้งหมด             
หรือบางสวน ซ่ึงไดกอสรางไวแลว ใหมีสภาพท่ีดียิ่งข้ึน 
2. การบำรุงรักษา (Maintenance) หมายถึง การพยายามรักษาสภาพการใชงานไดของไฟฟาสาธารณะและไฟฟาตามจุดเสี่ยงตาง ๆ                     
ใหมีสภาพท่ีพรอมจะใชงานอยูตลอดเวลาในเวลากลางคืน 
หมายเหตุ: ประเมินทุกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไมสามารถตัดฐานการประเมินได 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



๑๓ 
 

หนวยท่ี 1 ดานโครงสรางพ้ืนฐาน ตัวช้ีวัดท่ี 91 – 104 จำนวน 14 ตัวช้ีวัด 
3. น้ำเพ่ือการอุปโภค บริโภค ตวัช้ีวัดท่ี 101 - 102 จำนวน 2 ตัวช้ีวัด จำนวน 10 คะแนน 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ :  กลุมงานสงเสริมการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน กองพัฒนาและสงเสริมการบริหารงานทองถ่ิน
ผูรับผิดชอบ :  1. นายเจษ เสียงลือชา    ผูอำนวยการกลุมงานสงเสริมการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน โทร. 089-612-5152                                     

           2. นายวิธวิัต ชุรินทร      นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ โทร. 097-130-5198                                                                                    
                                            หมายเลขโทรศัพทสำนักงาน02 241 9000 ตอ 4112   

 

ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑการประเมิน คะแนน คะแนนท่ีได 

101 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 

1. รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา

โดยเครื่องมือภาคสนามอยางงาย 

2. รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำที ่ได

มาตรฐานน้ำอุปโภคบริโภค จากหนวยงานที่มี

อำนาจหนาท่ีในการตรวจสอบคุณภาพน้ำ 

3. ผลดำเนินการสืบเนื่องจากการตรวจสอบ 

4. ภาพถาย 

กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือท่ีเกี่ยวของ 

1. หน ังส ือกรมส งเสร ิมการปกครองท องถ่ิน                

ที่ มท 0891.2 /ว 1694 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 

2558 

2. หนังส ือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน     

ดวนที ่ส ุด ที ่ มท 0810.4/ว 630 ลงวันท่ี               

18 กุมภาพันธ 2562 

 

101 .  การตรวจสอบค ุณภาพน้ำอ ุปโภค
บริโภคขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหครบ
ทุกระบบประปา 
มีการดำเนินการ ดังนี้  
1.องคกรปกครองส วนทองถ ิ ่นจ ัดให ม ีการ
ตรวจสอบคุณภาพน้ำอุปโภคบริโภคภายใน ๑ ป  
2 .  ม ี ร ายงานผลการตรวจสอบค ุณภาพ
น้ำประปาดวยเครื่องมือภาคสนามอยางงาย 
3. ผลการตรวจค ุณภาพน้ำท ี ่ ได มาตรฐาน
อุปโภคบริโภค จากหนวยงานที่มีอำนาจหนาท่ี
ในการตรวจสอบคุณภาพน้ำ 
4.  ม ีผลการดำเน ินงานส ืบเน ื ่ องจากการ
ตรวจสอบ 
 

เกณฑการใหคะแนน :     

1. ดำเนินการครบท้ัง 4 ขอ  

2. ดำเนินการ 3 ขอ  

3. ดำเนินการ 1 - 2 ขอ  

4. ไมมีการดำเนินการ 
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คำอธิบาย : 
1. ระบบประปา หมายถึง ระบบประปาหมูบาน ระบบประปาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ระบบประปาภูมิภาค และ/หรือระบบอ่ืน ๆ 
ท่ีใชงานอยู 
2. การตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาโดยเครื่องมือภาคสนามอยางงาย เชน ชุดตรวจโคลิฟอรมในน้ำและน้ำแข็ง (อ.๑๑) ชุดทดสอบ                  
คลอรีนอิสระคงเหลือในน้ำ (อ.๓๑) ใหตรวจระบบประปา ณ แหลงผลิต/แหลงจายน้ำใน องคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกแหง และ/หรือ              
สุมตรวจท่ีปลายทาง อยางสม่ำเสมอ ทุกระบบประปา เชน ทุกเดือนหรือทุก 3 เดือน  
3. กรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น ไมไดดำเนินกิจการประปาเอง แตเปนการดำเนินการของการประปา สวนภูมิภาคองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน สามารถใชผลการตรวจสอบของการประปาสวนภูมิภาคได 
4. การตรวจสอบคุณภาพน้ำใหตรวจครบทุกระบบประปา ณ แหลงผลิต/แหลงจายน้ำในองคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกแหงและ                   
หรือสุมตรวจท่ีปลายทาง 
5. ผลดำเนินการสืบเนื่อง หมายถึง ประชาสัมพันธผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำใหประชาชนทราบหรือดำเนินการแกไขน้ำใหมีคุณภาพ 
 
 

คะแนนเต็ม        10 
คะแนนท่ีได 



๑๔ 
 

ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑการประเมิน คะแนน คะแนนท่ีได 

6. หนวยงานท่ีตรวจสอบคุณภาพน้ำ  
    ภูมิภาค เชน 1) สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ภาค 1 - 16  2) ศูนยวิทยาศาสตรการแพทย 3) สถาบันการศึกษาที่มี
หองปฏิบัติการตรวจคุณภาพน้ำ 4) การประปาสวนภูมิภาค 
    สวนกลาง เชน 1) กรมวิทยาศาสตรการแพทย 2) กรมอนามัย 3) กรมวิทยาศาสตรบริการ 4) การประปาสวนภูมิภาคเอกชน                 
( ในกำก ับของร ัฐ )  บร ิษ ัทปฏ ิบ ัต ิการกลาง (ประเทศไทย) จำก ัด หน วยงานในกำก ับของกระทรวงเกษตรและสหกรณ                                          
โทร.0-2940-6881-3  
หมายเหตุ: ประเมินทุกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ยกเวนองคการบริหารสวนจังหวัดไมตองประเมิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕ 
 

ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑการประเมิน คะแนน คะแนนท่ีได 

102 ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 

สอบถามจากประชาชนผ ู  ใช น ้ำประปาใน

หมูบาน/ชุมชน อยางนอย 3 ราย อยางไมเปน

ทางการ โดยวิธีการสุมอยางงาย 

กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือท่ีเกี่ยวของ 

1. หน ังส ือกรมส งเสร ิมการปกครองท องถ ิ ่น ท่ี                         

มท 0891.2 /ว 1694 ลงวันท่ี 13 สิงหาคม 2558 

2. หนังส ือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน              

ดวนที ่ส ุด ที ่ มท 0810.4/ว 630 ลงวันท่ี                

18 กุมภาพันธ 2562 

คำอธิบาย: 

1. วิธีการสุมอยางงาย 

กรรมการ 4 คน สุมตัวอยาง คนละ 3 ราย รวมเปน 

12 คน ใหหาคาวามีน้ำ ตลอด 24 ชั่วโมง กับไมมี

น้ำใชตลอด 24 ชั่วโมงของป 2562 (เชน ในรอบ 

365 วัน จะตองไมมีน้ำประปาแตก น้ำหยุดไหล) 

แลวหาคาจากจำนวน 12 คน เปนรอยละ 

เชน น้ำ 24 ชั่วโมง 8 คน 

ไมไหล 24 ชั่วโมง 4 คน คิดเปนรอยละ 66.66 

2. น้ำประปา รวมถึง น้ำประปาภูเขา หรือประปา

หมูบาน ฯลฯ 

หมายเหตุ: ประเมินทุกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ยกเวนองคการบริหารสวนจังหวัดไม
ตองประเมิน 
 

 

 

 

 

 

 

102. ร อยละของครัวเร ือนที ่ม ีน ้ำประปา               

ใชและมีปริมาณตอเนื่องตลอด 24 ช่ัวโมง 

 

เกณฑการใหคะแนน:     

 1. รอยละ 90.00 ข้ึนไป                    

 2. รอยละ 80.00 – 89.99   

 3. รอยละ 70.00 – 79.99   

 4. นอยกวารอยละ 70.00 

 

 

 
 
 

5 
3 
1 
0 

 

 
 
 
 



๑๖ 
 

หนวยท่ี 1 ดานโครงสรางพ้ืนฐาน ตัวช้ีวัดท่ี 91 – 104 จำนวน 14 ตัวช้ีวัด 
4. การตรวจสอบอาคาร ตัวช้ีวัดท่ี 103 – 104 จำนวน 2 ตัวช้ีวัด จำนวน 10 คะแนน 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ:  กลุมงานสงเสริมการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน กองพัฒนาและสงเสริมการบริหารงานทองถ่ิน 
ผูรับผิดชอบ:  1. นายเจษ เสียงลือชา      ผูอำนวยการกลุมงานสงเสริมการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน โทร. 089-612-5152                                     
                  2. นายวิธิวัต ชุรินทร        นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ โทร. 097-130-5198                                                                                    
                                                   หมายเลขโทรศัพทสำนักงาน 02 241 9000 ตอ 4112   

ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑการประเมิน คะแนน คะแนนท่ีได 

103 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
1. แบบบันทึกขอมูลอาคาร 9 ประเภท 

2. หนังสือแจงเจาของอาคาร 9 ประเภทให
ดำเนินการ 

3. หนังสือรับรองการตรวจสภาพอาคารของ
เจาของอาคาร 

4 .  หน ั งส ื อแจ  ง จ ั งหว ั ด เพ ื ่ อ ร ายงานผล                 
การดำเนินการ 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือท่ีเกี่ยวของ 
1. พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 

และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๗๑๐/           

ว ๓๕๙๓ ลงวันท่ี ๒๓ มิถุนายน 2559 

3. หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท ๐๗๑๐/               

ว ๒๕๐ ลงวันท่ี ๑๙ มกราคม 25๖๐ 

 

103. การดำเนินการเก ี ่ยวก ับอาคาร ๙ 
ประเภท ตาม ม. ๓๒ ทวิ พ.ร.บ.ควบคุม
อาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒  
มีการดำเนินการ ดังนี้  
๑. จัดทำฐานขอมูลอาคาร ๙ ประเภทตามแบบ
ท่ี กรมโยธาธิการและผังเมืองกำหนด 
 ๒. ทำหนังสือแจงเจาของอาคาร ๙ ประเภท
ใหดำเนินการจัดใหมีผูตรวจสอบอาคาร 
 ๓. ร ับแจงผลการตรวจสภาพอาคาร และ
ดำเนินการออกใบรับรองการตรวจสภาพอาคาร 
 4. รายงานผลการดำเนินการใหจังหวัด
ทราบ ทุกวันท่ี ๓๐ ของเดือน 
เกณฑการใหคะแนน: 
1. ดำเนินการ  ขอ 1 - 4 
2. ดำเนินการ ขอ 1 - 3 
3. ดำเนินการ ขอ 1 - 2 
4. ไมมีการดำเนินการ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
5 
3 
1 
0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

คำอธิบาย : 
1. องคกรปกครองสวนทองถ่ินใดท่ีไมมีเขตควบคุมอาคารสามารถตัดฐานการประเมินได 

2. อาคาร 9 ประเภทตาม ม.๓๒ ทว ิฯ หมายถึง อาคารสูง (อาคารท่ีบุคคลอาจเขาอยูหรือใชสอยไดท่ีมีความสูงตั้งแต 23 เมตรข้ึนไป) 

อาคารขนาดใหญพิเศษ (อาคารท่ีมีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันตั้งแตหนึ่งหมื่นตารางเมตร ขึ้นไป) อาคารชุมนุมคน (อาคารหรือ

สวนใดของอาคารที่บุคคลอาจเขาไปภายในเพื่อใชประโยชนในการชุมนุมคนที่มีพื้นที่ตั้งแตหนึ่งพันตารางเมตรขึ้นไป หรือชุมนุมคน                

ไดตั้งแตหารอยคนขึ้นไป) โรงมหรสพ (อาคารหรือสวนใดของอาคารที่ใชเปนที่สำหรับฉายภาพยนตร แสดงละคร แสดงดนตรี หรือการ

แสดงรื่นเริงอ่ืนใด และมีวัตถุประสงคเพ่ือเปดใหสาธารณชนเขาชมการแสดงนั้นเปนปกติธุระ โดยจะมีคาตอบแทนหรือไมก็ตาม) โรงแรม               

(ตามกฎหมายวาดวยโรงแรมท่ีมีจำนวนหองพักตั้งแตแปดสิบหองข้ึนไป) อาคารชุด (ตามกฎหมายวาดวยอาคารชุด หรืออาคารอยูอาศัย

รวมที ่มีพื ้นที ่ตั ้งแต 2,000 ตารางเมตรขึ ้นไป) อาคารโรงงาน (ที ่สูงกวา 1 ชั ้น และมีพื ้นที ่ตั ้งแต 5,000 ตารางเมตรขึ ้นไป)                 

ปาย (สูงตั้งแต 15 เมตรขึ้นไปหรือมีพื้นที่ตั้งแต 50 ตารางเมตรขึ้นไป หรือปายที่ติดหรือตั้งบนหลังคาหรือดาดฟาของอาคารที่มีพื้นท่ี

ตั้งแต 25 ตารางเมตรข้ึนไป) และ สถานบริการ (ตามกฎหมายวาดวยสถานบริการท่ีมีพ้ืนท่ีตั้งแต 200 ตารางเมตรข้ึนไป) 

3. องคกรปกครองสวนทองถ่ินใดท่ีไมมีอาคาร สามารถตัดฐานการประเมินได 

คะแนนเต็ม          10 

คะแนนท่ีได 



๑๗ 
 

ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑการประเมิน คะแนน คะแนนท่ีได 

104 ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
1 คำสั่งจัดตั้งคณะทำงานดำเนินการตรวจสอบ
อาคารท่ีไมเขาขายฯ และเปนปจจุบัน 
2. รายงานผลการดำเนินงานตรวจสอบอาคาร        
ท ี ่ ไม  เข าข  ายฯ  และการส ั ่ งแก  ไขหากพบ
ขอบกพรอง 
3. หนังสือรายงานผลใหจังหวัดทราบ 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือท่ีเกี่ยวของ 
1. พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 

และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๗๑๐/           

ว ๓๕๙๓ ลงวันท่ี ๒๓ มิถุนายน 2559 

3. หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท ๐๗๑๐/              

ว ๒๕๐ ลงวันท่ี ๑๙ มกราคม 25๖๐ 

 

104. การดำเนินการเกี่ยวกับอาคารที่อาจไม
เขาขายอาคาร 9 ประเภท  
มีการดำเนินการ ดังนี้  
1. จัดตั้งคณะทำงานดำเนินการตรวจสอบ
อาคารท่ีไมเขาขายอาคาร 9 ประเภท 
2. ดำเนินการตรวจสอบและสั่งแกไขหาก
พบขอบกพรอง 
3.  รายงานผลการดำเนินการใหจังหวัด
ทราบ ทุกวันท่ี ๓๐ ของเดือน 
 
เกณฑการใหคะแนน: 
1. ดำเนินการขอ 1 – 3 
2.  ดำเนินการขอ 1 – 2 
3. ดำเนินการขอ 1 
4. ไมมีการดำเนินการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 
3 
1 
0 

 

คำอธิบาย: 
อาคารที่อาจไมเขาขายฯ หมายถึงอาคารท่ี ไมเขาขายอาคาร ๙ ประเภท ตาม ม.๓๒ ทวิ พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และ               
ท่ีแกไขเพ่ิมเติม ซ่ึงมีสภาพหรือมีการใชท่ีอาจไมปลอดภัยจากอัคคีภัยตามมาตรา ๔๖ เชน อาคารสาธารณะ อาคารอยูอาศัยรวม หอพัก 
อาคารที่คนใชสอยเปนจำนวนมาก และอาคารที่พักหรือรับเลี้ยงเด็ก หรือคนชรา หรือคนพิการ ตามแบบคูมือของกรมโยธาธิการ                  
และ ผังเมือง 
หมายเหตุ: ประเมินทุกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ยกเวนองคการบริหารสวนจังหวัดไมตองประเมิน เวนแตองคกรปกครองส              
วนทองถ่ินใดท่ีไมมีเขตควบคุมอาคาร สามารถตัดฐานการประเมินได 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘ 
 

หนวยท่ี 2 ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต ตัวช้ีวัดท่ี 105 – 138 จำนวน 34 ตัวช้ีวัด จำนวน 170 คะแนน 
เปาหมาย: องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการดำเนินการในการสงเสริมคุณภาพชีวิตทั้งในดานการศึกษาการสาธารณสุขการ
สงเสริมการกีฬา การสงเสริมเพื่อสรางความเทาเทียมกันในสังคมในการเขาถึงโอกาสในดานตาง ๆ ทั้งในเด็ก และเยาวชน 
ผูสูงอายุ ผูดอยโอกาส ผูพิการ และผูไรท่ีพ่ึง และคำนึงถึงการสงเสริมความเทาเทียมกันทางเพศ 
หนวยยอยท่ี 1 การศึกษา ตัวช้ีวัดท่ี 105 – 114 จำนวน 10 ตัวช้ีวัด จำนวน 50 คะแนน 
กลุมท่ี 1 การศึกษาในระบบ กลุมยอยท่ี 1 การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ตัวช้ีวัดท่ี 105 จำนวน 1 ตัวช้ีวัด จำนวน 5 คะแนน 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ:  กองสงเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาทองถ่ิน 
ผูรับผิดชอบ:  1. นางประอรรัตน  กาญจนธนภัทร ผูอำนวยการกลุมงานยุทธศาสตรการพัฒนาการจัดการศึกษาทองถ่ิน  
                                                                     โทร 02-2419000 ตอ 5321 
                  2. นายมนสวรรค  สืบศรี  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ โทร 02-2419000 ตอ 5323 

                                                                                                                  หมายเลขโทรศัพทสำนักงาน 02-2419000 ตอ 5321 
 

ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑการประเมิน คะแนน คะแนนท่ีได 

105 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 

๑) แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. ๒๕๖๑ - 

๒๕๖๕) ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

๒) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือท่ีเกี่ยวของ 

๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ

จัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองทองถ่ิน 

พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
๒. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยรายได

และการจายเง ินของสถานศึกษาในสังกัด

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๓. กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา   

พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๔. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ท่ี 

มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม 

๒๕๕๙ 

๕. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ท่ี 

มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม 

๒๕๖๒ 

๖. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ท่ี 

มท ๐๘๑๖.๒/ว ๕๒๓๒ ลงวันที่ ๒ กันยายน 

๒๕๖๒ 

 

 

๑๐5. องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการจัดทำ

แผนพัฒนาการศ ึกษาขององค กรปกครอง               

สวนทองถิ่น 

มีการดำเนินการ ดังนี ้

1. สถานศึกษา (โรงเรียน/วิทยาลัย/สถานพัฒนา

เด็กปฐมวัย) ในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

จัดทำแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

ของสถานศึกษา  

2. องคกรปกครองสวนทองถิ่น (สำนัก/กอง/

หนวยงานที่รับผิดชอบภารกิจดานการศึกษา)

ดำเนินการบูรณาการแผนพัฒนาการศึกษา 

(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ของสถานศึกษาในสังกัด

องคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกแหง เพื่อจัดทำ

เปนแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2561 - 2565) 

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

๓. คณะกรรมการการศึกษาขององคกรปกครอง             

ส ว นท อ งถิ่ นพิ จ า รณา ให ค ว าม เห็ นชอบ

แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

๔. ผู บร ิหารทองถิ ่นอนุม ัต ิและประกาศใช

แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน   

๕. องคกรปกครองสวนทองถิ่น (สำนัก/กอง/

หน วยงานที่ รั บผิ ดชอบภารกิ จด านแผน

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

คะแนนเต็ม    170           
คะแนนท่ีได 

คะแนนเต็ม      5              
คะแนนท่ีได 



๑๙ 
 

ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑการประเมิน คะแนน คะแนนท่ีได 
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และงบประมาณ) นำโครงการ/กิจกรรม  

ตามยุทธศาสตรและกลยุทธ จากแผนพัฒนา

การศึกษา (พ.ศ. 2561 - 2565) ขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นมาบรรจุไวในแผนพัฒนา

ทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) 

 

เกณฑการใหคะแนน: 

๑. ดำเนินการ ๔ - ๕ ข้ันตอน 

๒. ดำเนินการ ๒ - ๓ ข้ันตอน 

๓. ดำเนินการ ๑ ข้ันตอน 

๔. ไมมีการดำเนินการ 

 
 
 

 
 
 

 
5 
3 
1 
0 

 
คำอธิบาย: 
1. ประเมินเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ท่ีมีสถานศึกษา 
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2 /ว 5232 ลงวันที่ 2 กันยายน 2562 ไดแจงใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เปนแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2561-2565) ใหตรวจสอบแผนพัฒนา
การศึกษาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) ไดผานความเห็นชอบของคณะกรรมการการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือไม 
หากผานความเห็นชอบของคณะกรรมการฯ แลว ในการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เปนแผนพัฒนาการศึกษา 
(พ.ศ. 2561-2565) ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นประกาศใชแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2561-2565) โดยไมตองขอความ
เห็นชอบของคณะกรรมการฯ อีก 
๓. เกณฑการใหคะแนน องคกรปกครองสวนทองถ่ินตองดำเนินการเรียงตามข้ันตอนท่ี ๑ ถึง ๕ เทานั้น 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐ 
 

หนวยท่ี 2 ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต ตัวช้ีวัดท่ี 105 - 138 จำนวน 34 ตัวช้ีวัด จำนวน 170 คะแนน 
หนวยยอยท่ี 1 การศึกษา ตัวช้ีวัดท่ี 105 - 114 จำนวน 10 ตัวช้ีวัด จำนวน 50 คะแนน 
กลุมท่ี 1 การศึกษาในระบบ กลุมยอยท่ี 2 ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ตัวช้ีวัดท่ี 106 จำนวน 1 ตัวช้ีวัด จำนวน 5 คะแนน 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ:  กองสงเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาทองถ่ิน 
ผูรับผิดชอบ: 1. นางทิพรวี รัตนรังสรรค ผูอำนวยการกลุมงานสงเสริมการจัดการศึกษาทองถ่ิน 
      โทร. 0 2241 9000 ตอ 5311 
  2. นางสาวเอมอร เสือจร  หัวหนาฝายสงเสริมกิจกรรมทางการศึกษา  
      โทร. 0 2241 9000 ตอ 5313 

                         หมายเลขโทรศัพทสำนักงาน 02-2419000 ตอ 5321 
 

ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑการประเมิน คะแนน คะแนนท่ีได 
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ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
ผลคะแนน T – score การสอบ O-NET ของ
น ักเร ียนในโรงเร ียนส ังก ัดองค กรปกครอง                       
สวนทองถ่ิน 3 ระดับ ไดแก ป.6  ม.3  ม.6 
 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือท่ีเกี่ยวของ 
1. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 
0816.3/ว 1847 ลงวันท่ี 24 มิถุนายน 2563 
2. หน ังส ือกรมส งเสร ิมการปกครองท องถ่ิน                 
ดวนที ่สุด ที ่ มท 0816.3/ว 127 ลงวันที ่ 20 
มกราคม 2564 และหนังสือ ดวนที ่ส ุด ที ่ มท 
0816.3/ว163 ลงวันท่ี 28 มกราคม 2564  
3. ประกาศ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ 
(องคการมหาชน) เรื ่อง การดำเนินการทดสอบ            
ทางการศึกษาระดับชาต ิข ั ้นพื ้นฐาน (O-NET)               
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  
ปการศึกษา 2563 
 

106. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ

ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนในโรงเรยีน

สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในทุกระดับ 

T- score ของคะแนนเฉลี ่ยรวมรายบุคคล           

ทุกรายวิชาสอบ ตั้งแต 50 ข้ึนไป  

เกณฑการใหคะแนน :  
1. จำนวนน ักเร ียนท ี ่ม ีคะแนน T- score                 
50.00 ขึ้นไป ของคะแนนเฉลี่ยรวมทุกรายวิชา
ท่ีสอบคิดเปนรอยละ 50.00 ข้ึนไป 
2. จำนวนนักเรียนท่ีมีคะแนน T- score ตั้งแต 
50.00 ขึ้นไป ของคะแนนเฉลี่ยรวมทุกรายวิชา
ท่ีสอบ คิดเปนรอยละ 30.00 – 49.99  
3. จำนวนนักเรียนท่ีมีคะแนน T- score ตั้งแต 
50.00 ข้ึนไป ของคะแนนเฉลี่ยรวม ทุกรายวิชา               
ท่ีสอบ คิดเปนรอยละ 10.00 – 29.99 
4. จำนวนนักเรียนที่มีคะแนน T- score ตั้งแต 
50.00 ขึ้นไป ของคะแนนเฉลี่ยรวมทุกรายวิชา           
ท่ีสอบ ต่ำกวารอยละ 10.00 
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1 
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คำอธิบาย:   1. ใหใชคะแนน T-Score รายบุคคลของปการศึกษา 2563 ตามท่ี สทศ. ประกาศ  
               2. การคำนวณ จำนวนนักเรียนท่ีมีคะแนน  =   T-Score 50.00 ข้ึนไป x 100 
                                                                         จำนวนนักเรียนท้ังหมดท่ีสอบ 
               3. กระทรวงศึกษาธิการมีประกาศเรื่องการสอบ O-NET ชั้น ป.6 และ ม.3 ในปการศึกษา 2563 โดยถือวาการสอบ O-NET 
ปการศึกษาศึกษา 2563 เปนสิทธิสวนตัวโดยเฉพาะของนักเรียนที่จะเขารับการทดสอบตามความสมัครใจ เนื่องจากมีขอจำกัดดานการ
จัดการเรียนการสอนภายใตสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อโควิด - 19 และ สถ. ไดมีหนังสือแจงแนวทางการสอบ O-NET ของ
นักเรียน ชั้น ป.6 และ ม.3 ถือเปนสิทธิสวนตัวโดยเฉพาะของนักเรียนที่จะเขารับการทดสอบตามความสมัครใจ โดยใหสถานศึกษาและ
นักเรียนที่ประสงคเขารับการทดสอบ ยืนยันการเขาสอบ ไปยัง สทศ. เพื่อดำเนินการสอบตอไป กรณี สถานศึกษาที่ไมมีเด็กเขารับการ
ทดสอบ ไมตองนำไปเปนฐานในการคำนวณคะแนน 
หมายเหตุ: ประเมินเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (ชั้น ป.1 - ม.6) 

คะแนนเต็ม        5    
คะแนนท่ีได 



๒๑ 
 

หนวยท่ี 2 ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต ตัวช้ีวัดท่ี 105 – 138 จำนวน 34 ตัวช้ีวัด จำนวน 70 คะแนน 
เปาหมาย : องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการดำเนินการในการสงเสริมคุณภาพชีวิตทั้งในดานการศึกษาการสาธารณสุข                
การสงเสริมการกีฬาการสงเสริมเพื่อสรางความเทาเทียมกันในสังคมในการเขาถึงโอกาสในดานตาง ๆ ทั้งในเด็ก และเยาวชน 
ผูสูงอายุ ผูดอยโอกาส ผูพิการ และผูไรท่ีพ่ึง และคำนึงถึงการสงเสริมความเทาเทียมกันทางเพศ 
หนวยยอยท่ี 1  การศึกษา ตัวช้ีวัดท่ี 105 - 114 จำนวน 10 ตัวช้ีวัด จำนวน 50 คะแนน 
กลุมท่ี 2 การศึกษานอกระบบ (กิจการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก) ตัวช้ีวัดท่ี 107 - 108 จำนวน 2 ตัวช้ีวัด จำนวน 10 คะแนน 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ :  กองสงเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาทองถ่ิน 
ผูรับผิดชอบ :  1. นายพลวัฒน  การุญภาสกร    ผูอำนวยการกลุมงานสงเสริมการจัดการศึกษาปฐมวัยและศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  
                                                            โทร 02-2419000 ตอ 5341 
                   2. นายตองการ  สุขเหลือ   นักวิชาการศึกษาชำนาญการ โทร 02-2419000 ตอ 5342 

ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑการประเมิน คะแนน คะแนนท่ีได 

107 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
1. ขอบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
2. แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
3. ภาพถาย 
4. หนังสือเสนอโครงการ/กิจกรรม 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือท่ีเกี่ยวของ 

1. มาตรฐานการดำเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ท่ี 

มท 0893.3/ว 2874 ลงวันที ่ 22 ตุลาคม 

2555 

3. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน

ที ่ส ุด ที ่ มท 0816.2/ว 424 ลงวันที ่ 24 

กุมภาพันธุ 2560 

4. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน

ที ่สุด ที ่ มท 0816.3/ว 4158 ลงวันที ่ 21 

ธันวาคม 2561 

5. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  

ดวนที ่สุด ที ่ มท 0816.2/ว 4250 ลงวันท่ี 

27 ธันวาคม 2561 

6. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0816.4/

ว 5005 ลงวันท่ี 9 ธันวาคม 2562 
 
 

107. องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีกิจกรรม 

เพ่ือสงเสริมการเรียนรูและการดำเนินกิจกรรม

ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยของศูนยพ ัฒนา            

เด็กเล็ก 

  

เกณฑการใหคะแนน:     

1. จำนวน 5 กิจกรรมข้ึนไป 

2. จำนวน 4 กิจกรรม 

3. จำนวน 3 กิจกรรม 

4. จำนวน 1 - 2 กิจกรรม หร ือไม ม ีการ

ดำเนินการ 
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คะแนนเต็ม        10    
คะแนนท่ีได 



๒๒ 
 

ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑการประเมิน คะแนน คะแนนท่ีได 

คำอธิบาย: 
1. องคกรปกครองสวนทองถ่ินใดท่ีไมมีศูนยพัฒนาเด็กเล็กไมตองนำมาเปนฐานในการคำนวณคะแนน 
2. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กท่ีจัดตั้งข้ึนหลังเริ่มปการศึกษา พ.ศ. 2563 ไมตองประเมิน 
3. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่รับถายโอนจากกรมการศาสนา ที่เลือกรูปแบบการบริหารจัดการรูปแบบที่ 3 คือ ศาสนสถานบริหารจัดการศูนย
พัฒนาเด็กเล็กเองท้ังหมด ไมตองประเมิน 
4. ตัวอยางโครงการ/กิจกรรม เชน การจัดกิจกรรมใน วันสำคัญ การทัศนศึกษา เปนตน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๓ 
 

ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑการประเมิน คะแนน คะแนนท่ีได 

108 ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 

1. ประกาศศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เรื ่อง การใช

มาตรฐานสถานพัฒนาเด ็กปฐมวัยแหงชาติ              

เปนมาตรฐานในการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน 

2. หลักฐานการดำเนินการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

3. รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

(Self Assesment Report : SAR) 

กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือท่ีเกี่ยวของ 

1. พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 

2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

2. มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ 

3. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน   
ดวนที ่ส ุด ที ่ มท 0816.4/ว 806 ลงวันท่ี       
1 มีนาคม 2562 

108. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดจัดใหมี

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

โดยใชมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย

แหงชาติ เปนมาตรฐานในการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน 

มีการดำเนินการ ดังนี ้

1.  ศ ูนย พ ัฒนาเด ็ก เล ็กในส ังก ัดท ุกแหง     

ประกาศใชมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย

แหงชาติ เปนมาตรฐานในการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน 

2.  ศ ูนย พ ัฒนาเด ็ก เล ็กในส ังก ัดท ุกแหง               

จัดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน 

3. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดทุกแหงจัดทำ

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

(Self Assessment Report: SAR) 

 

เกณฑการใหคะแนน : 

1. ดำเนินการ 3 รายการ 

2. ดำเนินการ 2 รายการ 

3. ดำเนินการ 1 รายการ 

4. ไมไดดำเนินการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 
3 
1 
0 

 

คำอธิบาย: 
1. องคกรปกครองสวนทองถ่ินใดท่ีไมมีศูนยพัฒนาเด็กเล็กไมตองนำมาเปนฐานในการคำนวณคะแนน 
2. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กท่ีจัดตั้งข้ึนหลังเริ่มปการศึกษา พ.ศ. 2563 ไมตองประเมิน 
3. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่รับถายโอนจากกรมการศาสนา ที่เลือกรูปแบบการบริหารจัดการรูปแบบที่ 3 คือ ศาสนสถานบริหารจัดการ                
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเองท้ังหมด ไมตองประเมิน 
 
 
 
 
 
 
 

 



๒๔ 
 

หนวยท่ี 2 ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต ตัวช้ีวัดท่ี 105 - 138 จำนวน 34 ตัวช้ีวัด จำนวน 70 คะแนน 
กลุมท่ี 3 การศึกษาตามอัธยาศัย ตัวช้ีวัดท่ี 109 – 110 จำนวน 2 ตัวช้ีวัด จำนวน 10 คะแนน 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ :  กองสงเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาทองถ่ิน 
ผูรับผิดชอบ :  1. นางสาวภาวิดา  ทรงไชยธราเวช  ผูอำนวยการกลุมงานสงเสริมการจัดการศึกษานอกระบบ  
                                                                  ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ิน โทร 02-2419000 ตอ 418 
                   2. นายธนกฤต  วิเศษฤทธิ์  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ โทร 02-2419000 ตอ 418 

                                                                                                                    หมายเลขโทรศัพทสำนักงาน 02-2419000 ตอ 418 
 

ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑการประเมิน คะแนน คะแนนท่ีได 

109 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 

1. ขอบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 

ปงบประมาณ พ.ศ. 256๓ 

2. แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

3. ภาพถาย 

4. หนังสือแจงเขารวมกิจกรรม 

กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือท่ีเกี่ยวของ 

1. พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด 

พ.ศ.๒๕๔๐ แกไขเพิ ่มเติมถึง (ฉบับที ่ ๕) พ.ศ.

๒๕๖๒ มาตรา 20 

2. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แกไข

เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๕๐ 

(๖) มาตรา ๕๓ (๑) และ มาตรา ๕๖ (๑) 

3. พระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบรหิาร

สวนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 

๗) พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๖๖ (๕) 

4. พระราชบัญญัต ิการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 

๒๕๔๒ มาตรา ๒๓ และมาตรา ๒๕ 

109. การดำเนินการเพ่ือจัดใหมีหรือสงเสริม

การจัดใหมีแหลงเร ียนรู ช ุมชนในพื ้นท่ี

องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 

เกณฑการใหคะแนน :    

1.  มีแหลงเร ียนรู จำนวน 4 แหงขึ ้นไป   

และมีการดำเนินกิจกรรม ตั้งแต 3 กิจกรรม

ข้ึนไป 

2.  มีแหลงเรียนรูจำนวน 2 - 3 แหง และ 

มีการดำเนินกิจกรรม ๒ กิจกรรม 

3.  มีแหลงเร ียนรู จำนวน 1 แหง และ                 

มีการดำเนินกิจกรรม ๑ กิจกรรม 

4.  ไมมีการดำเนินการ 

 

 

 

 
 
 
 

 
5 
 
 

3 
 

1 
 

0 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

คำอธิบาย: 
๑. มาตรา ๒๓ (๓) แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ กำหนดวา การจัดการศึกษา  ท้ังการศึกษาในระบบ การศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ตองเนนความสำคัญ ท้ังความรู คุณธรรม กระบวนการเรียนรูและบูรณาการตามความเหมาะสม
ของแตละระดับการศึกษา 
๒. แหลงเรียนรูตามมาตรา ๒๕ แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ไดแก หองสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ หอศิลป สวน
สัตว สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร อุทยานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ศูนยการกีฬาและนันทนาการ แหลงขอมูลและแหลงการ
เรียนรูอ่ืน 
3. ตัวอยางกิจกรรมท่ีดำเนินการในแหลงเรียนรู เชน 
- ใชเปนแหลงคนควาหาความรูเพ่ิมเติมท้ังท่ีมีในตําราเรียนและท่ีไมมีในตําราเรียน 
- ใชเปนสถานท่ีในการจัดการเรียนการสอนการฝกอบรม 

คะแนนเต็ม       10 
คะแนนท่ีได 



๒๕ 
 

ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑการประเมิน คะแนน คะแนนท่ีได 

- ใชเปนสถานท่ีพบปะ แลกเปลี่ยนความรู ประสบการณ ความคิดเห็น 
- ใชเปนแหลงสถานท่ีศึกษาดูงาน ฝกฝนอาชีพ 
- ใชเปนสื่อเรียนรู สื่อประกอบการเรียนการสอน เชน จิตกรรมฝาพนัง รองรอยประวัติศาสตร นิเวศวิทยา สัตวตาง ๆ ท่ีมีอยูในชุมชน 
(แมลง นก ปลา ฯลฯ) เปนตน 
- ใชเปนสถานท่ีถายทอดความรู ขอมูล ขาวสารท่ัวไป รวมท้ังเปนสถานท่ีประชาสัมพันธเผยแพร หรือแจงขอมูลท่ีตองการสื่อไปถึงคนใน
ชุมชน 
- ใชเปนศูนยกลางในการรวบรวมหลักฐานทางประวัติศาสตร ศิลปวัฒนธรรม โบราณสถาน โบราณวัตถุ เปนตน 
- ใชเปนศูนยกลางในการดําเนินกิจกรรมอ่ืนๆ อาทิ เปนศูนยจัดจําหนายผลิตภัณฑชุมชน 
เปนจุดรวบรวมผลผลิต พ้ืนท่ีรวมกลุมทํากิจกรรมของแมบาน เปนตน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๒๖ 
 

ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑการประเมิน คะแนน คะแนนท่ีได 

110 ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
1. สถานท่ีตั้งของท่ีอานหนังสือ 
2. ภาพถาย/สภาพการใชงาน 
3. เอกสารและภาพถายการจัดกิจกรรม 
4. แผนการดำเนินงานเพื่อเสริมสรางพฤติกรรม
การอาน 
5. แผนงาน/โครงการ กิจกรรมรณรงคฯ 
6. คำสั่งแตงตั้ง/มอบหมายเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ 
ฯลฯ 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือท่ีเกี่ยวของ 
1. พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด 

พ.ศ.๒๕๔๐ แกไขเพิ ่มเติมถึง (ฉบับที ่ ๕) พ.ศ.

๒๕๖๒ มาตรา 20 

2. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แกไข

เพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๕๐ 

(๖) มาตรา ๕๓ (๑) และ มาตรา ๕๖ (๑) 

3. พระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบรหิาร

สวนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 

๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๖๖ (๕) 

4. พระราชบัญญัต ิการศึกษาแหงชาต ิ พ.ศ. 

๒๕๔๒ มาตรา ๒๓ และมาตรา ๒๕ 
5. หนังส ือกรมสงเสร ิมการปกครองทองถ่ิน             
ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0816.5/ว 2450 ลงวันท่ี 10 
พฤศจกิายน 2560                       

110. มีที่อานหนังสือประจำหมูบาน/ชุมชน               

ที่เปนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเองและ

เปนไปตามแนวทางที่กรมสงเสริมการปกครอง

ทองถิ่น (สถ.) กำหนด  

 

เกณฑการใหคะแนน :    

1.  ม ีท ี ่อ  านหน ังส ือขององค กรปกครอง                          

สวนทองถิ่น ๓ แหงข้ึนไป และเปนไปตาม

แนวทาง ๔ ใน 6 ขอ  

(ระบุขอ)...................................................... 

2. มีที ่อานหนังสือขององคกรปกครองสวน

ทองถิ ่น  2 แหง และเปนไปตามแนวทาง     

๔ ใน 6 ขอ  

(ระบุขอ) ...................................................... 

3. ม ีท ี ่ อ  านหน ั งส ื อขององค กรปกครอง                           

สวนทองถ่ิน  1 แหง และเปนไปตามแนวทาง            

๔ ใน 6 ขอ  

(ระบุขอ) ...................................................... 

4. ไมมีที ่อานหนังสือขององคกรปกครอง                
สวนทองถ่ิน 

 
 
 
 
 
 

5 
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1 
 
 
 

0 
 

 

คำอธิบาย:  
แนวทางท่ีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น (สถ.) กำหนด จำนวน 6 ขอ ดังนี้ 
    1. มีการจัดทำปาย “ท่ีอานหนังสือทองถ่ิน รักการอาน” หรือ “บานรักการอาน” 
    2. มีแผนดำเนินงานเพ่ือเสริมสรางพฤติกรรมการอาน 
    3. มีเจาหนาท่ีรับผิดชอบดูแลบำรุงรักษาท่ีอานหนังสือ 
    4. มีการจัดหาหนังสือท่ีมีหลากหลายและพอเพียง 
    5. มีกิจกรรมรณรงคสงเสริมการบริจาคหนังสือ 
   6. มีการรณรงคหรือประชาสัมพันธใหกับประชาชนมาใชบริการท่ีอานหนังสือหรือการรณรงคสงเสริมใหประชาชนอานหนังสือ 
 

 
 
 
 



๒๗ 
 

หนวยท่ี 2 ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต ตัวช้ีวัดท่ี 105 – 138 จำนวน 34 ตัวช้ีวัด จำนวน 170 คะแนน 
กลุมท่ี 4  การบริหารจัดการสถานศึกษา ตัวช้ีวัดท่ี 111 – 114 จำนวน 4 ตัวช้ีวัด จำนวน 20 คะแนน 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ :  กองสงเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาทองถ่ิน 
ผูรับผิดชอบ  1. นางทิพรวี รัตนรังสรรค ผูอำนวยการกลุมงานสงเสริมการจัดการศึกษาทองถ่ิน 
      โทร. 0 2241 9000 ตอ 5311 
  2. นางนิภาวัลย เพ็ชรผึ้ง  หัวหนาฝายพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
      โทร. 0 2241 9000 ตอ 5312 
  3. นายพรชัย สุขขี  หัวหนาฝายพัฒนามาตรฐานและการประเมินผล  
      โทร. 0 2241 9000 ตอ 5314 

                                                                         หมายเลขโทรศัพทสำนักงาน02-2419000 ตอ 5311 - 14 

ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑการประเมิน คะแนน คะแนนท่ีได 

111 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 

1. หลักสูตรสถานศึกษา 

2. แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

3. ภาพถาย 

4. เอกสารหลักฐานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ ฯลฯ 

กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือท่ีเกี่ยวของ 

1. พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 

2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

2. หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 

และฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 

คำอธิบาย : 

การประเม ินเฉพาะโรงเร ียนระดับประถมศึกษา           

ข้ึนไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

111. องคกรปกครองสวนทองถิ ่นสงเสริม

สนับสนุนใหโรงเรียนในสังกัดจัดกิจกรรม หรือ

โรงเรียนในสังกัดจัดกิจกรรม/ชุมนุม/หลักสูตร

จัดการเรียนรู ตามความสามารถ ความถนัด 

หรือความสนใจของผูเรียน 

มีการดำเนินการ ดังนี้ 

1. มีกิจกรรม/ชุมนุม/หลักสูตรดนตรี 

2. มีกิจกรรม/ชุมนุม/หลักสูตรนาฏศิลป 

3. มีกิจกรรม/ชุมนุม/หลักสูตรศิลปะ 

4.  มีกิจกรรม/ชุมนุม/หลักสูตรภาษาตางประเทศ 

5. มีกิจกรรม/ชุมนุม/หลักสูตรทองถ่ิน 

6. มีกิจกรรม/ชุมนุม/หลักสูตรเทคโนโลยี 

7. มีกิจกรรม/ชุมนุม/หลักสูตรฝมือหรืออาชีพ 

8. มีกิจกรรม/ชุมนุม/หลักสูตรกีฬา 

9. มีก ิจกรรม/ชุมนุม/หลักสูตรปร ัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง  

10 มีกิจกรรม/ชุมนุม/หลักสูตรอื่น ๆ ตามความ

เหมาะสมของโรงเรียน  

ระบ…ุ………………………………………………………… 

 

เกณฑการใหคะแนน:  

1. ดำเนินการ 3 - 5 รายการ 

2. ดำเนินการ 2 รายการ 

3. ดำเนินการ 1  รายการ 

4. ไมมีการดำเนินการ 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

5 
3 
1 
0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

คะแนนเต็ม         20 
คะแนนท่ีได 



๒๘ 
 

ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑการประเมิน คะแนน คะแนนท่ีได 

112 ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 

1. ขอมูลนักเรียน  

2.  ขอมูลการสนับสนุนอุปกรณ การเรียนหรือ

อุปกรณอ่ืน  

3. หลักฐานการบรรจุ/จาง/คำสั่ง  แตงตั้ง ครู

สอนนักเรียนท่ีมีความตองการพิเศษ 

4. เอกสารหลักฐานที่แสดงวา องคกรปกครอง

ส วนท องถ ิ ่น/โรงเร ียนในส ังก ัดม ีนโยบาย                 

รับ นักเรียนท่ีมีความตองการพิเศษ ฯลฯ 

กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือท่ีเกี่ยวของ 

พระราชบ ัญญ ัต ิการจ ัดการศ ึกษาส ํ าหรับ              

คนพิการ พ.ศ. 2551 ถึง (ฉบับที ่ ๒) พ.ศ. 

๒๕๕๖ 

คำอธิบาย: 

1. ประเมินเฉพาะโรงเรียนระดับประถมศึกษาข้ึนไป 

2. เด็กที่มีความตองการพิเศษ หมายถึง เด็กที่มี

สภาพความบกพรองใน ลักษณะตางๆ ไมวาจะ

ทางดานพัฒนาการทางรางกาย อารมณ สังคม 

ภาษา หรือสติป ญญา ไมสามารถปฏิบัต ิ ได

เหมือนคนปกติ และหรือชีวิตสังคมท่ัวไป ซ่ึงเปน

ผลมาจากความบกพรองทางรางกายหรือสมอง 

โยเปนมาแตกำเนิดหรือไมก ็ได  ด านการจัด

การศึกษาตองจัดใหมีการเรียน การสอนท่ีตางไป

จากเด็กปกติ เพื่อใหสอดคลองและเหมาะสมกับ

สภาพของความบกพรองของเด็ก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

112. โรงเรียนในสังกัดมีการจัดการเรียนการ

สอนนักเรียนท่ีมีความตองการพิเศษเรียนรวม  

มีการดำเนินการ ดังนี ้

1. มีการประกาศนโยบายการรับนักเรียนที่มี

ความตองการพิเศษเรียนรวม 

2. มีขอความปรากฏในประกาศรับสมัคร วารับ

นักเรียนท่ีมีความตองการพิเศษเรียนรวมดวย 

3.มีการสนับสนุนดานอัตรากำลังครูสำหรับ

รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนนักเรียนที่มี

ความตองการพิเศษเรียนรวม 

4. มีการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ สื ่อการเรียน

การสอน และอุปกรณอื ่นๆ ที ่จำเปนสำหรับ

นักเรียนท่ีมีความตองการพิเศษเรียนรวม 

5. มีระบบการคัดกรองนักเรยีน 

 

เกณฑการใหคะแนน: 

1. ดำเนินการ 3 - 4 รายการ  

2. ดำเนินการ 2 รายการ 

3. ดำเนินการ 1 รายการ 

4. ไมมีการดำเนินการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 
3 
1 
0 

 



๒๙ 
 

ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑการประเมิน คะแนน คะแนนท่ีได 

113 ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 

1. แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

2. เอกสารที ่แสดงวาม ีการดำเน ินการตาม

กิจกรรม  

3. เอกสาร/หลักฐานแสดงการมีมาตรการ

ดำเนินการจริง 

4. ภาพถาย 

ระเบียบ/กฎหมาย: 

1) พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 

2542 มาตรา 6 

2) หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน 

พุทธศักราช 2551  

3) กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา 

พ.ศ. 2561 

4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ท่ี 

มท 0816.3/ว 2029 ลงวันท่ี 24 พฤษภาคม 

2562 

คำอธิบาย: 

ตัวอยางเอกสาร เชน สมุดประจำตัวเด็ก/บันทึก

สุขภาพเด็ก เอกสารการประเมินพัฒนาการดาน

ร างกายของเด ็กว ัยเร ียน เอกสารการวัด

ประเม ินผลของสถานศึกษา เช น ปถ.01 ,              

ปถ.04 หรือกิจกรรมโครงการสงเสริมสุขภาพ

เด็กวัยเรียน/การปองกันภัยตาง ๆ  กิจกรรม  

หนาเสาธง  

  
 

113. สถานศึกษาในสังกัดองคกรปกครอง

ส วนทองถ ิ ่น ม ีการส งเสร ิมส ุขภาพและ

พัฒนาการตามวัยของนักเรียน  

มีการดำเนินการ ดังนี ้

1. มีการตรวจสุขภาพนักเรียน (อาจดำเนินการ

เองหรือรวมกับหนวยงานอ่ืน) 

2. มีการคัดกรองนักเรียน (อาจดำเนินการเอง

หรือรวมกับหนวยงานอ่ืน) 

3. มีการประกันสุขภาพ/อุบัติเหตุนักเรียน 

4. มีมาตรการปองกัน/การฝกซอม กรณีเด็กติด

ในรถยนต 

5. มีมาตรการปองกัน/ฝกซอม กรณีเด็กจมน้ำ 

6. มีมาตรการปองกัน/ฝกซอม กรณีเด็กถูก 

ไฟฟาช็อต 

7. มีมาตรการปองกัน/ฝกซอม กรณีไฟไหม 

8. มีมาตรการปองกัน/ฝกซอมภัยอ่ืน ๆ 

 

เกณฑการใหคะแนน :      

1. ดำเนินการ 3 รายการข้ึนไป 

2. ดำเนินการ 2 รายการ 

3. ดำเนินการ 1 รายการ 

4. ไมมีการดำเนินการ 
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๓๐ 
 

ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑการประเมิน คะแนน คะแนนท่ีได 

114 ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 

1. บันทึกการขออนุญาตไปราชการเพื่อเขารับ

การฝกอบรม เกี่ยวกับประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา หรือหลักฐานอื ่นที ่เขารวมการ

ฝกอบรม 

2. แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่เกี ่ยวกับการ

ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

3. แผนการติดตาม/รายงานผลการติดตามท่ี

เก่ียวกับการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

4.  รายงานผลการประเม ินตนเอง  (Self 

Assessment Report :  SAR)  ร า ย ง าน ก า ร

ตรวจสอบรายงานผลการประเมินตนเอง(SAR) 

ของสถานศึกษาท่ีผูรับผิดชอบ 

5. เสนอผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

หรือเอกสารหลักฐานอื่นที่แสดงเห็นวารายงานฯ 

(Self Assessment Report : SAR) ไดร ับการ

ตรวจสอบจากตนสังกัด 

กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือท่ีเกี่ยวของ 

1.  พระร าชบ ัญญ ั ต ิ ก า รศ ึ กษาแห  งชา ติ                      

พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

2. กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา 

พ.ศ. 2561 

3. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ ่น ที ่ มท 

0816.3/ว 2029 ลงวันท่ี 24 พฤษภาคม 2562 

 

 

 

114. องคกรปกครองสวนทองถ ิ ่นมีการ

สงเสริมสนับสนุนสถานศึกษาในสังกัดใหมีการ

ประกันคุณภาพการศึกษา 

มีการดำเนินการ ดังนี ้

1. มีการจัดฝกอบรมหรือจัดสงบุคลากรเขารับ

การฝ กอบรมเกี ่ยวกับการประกันคุณภาพ

การศึกษา 

2. มีการจัดกิจกรรม/ติดตามเกี่ยวกับประกัน

คุณภาพการศึกษา 

3. สถานศ ึกษาท ุกแห งม ีการรายงานการ

ประเมินตนเอง (Self Assessment Report : 

SAR) ครบทุกแหง 

4. สำนักหรือกองการศึกษาตรวจสอบรายงาน

ก า ร ป ร ะ เ ม ิ น ต น เ อ ง  ( Self Assessment 

Report : SAR) ของสถานศึกษาแลวรายงาน

ผูบริหาร 

 

เกณฑการใหคะแนน:      

1.  ดำเนินการ 2 รายการข้ึนไป 

2.  ดำเนินการ 1 หรือไมมีการดำเนินการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

5 
0 

 

คำอธิบาย: 
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และกฎกระทรวงที่เกี่ยวของ กำหนดใหสถานศึกษาทุกแหงในสังกัดองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน จัดใหมีระบบประกันคุณภาพการศึกษาใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ 
 
 
 
 

  



๓๑ 
 

หนวยท่ี 2 ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต ตัวช้ีวัดท่ี 105 - 138 จำนวน 34 ตัวช้ีวัด จำนวน 170 คะแนน 
เปาหมาย : องคกรปกครองสวนทองถิ่น สงเสริม สนับสนุนการดำเนินงานดานสาธารณสุขและการปองกันโรคในดานตาง ๆ        
เพ่ือสรางสุขภาวะในทองถ่ิน 
หนวยยอยท่ี 2 สาธารณสุข ตัวช้ีวัดท่ี 115 - 121 จำนวน 7 ตัวช้ีวัด จำนวน 35 คะแนน 
ตัวช้ีวัดท่ี 115 – 119 จำนวน 5 ตัวช้ีวัด 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ:  กองสาธารณสุขทองถ่ิน 
ผูรับผิดชอบ:  1. นายกิตติพงษ เกิดฤทธิ์           ผูอำนวยการกองสาธารณสุขทองถ่ิน      โทร. 08 1292 9595 
                  2. นางสาวสุจติรา ดาวเรือง        นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ โทร. 08 1301 3994 
                  3. นางสาวภัชรจิรัสม ธัชเมฆรัตน นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ โทร. 09 1062 3535 
                                                           หมายเลขโทรศัพทสำนักงาน 02 241 7225 
ตัวช้ีวัดท่ี 120 – 121 จำนวน 2 ตัวช้ีวัด 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ:  กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
ผูรับผิดชอบ:  นางปรียานุช บูรณะภักดี   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ โทร. 089-1114937   
                                                หมายเลขโทรศัพทสำนักงาน 02 590 4657                                  
    

ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑการประเมิน คะแนน คะแนนท่ีได 

115 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
1. แผนพัฒนาสุขภาพหรือแผนงานสาธารณสุข 
2. มีการเผยแพรทางเว็บไซตหลักขององคกร
ปกครองส วนทองถ ิ ่น โดยให ท ีมประเม ินฯ 
ตรวจสอบในเชิงประจกัษ (เปดดูจากเว็บไซตจริง
ในวันตรวจประเมินฯ) 
3. กิจกรรมท่ีองค กรปกครองส วนท อง ถ่ิน             
จัดหรือสนับสนุนการจัด อาจใชจายจากเงิน
อุดหนุนท่ีรัฐจัดสรรให 
4. หนังสือขอความรวมมือจากหนวยงานที่จัด
กิจกรรม 
5. รายงานผลการดำเนินการเสนอตอผูบริหาร
ทองถ่ินเพ่ือรับทราบ 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือท่ีเกี่ยวของ 
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยอาสาสมัคร
บริบาลทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
2. หน ังส ือกระทรวงมหาดไทย ด วนท ี ่ส ุด ท่ี                    
มท 0819.2/ว 6290 ลงวันท่ี 18 ตุลาคม 2562 
เร ื ่อง การกำหนดหลักสูตรที ่ เก ี ่ยวกับการดูแล
ผ ู ส ู งอาย ุท ี ่ม ีภาวะพ่ึงพ ิง ในระยะยาว และ  
หลักเกณฑ วิธีการ เงื ่อนไข อัตราคาตอบแทน            

115. จำนวนกิจกรรมท่ีองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ดำเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพผูทำ
หนาท่ีดูแลสุขภาพในหมูบาน/ชุมชน  
 
เกณฑการใหคะแนน:      
1. ดำเนินการ 3 กิจกรรมข้ึนไป 
2. ดำเนินการ 2 กิจกรรม 
3. ดำเนินการ 1 กิจกรรม 
4. ไมมีการดำเนินการ 
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คะแนนท่ีได 
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และการจ ายคาตอบแทนของอาสมัครบร ิบาล
ทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
3. หน ังส ือกรมส งเสร ิมการปกครองท องถ่ิน                   
ด วนที ่ส ุด ท ี ่  มท 0819.2/ว 1462 ลงว ันท่ี                    
5 เมษายน 2562 เร ื ่อง การส งเสริมการเดิน                
และการใชจักรยานในชีวิตประจำวัน  
4. หน ังส ือกรมส งเสร ิมการปกครองท องถ่ิน                  
ดวนที ่ส ุด ที ่  มท 0819.3/ว20668 ลงวันท่ี                   
7 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง ขอเชิญเจาหนาท่ี               
และผูแทนชุมชนในสังกัดเขารวมการฝกอบรม 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

คำอธิบาย : 
1. ตัวอยางกิจกรรม เชน การพัฒนาศักยภาพผู นำชุมชนอบรม อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู บาน (อสม.)/แกนนำสุขภาพ                 
ในการควบคุมและปองกันโรค การจัดสรรงบประมาณเพื ่อเปนคาปวยการใหกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู บาน (อสม.)                  
(เฉพาะองคการบริหารสวนจังหวัด) เปนตน 
2. กิจกรรมท่ีองคกรปกครองสวนทองถิ่น ดำเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพผูทำหนาที่ดูแลสุขภาพในหมูบาน/ชุมชน ควรมีความครอบคลุม
กิจกรรม 
3. ดานสาธารณสุข เชน การปองกันและควบคุมโรค, การสงเสริมสุขภาพ, การรักษาโรคเบื้องตน, การฟนฟูสภาพผูปวย เปนตน 
4. ผูทำหนาท่ี คือ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบาน (อสม.) อาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.) ผูนำองคกรในชุมชน ฯลฯ) 
5. อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบาน (อสม.) หมายถึง บุคคลที่ไดรับการคัดเลือกจากชาวบานในแตละกลุมบานและไดรับการอบรมตาม
หลักสูตรท่ีกระทรวงสาธารณสุขกำหนด มีหนาท่ี เชน สื่อสารใหความรู ขอมูลขาวสารดานสาธารณสุข ปองกันและควบคุมโรค ฯลฯ 
6. อาสาสมัครประจำครอบคร ัว (อสค.) หมายถึง คนในครอบคร ัวแต ละครอบคร ัว หร ือเพื ่อนบานที ่ ได ร ับการค ัดเล ือก                                  
และผานการฝกอบรมหลักสูตรตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด เชน การดูแลสุขภาพของคนในครอบครัวที่ปวยเปนเบาหวาน                  
โรคเรื้อรัง ฯลฯ ตัวอยาง ครอบครัว ก มีผูปวยเปนภาวะ(ภาวะ = สวนใหญเขาใจวาเปนโรค) เบาหวาน สามารถถายทอดประสบการณของ
คนในครอบครัว ไปยังครอบครัวอ่ืน 
7. ผูนำดานสุขภาพ หมายถึงผูที่มีความรูความสามารถในการเปลี่ยนแปลงตนเอง ไปสูการมีสุขภาพที่ดี และสามารถกระตุน ผลักดัน              
การขับเคลื่อนคนในชุมชนใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไปสูการมีพฤติกรรมที่พึงประสงคทั้ง 4 ดาน  ไดแก กาย ใจ สังคม และอารมณ                  
เชน ผูนำการออกกำลังกาย ผูนำกิจกรรมนันทนาการ ฯลฯ 
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ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
1. แผนงานสาธารณสุข (e-LAAS) 
2. มีการเผยแพรทางเว็บไซตหลักขององคกร
ปกครองส วนทองถ ิ ่น โดยให ท ีมประเม ินฯ 
ตรวจสอบในเชิงประจกัษ (เปดดูจากเว็บไซตจริง
ในวันตรวจประเมินฯ) 
3. หน ังส ือขอความร วมม ือจากหน วยงานท่ี                         
จัดกิจกรรม 
4. รายงานผลการดำเนินการเสนอตอผู บริหาร
ทองถ่ินเพ่ือรับทราบ 
คำอธิบาย : 
กรณีไมไดใชเงินงบประมาณขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน ใหตรวจสอบรายงานผลการดำเนินการ
ท่ีเสนอตอผูบริหารทองถ่ิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

116. จำนวนกิจกรรมท่ีองค กรปกครอง             
สวนทองถิ ่นดำเนินการเพื ่อใหความรู แก
ประชาชนในการสงเสริมสุขภาพ และปองกัน
โรค 
 
เกณฑการใหคะแนน:    
1. ดำเนินการ 3 กิจกรรมข้ึนไป 
2. ดำเนินการ 2 กิจกรรม 
3. ดำเนินการ 1 กิจกรรม 
4.   ไมมีการดำเนินการ 
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ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
1. แผนงานสาธารณสุข (e-LAAS) 
2. ภาพถายกิจกรรม (ไมใชกิจกรรมเฉพาะบุคคล) 
3. มีการเผยแพรทางเว็บไซตหลักขององคกร
ปกครองส วนทองถ ิ ่น โดยให ท ีมประเม ินฯ 
ตรวจสอบในเชิงประจักษ (เปดดูจากเว็บไซตจริง
ในวันตรวจประเมินฯ) 
4. รายงานผลการดำเนินการ เสนอตอผูบริหาร
ทองถ่ินเพ่ือรับทราบ 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือท่ีเกี่ยวของ 
1. หน ังส ือกรมส งเสร ิมการปกครองท องถ่ิน                
ด วนที ่ส ุด ท ี ่  มท 0819.3/ว 4300 ลงว ันท่ี                      
21 ตุลาคม 2562 
2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน                 
ดวนที ่สุด ที ่ มท 0819.3/ว 2320 ลงวันท่ี 
13 มิถุนายน 2562  
3. หน ังส ือกรมส งเสร ิมการปกครองท องถ่ิน                    
ด วนที ่ส ุด ที ่  มท 0810.5/ว 1941 ลงว ันท่ี                  
26 มิถุนายน 2561  
4. หน ังส ือกรมส งเสร ิมการปกครองท องถ่ิน                
ท่ี มท 0819.3/ว 3811 ลงวันท่ี 20 กันยายน 2562  
5. หน ังส ือกรมส งเสร ิมการปกครองท องถ่ิน               
ท่ี มท 0810.5/ว 4052 ลงวันท่ี14 ธันวาคม 2561  
6. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน         
ดวนที ่สุด ที ่ มท 0819.3/ว 4381 ลงวันท่ี 
28 ตุลาคม 2562  
7. คูมือแนวทางการดำเนินงานของหนวยงานจัดการ
อบรมผูประกอบกิจการและผูสัมผัสอาหาร 
8.  ค ู  ม ือพระราชบ ัญญ ัต ิการสาธารณสุข                    
พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
 

 

117. จำนวนกิจกรรมที่องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นดำเนินการสงเสริมสุขภาพ การปองกัน
และควบคุมโรคตาง ๆ รวมถึงการเตร ียม                   
ความพรอมการรับมือโรคติดตอโรคอุบัติใหม
ใหแกประชาชน (ไมใชการใหความรู) 
 
เกณฑการใหคะแนน:      
1. ดำเนินการ 3 กิจกรรมข้ึนไป 
2. ดำเนินการ 2 กิจกรรม 
3. ดำเนินการ 1 กิจกรรม 
4. ไมมีการดำเนินการ 
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คำอธิบาย 
1. การนับจำนวนกิจกรรมหากใน 1 โครงการ มีหลายกิจกรรมใหนับเปนรายกิจกรรม เชน  มีการจัดทำโครงการเพื่อสงเสริมสุขภาพ                 
การปองกันและควบคุมโรคตาง ๆ โดยโครงการดังกลาวประกอบดวยหลายกิจกรรม เชน การฉีดวัคซีนปองกันโรคตาง ๆ การฉีดพนหมอก
ควัน การกำจัดแหลงเพาะพันธุยุงลาย การฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา การตรวจสุขภาพ การจัดการขยะมูลฝอย การปองกันโรคขาดสาร
ไอโอดีน การคัดกรองโรคไมติดตอ  การตรวจหามะเรง็เตานม การใหบริการดานทันตกรรม  เปนตน สามารถแยกนับเปนรายกิจกรรมได 
2. โรคติดตอ หมายถึง โรคที่เกิดจากเชื้อโรค หรือพิษของเชื้อโรค ซึ่งสามารถแพรไดโดยตรงหรือทางออมมาสูคน เชน โรคพิษสุนัขบา    
(สัตวสูคน) โรคตาแดง โรคไขหวัดใหญ ฯลฯ 
3. โรคไมติดตอ หมายถึง กลุมโรคไมติดตอเรื้อรัง กลุมโรคที่ไมไดมีสาเหตุมาจากการติดเชื้อ ไมไดเกิดจากเชื้อโรค ไมสามารถติดตอได    
ผานการสัมผัส หรือติดตอผานตัวนำโรค (พาหะ) หรือเปนโรคที่ไมติดตอจากคนหนึ่งไปสูอีกคนหนึ่งไดโดยการคลุกคลี สัมผัส ไอ จาม                       
น้ำ อาหาร อุจจาระ ปสสาวะ เพศสัมพันธ  แตอาจถายทอดทางพันธุกรรมได หรือการดำเนินชีวิตประจำวัน เชน การดื่ม สูบบุหรี่                
ขาดการออกกำลังกาย ความเครียด อาหารหวาน มัน และเค็ม ตัวอยางเชน โรคเบาหวาน โรคหลอดเลือดสมองและหัวใจ โรคถุงลม             
โปงพอง โรคมะเร็ง และโรคอวนลงพุง 
4. โรคอุบัติใหม หมายถึง (Emerging Infectious Diseases) โรคติดเชื ้อชนิดใหมๆ ที ่มีรายงานผู ปวยเพิ ่มขึ ้นในระยะประมาณ 
20 ปที่ผานมา หรือโรคติดเชื้อที่มีแนวโนมที่จะพบมากขึ้น ในอนาคตอันใกล รวมไปถึงโรคที่เกิดขึ้นใหมในที่ใดที่หนึ่ง หรือโรคที่เพิ่งจะ         
แพรระบาดเขาไปสูอีกท่ีหนึ่งละยังรวมถึงโรคติดเชื้อท่ีเคยควบคุมไดดวยยาปฏิชีวนะแตเกิดการดื้อยา  
5. โรคติดตอที ่เกิดจากเชื ้อใหม (new infectious diseases) เชน โรคซารส ไขหวัดนก ไขหวัดใหญสายพันธุ ใหม h1n1 2009                 
ไขสมองอักเสบนิปาหไวรัส 
6. โรคติดตอที ่พบในพื้นที ่ใหม (new geographical areas) เปนโรคที ่มาจากประเทศหนึ่งไปอีกประเทศหนึ่ง หรือขามทวีป เชน                
โรคเวสตไนลไวรัส 
7. โรคติดตออุบัติซ้ำ (re-emerging infectious diseases) คือ โรคติดตอที่เคยระบาดในอดีต และสงบไปนานแลว แตกลับมาระบาดอีก 
เชน ไขชิคุนกุนยา 
8. เชื้อโรคดื้อยา (antimicrobial resistant organism) เชน วัณโรคดื้อยา 
9. ตัวอยางรางขอบัญญัติทองถ่ินตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2563และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
10. แนวทางการควบคุมกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพฯ (ฉบับปรับปรุง) 
11. คูมือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  (SOP) 
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ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
1. ขอบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
2. แผนงานดานเศรษฐกิจ (e-LAAS) 
3. มีการเผยแพรทางเว ็บไซตขององค กร
ปกครองส วนทองถ ิ ่น โดยให ท ีมประเม ินฯ 
ตรวจสอบในเชิงประจกัษ (เปดดูจากเว็บไซตจริง
ในวันตรวจประเมินฯ) 
4. เอกสารหรือฐานขอมูล Rabies One Data  
5. วัสดุ อุปกรณ ในระบบลูกโซความเย็น เชน 
ต ู  เย ็นเก ็บว ัคซ ีน เทอร  โมม ิ เตอร   กระติก                       
กลองโฟม Ice pack Data Logger  
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือท่ีเกี่ยวของ 
1. พระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. 2558 
2. พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบา พ.ศ. 2535  
3. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
4. พระราชบ ัญญัต ิการจ ัดสว ัสด ิภาพสัตว               
พ.ศ. 2557 
5. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย
ในการจัดสวัสดิภาพสัตวขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2562 
6. ค ู ม ือแนวทางการบร ิหารจ ัดการสถาน
สงเคราะหสัตว  
7. คู มือการบริหารจัดการวัคซีนปองกันโรค             
พิษส ุน ัขบ าในส ัตว สำหร ับองคกรปกครอง                   
สวนทองถ่ิน 

118. การบริหารจัดการการปองกันโรคพิษ  
สุนัขบาในทองถิ่น 
มีการดำเนินการ ดังนี ้
1. มีฐานขอมูลจำนวนสุนัขและแมวในพ้ืนท่ี 
2. มีการจัดทำขอบัญญัติทองถิ ่น/เทศบัญญัติ
ทองถิ่น เพื่อควบคุมการเลี้ยงและปลอยสัตวในท่ี
สาธารณะ 
3. มีการฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาในสัตว  
4. มีการจัดสวัสดิภาพสัตว  (จ ัดใหม ีสถาน
สงเคราะหสัตวหรือสงตอไปยังสถานสงเคราะห
สัตวอ่ืน) 
5 .  ม ี การจ ั ด ให  ม ี ร ะบบล ู ก โซ  คว าม เย็น 
(Cold Chain system) สำหรับวัคซีนปองกัน
โรคพิษสุนัขบา     
6. มีการทำหมันสุนัขและแมวที ่ไมมีเจาของ
หรือดอยโอกาสหรือเปนกลุมเสี่ยงตอการเกิด
โรคพิษสุนัขบา  
   
เกณฑการใหคะแนน:      
1. ดำเนินการ 5 – 6 ขอ 
2. ดำเนินการ 3 - 4 ขอ 
3. ดำเนินการ 1 – 2 ขอ 
4. ไมมีการดำเนินการ 
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คำอธิบาย : 
1. ระบบลูกโซความเย็น (Cold Chain system)หมายถึง ระบบการจัดการที่จะทำใหวัคซีนอยูในอุณหภูมิที่ถูกตองเหมาะสมตลอดเวลา                      
ท้ังในขณะจัดเก็บและกระบวนการขนสงวัคซีน และรวมถึงข้ันตอนในขณะใหบริการท่ีตองนำวัคซีนท่ีมีอยูในสภาพท่ีเหมาะสมเขาสูรางกาย
สัตวดวยเหตุท่ีวัคซีนไวตอความรอนความเย็นจัดและตองเก็บในอุณหภูมิท่ีถูกตอง ตั้งแตผูผลิตจนถึงผูใช +2 ถึง +8 องศาเซลเซียส 
2. วัคซีน หมายถึง วัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาในสัตว  
3. Ice Pack หมายถึง ภาชนะพลาสติกท่ีมีเจลขางใน จะแชแข็งในชองแข็ง เอาไวใชเหมือนน้ำแข็ง 
4. Data logger หมายถึง อุปกรณที่ใชบันทึกอุณหภูมิ ซึ่งมีโปรแกรมที่ใชกำหนดการทำงาน โดยมี Sensor ที่ใชวัดและบันทึกอุณหภูมิ          
ในชวงตั้งแต - 40 องศาเซลเซียส ข้ึนไป 
5. กรณีการดำเนินการขององคการบริหารสวนจังหวัดในการจัดตั้งศูนยพักพิงสัตวและมีการดำเนินการในศูนย เชน การฉีดวัคซีน การทำ
หมันสุนัข ใหได 5 คะแนน 
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ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
1. ขอบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
2. แผนงานสาธารณสุข (e-LAAS) 
3. ภาพถายกิจกรรม 
4. หนังสือขอรับการสนับสนุน 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือท่ีเกี่ยวของ 
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินบำรุง
โรงพยาบาลและหนวยบริการสาธารณสุขของ
องค กรปกครองส วนท องถ ิ ่น (ฉบ ับท ี ่  2)                
พ.ศ. 2561 
2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน             
ท่ี มท 0810.8/ว 12 ลงวันท่ี 3 มกราคม 2562  
3. หนังส ือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน         
ด วนที ่ส ุด ท ี ่  มท 0810.5/ว 81 ลงว ันท่ี                   
9 มกราคม 2562  
4. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน   
ดวนที ่สุด ที ่ มท 0810.5/ว 3204 ลงวันท่ี          
9 ตุลาคม 2561  
 

119. จำนวนหนวยบริการสาธารณสุขท่ีองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นดำเนินการหรือสนับสนุน
ในการดูแลสุขภาพประชาชน 
มีการดำเนินการ ดังนี ้
๑. ม ีหน วยบร ิการสาธารณส ุขขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 
๒. สนับสนุนหนวยบริการสาธารณสุขอ่ืนในการ
ตรวจสุขภาพของประชาชน 
๓. สนับสนุน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำ
หมู บาน (อสม.) ใหบริการครบทุกหมู บาน/
ชุมชน  
4. มีการบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่ทั้งในสวน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ ่นหรือร วมกับ
หนวยบริการสาธารณสุขอ่ืน 
 
เกณฑการใหคะแนน:      
1. ดำเนินการ 3 - 4 ขอ 
2. ดำเนินการ  2 ขอ 
3. ดำเนินการ 1 ขอ 
4. ไมมีการดำเนินการ 
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คำอธิบาย: 
1. หนวยบริการสาธารณสุข หมายถึง สถานที่รวมตลอดถึงยานพาหนะ ซึ่งจัดไวเพื่อการ ประกอบโรคศิลปะ เชน โรงพยาบาล สถานีอนามัย 
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลสงเสริม สุขภาพประจําตําบล ศูนยการแพทย คลินิกอบอุน ศูนยบริการสาธารณสุข ศูนยสุขภาพ
ชุมชน หรือสถานบริการสาธารณสุขที ่เรียกชื ่ออยางอื ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ ่น ซึ ่งใหบริการแกประชาชนทั ่วไป หรือ  
สถานพยาบาลที่ดำเนินการโดยกระทรวง ทบวง กรม องคกรปกครองสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษาของรัฐ หนวยงานอ่ืน       
ของรัฐ และสภากาชาดไทย สถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล หนวยบริการตามกฎหมายวาดวยหลักประกันสุขภาพ
แหงชาติ และหนวยบริการอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการประกาศกำหนด 
ขอมูลปจจุบัน:  มีสถานีอนามัย/โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ถายโอนมาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น จำนวน                
57 แหง ใน 24 จังหวัด  
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ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
1. เอกสารการสมัครเขารวมโครงการพัฒนา
คุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดลอม 
2. เอกสารการประเมินตนเองตามแบบประเมิน
มาตรฐ านค ุณภาพระบบบร ิ ก ารอนา มัย
สิ่งแวดลอมองคกรปกครองทองถ่ิน 
3. เอกสารแบบประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบ
บริการอนามัยส ิ ่งแวดล อมองคกรปกครอง
ทองถิ ่นแตละดานท่ีมีการลงลายมือชื ่อจาก
คณะกรรมการ 
4. เอกสารสร ุปผลการประเม ินมาตรฐาน
ค ุณภาพระบบบร ิการอนาม ัยส ิ ่ งแวดล อม               
องคกรปกครองทองถ ิ ่นท ี ่ม ีลายมือช ื ่อจาก
คณะกรรมการ 

120. องค กรปกครองท องถ ิ ่นผ านการ
ประ เม ินค ุณภาพระบบบร ิ การอนา มัย
สิ่งแวดลอม ดานการจัดการสุขาภิบาลอาหาร 
และดานการจัดการคุณภาพน้ำบริโภค 

เกณฑการใหคะแนน :  
1. ผานการประเมินระดับเกียรติบัตร 1-2 ดาน 
2. ผานการประเมินระดับพ้ืนฐาน 1-2 ดาน 
3. ม ีการสมัครเข าร วมอยางน อย 1 ด าน                
มีผลการประเมินตนเอง และมีผลการประเมิน
จากคณะกรรมการ (กรณีประเมินไมผาน)  
4. ไมสมัครเขารวมโครงการพัฒนาคุณภาพ
ระบบบริการอนามัยสิ่งแวดลอม 
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คำอธิบาย : 
1. ถาองคกรปกครองสวนทองถ่ินใดท่ีไมสมัครเขารับการประเมินคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดลอมไมตองประเมิน 
2. องคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีคุณภาพระบบบริการดานอนามัยสิ่งแวดลอม ไดแก  
    2.1 การจัดการสุขาภิบาลอาหาร หมายถึง การบริหารจัดการและควบคุมสิ่งแวดลอมรวมทั้งบุคลากรที่เกี่ยวของกับกิจกรรมอาหาร
เพื่อทำใหอาหารสะอาด ปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค หนอนพยาธิและสารเคมีตางๆ ที่เปนอันตราย หรืออาจจะเปนอันตรายตอการ
เจริญเติบโตของรางกาย สุขภาพอนามัย และการดำรงชีวติของผูบริโภค  
กระบวนการการจัดการสุขาภิบาลอาหาร แบงเปน 3 กลุม ไดแก 
           - การจัดการสุขาภิบาลอาหารในสถานท่ีจำหนายและสะสมอาหาร (EHA 1001) 
           - การจัดการสุขาภิบาลอาหารในตลาด (EHA 1002) 
           - การจัดการสุขาภิบาลอาหารในการจำหนายสินคาในท่ีทางสาธารณะ (EHA 1003) 
1.2 การจัดการคุณภาพน้ำบริโภค หมายถึง การบริหารจัดการน้ำใหสะอาดปลอดภัยปราศจากเชื้อโรคไมมีสารละลายและสิ่งเจือปนตางๆ
ท่ีเปนอันตรายหรืออาจเปนอันตรายตอผูบริโภคท้ังดานกายภาพ เคมีและชีววิทยาตามเกณฑมาตรฐานคุณภาพน้ำบริโภค สามารถปองกัน
การเจ็บปวยจากโรคท่ีเกิดจากน้ำเปนสื่อได  
     กระบวนการการจัดการคุณภาพน้ำบริโภค แบงเปน 3 กลุม ไดแก 
           - การจัดการคุณภาพน้ำประปา (ผลิตโดยองคกรปกครองสวนทองถ่ิน)  (EHA 2001) 
           - การจัดการคุณภาพน้ำประปา (ผลิตโดยหนวยงานอ่ืน)  (EHA 2002) 
           - การจัดการคุณภาพตูน้ำหยอดเหรียญ น้ำดื่มบรรจุขวด (EHA 2003) 
3. คณะกรรมการ หมายถึง คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพจากหนวยงานกรมอนามัย ศูนยอนามัยท่ี 1 - 12  สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัด (สสจ.) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ (สสอ.) หรือโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) 
4. การตรวจประเมินคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดลอมขอใหพิจารณา ดังนี้ 
    4.1 ในกรณีองคกรปกครองสวนทองถ่ินผานการประเมินในระดับเกียรติบัตร (5 คะแนน) และหรือระดับพ้ืนฐาน (3 คะแนน) ดานใดดานหนึ่ง หรือท้ัง 
2 ดานแลว สามารถใชผลคะแนนดังกลาวได 3 ปนับตั้งแตวันที่ไดรับการตรวจประเมินจากคณะกรรมการและไมตองสมัครใหมในปถัดไป แตตอง
จัดเตรียมเอกสารสรุปผลการประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดลอม องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีการลงลายมือชื ่อจาก
คณะกรรมการในปที่ขอรับการประเมิน (หรือในกรณีเทศบาล/เมืองพัทยาที่ผานการรับรองแตไมมีเอกสารสรุปผลการประเมินฯ ใหใชเอกสารใบรับรอง
คุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดลอม) เพ่ือเปนหลักฐานในการตรวจใหคะแนนของทีมประเมินประสิทธภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (LPA) 
    4.2 หากองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีผานการประเมินในระดับพ้ืนฐานตามขอ 4.1 แลว ตองการท่ีจะประเมินใหมเพ่ือปรับปรุงคุณภาพระบบบริการ
อนามัยสิ่งแวดลอมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไปสูระดับเกียรติบัตรจะตองสมัครเขาโครงการเฉพาะดานท่ีจะขอประเมินใหม 
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121 ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
1. เอกสารการสมัครเขารวมโครงการพัฒนา
คุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดลอม 
2. เอกสารการประเมินตนเองตามแบบประเมิน
มาตรฐ านค ุณภาพระบบบร ิ ก ารอนา มัย
สิ่งแวดลอมองคกรปกครองทองถ่ิน 
3. เอกสารแบบประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบ
บริการอนามัยส ิ ่งแวดล อมองคกรปกครอง
ทองถิ ่นแตละดานท่ีมีการลงลายมือชื ่อจาก
คณะกรรมการ 
4. เอกสารสรุปผลการประเมินมาตรฐานคุณภาพ
ระบบบริการอนามัยสิ่งแวดลอมองคกรปกครอง
ทองถ่ินท่ีมีลายมือชื่อจากคณะกรรมการ 

121. องค กรปกครองท องถ ิ ่นผ านการ
ประ เม ินค ุณภาพระบบบร ิ การอนา มัย
สิ ่งแวดลอม ดานการจัดการสิ ่งปฏิกูล และ
ดานการจัดการมูลฝอย 
 
เกณฑการใหคะแนน :  
1. ผานการประเมินระดับเกียรติบัตร 1-2 ดาน 
2. ผานการประเมินระดับพ้ืนฐาน 1-2 ดาน 
3. มีการสมัครเขารวมอยางนอย 1 ดาน มีผล
การประเมินตนเอง และมีผลการประเมินจาก
คณะกรรมการ (กรณีประเมินไมผาน)  
4. ไมสมัครเขารวมโครงการพัฒนาคุณภาพ
ระบบบริการอนามัยสิ่งแวดลอม 
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คำอธิบาย : 
1. ถาองคกรปกครองสวนทองถ่ินใดท่ีไมสมัครเขารับการประเมินคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดลอมไมตองประเมิน 
2. องคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีคุณภาพระบบบริการดานอนามัยสิ่งแวดลอม ไดแก 
1.1 การจัดการสิ่งปฏิกูล หมายถึง กระบวนการดำเนินการตั้งแตระบบการรองรับ การเก็บ การขน และการกำจัดสิ่งปฏิกูล เพื่อลดการ
กอใหเกิดโรค  และลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม  
  กระบวนการการจัดการสิ่งปฏิกูล แบงเปน 2 กลุม ไดแก 
           - การจัดการสวมสาธารณะ (EHA 3001) 
           - การจัดการสิ่งปฏิกูล (EHA 3002) 
1.2 การจัดการมูลฝอย หมายถึง กระบวนการดำเนินการตั้งแตการลดปริมาณ/การคัดแยก การเก็บขน การบำบัดหรือการกำจัดมูลฝอย 
ใหถูกสุขลักษณะและเปนไปตามขอกำหนด หลักเกณฑ มาตรฐานท่ีเก่ียวของ และกฎหมายท่ีกำหนด  
   กระบวนการการจัดการมูลฝอย แบงเปน 3 กลุม ไดแก 
           - การจัดการมูลฝอยท่ัวไป  (EHA 4001)  
           - การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ (EHA 4002) 
           - การจัดการมูลฝอยท่ีเปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน (EHA 4003) 
3. คณะกรรมการ หมายถึง คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพจากหนวยงานกรมอนามัย ศูนยอนามัยท่ี 1 -12  สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัด (สสจ.) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ (สสอ.) หรือโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) 
4. การตรวจประเมินคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดลอมขอใหพิจารณา ดังนี้ 
    4.1 ในกรณีองคกรปกครองสวนทองถิ่นผานการประเมินในระดับเกียรติบัตร (5 คะแนน) และหรือระดับพื้นฐาน (3 คะแนน) ดานใด
ดานหนึ่ง หรือทั้ง 2 ดานแลว สามารถใชผลคะแนนดังกลาวได 3 ปนับตั้งแตวันที่ไดรับการตรวจประเมินจากคณะกรรมการและไมตอง
สมัครใหมในปถัดไป แตตองจัดเตรียมเอกสารสรุปผลการประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดลอม องคกรปกครองสวน
ทองถ่ินท่ีมีการลงลายมือชื่อจากคณะกรรมการในปท่ีขอรับการประเมิน (หรือในกรณีเทศบาล/เมืองพัทยาท่ีผานการรับรองแตไมมีเอกสาร
สรุปผลการประเมินฯ ใหใชเอกสารใบรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดลอม) เพื่อเปนหลักฐานในการตรวจใหคะแนนของทีม
ประเมินประสิทธภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (LPA) 
    4.2 หากองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ผานการประเมินในระดับพื้นฐานตามขอ 4.1 แลว ตองการที่จะประเมินใหมเพื่อปรับปรุง
คุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดลอมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไปสูระดับเกียรติบัตรจะตองสมัครเขาโครงการเฉพาะดานท่ีจะขอ
ประเมินใหม 

 



๔๐ 
 

หนวยท่ี 2 ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต ตัวช้ีวัดท่ี 105 – 138 จำนวน 34 ตัวช้ีวัด จำนวน 170 คะแนน 
หนวยยอยท่ี 3  คุณภาพชีวิตยุคโควิด 19 ตัวช้ีวัดท่ี 122 – 125 จำนวน 4 ตัวช้ีวัด จำนวน 20 คะแนน 
เปาหมาย: เพ่ือปองกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ((Coronavirus Disease 2019 (COVID -19))  
ตามนโยบายของรัฐบาลและแกปญหาในพ้ืนท่ีในระบบองครวมในการพัฒนาทองถ่ินตามหนาท่ีและอำนาจขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ:  กลุมงานสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีทองถ่ิน กองพัฒนาและสงเสริมการบริหารงานทองถ่ิน 
ผูรับผิดชอบ :  1. นางสาวลัดดาวรรณ นอยอรุณ   ผูอำนวยการกลุมงานสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีทองถ่ิน  
                                                              โทร. 08 4941 5414 
                  2. นายสุริยะ หินเมืองเกา             นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ โทร. 06 4951 5885 
                  3. นายโสพรรณ สืบบุตร              นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ โทร. 08 4493 4268 
                  4. นายโพธิรัตน รัตนพันธ    นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ  โทร. 08 5661 1731                      
                  5. นางสาวชนเนษฎ แกวพุฒ         พนักงานวิเคราะหนโยบายและแผน         โทร. 09 5669 3645 
                                                              หมายเลขโทรศัพทสำนักงาน 02 241 9000 ตอ 2312,2322 
 

ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑการประเมิน คะแนน คะแนนท่ีได 

122 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
1.ขอบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย/              
การใชจายเงินสะสม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 
2563 หรือรายจายที่เกิดจากการโอนตั้งจายเปน
รายการใหม หรือโอนงบประมาณเพิ่ม 
2. ภาพถายการดำเนินการจริงที่ตรวจสอบไดกับ
งบประมาณรายจาย 
3. การรายงานผลตอผูบริหารทองถ่ินหรือผูกำกับดูแล 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวของ 
1. ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อ
ชวยเหลือประชาชนตามอำนาจหนาที่ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ ่น พ.ศ. 2560 และที ่แกไข
เพิ่มเติมถึงฉบับปจจุบัน  
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที ่สุด ที ่ มท 
0808.2/ว 2715 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 
3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที ่สุด ที ่ มท 
0808.2/ว 2120 ลงวันที่ 9 เมษายน 2563 
4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที ่สุด ที ่ มท 
0808.2/ว 1842 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2563 
5. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที ่สุด ที ่ มท 
0808.2/ว 0767 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2563 
คำอธิบาย:  
ประเมินทุกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ไมสามารถ
ตัดฐานการประเมินได เวนแตสำหรับในพื้นที่ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ ่นไมมีการดำเนินการ
กักกันหรือควบคุม ใหตัดฐานการประเมินได 

122. องคกรปกครองสวนทองถิ ่นดำเนินการ
สำหรับผู ถูกกักกันในการดำเนินการปองกันและ
ควบคุมโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรค                  
โควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID            
-19))  
มีการดำเนินการ ดังน้ี 
1. กรณีผู เขาขายติดเชื ้อซึ ่งไดรับการคัดกรองจาก
จังหวัดไดดำเนินการใชรถยนตสวนกลางรับไปสงยัง
โรงพยาบาล 
2. กรณีผู ที ่ตองเฝาระวังและสังเกตอาการไดใชรถ
สวนกลางรับไปสงยังสถานที่พัก หรือพื้นที่ควบคุมที่
จัดให 
3. กรณีสำหรับผู ท ี ่อย ู  ในสถานที ่ก ักก ันรวมได
ดำเนินการเบิกจายคาอาหาร 
4. กรณีการช วยเหล ือในด านค ุณภาพช ีว ิต ได
ดำเนินการชวยเหลือประชาชนผูมีรายไดนอยที่ไดรับ
ผลกระทบโดยชวยเหลือคาเคร่ืองอุปโภคบริโภค 
 
เกณฑการใหคะแนน : 
1. ดำเนินการ 3 - 4 ขอ 
2. ดำเนินการ 2 ขอ 
3. ดำเนินการ 1 ขอ 
4. ไมมีการดำเนินการ 
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คะแนนเต็ม      20      
คะแนนท่ีได 
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ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑการประเมิน คะแนน คะแนนท่ีได 

123 ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
1. ขอบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย/              
การใชจายเงินสะสม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 
2563 หรือรายจายที่เกิดจากการโอนตั้งจายเปน
รายการใหม หรือโอนงบประมาณเพิ่ม 
2. ภาพถายการดำเนินการจริงที่ตรวจสอบไดกับ
งบประมาณรายจาย 
3. การรายงานผลตอผูบริหารทองถิ่นหรือผูกำกับ
ดูแล 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวของ 
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อ
ชวยเหลือประชาชนตามอำนาจหนาที่ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ ่น พ.ศ. 2560 และที ่แกไข
เพิ่มเติมถึงฉบับปจจุบัน 
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที ่สุด ที ่ มท 
0808.2/ว 2715 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 
3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที ่สุด ที ่ มท 
0808.2/ว 2120 ลงวันที่ 9 เมษายน 2563 
4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที ่สุด ที ่ มท 
0808.2/ว 1842 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2563 
5. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที ่ มท 
0808.2/ว 0767 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2563 
คำอธิบาย:  
1. กรณีมีคาใชจายอื่นที่จำเปนที่เกี ่ยวของกับการ
ดำเนินงานของสถานที่ควบคุมมีมากกวา 1 รายการ
หรือกิจกรรมที่ดำเนินการใหนับเปนการดำเนินการได 
2 ขอ และใหทีมประเมินระบุคาใชจายที่เกิดขึ้นวา               
มีอะไรบางและจำนวนงบประมาณที่ใชไปจริงดวย 
2.  ประเม ินท ุกองค กรปกครองส วนท อง ถ่ิน               
ไมสามารถตัดฐานการประเมินได เวนแตสำหรับใน
พื ้นที ่ขององคกรปกครองสวนทองถิ ่นไมม ีการ
ดำเน ินการสำหร ับสถานท ี ่ก ักก ันหร ือควบคุม                  
ใหตัดฐานการประเมิน 
 
 
 
 
 

123. องคกรปกครองสวนทองถิ ่นดำเนินการ
สำหรับสถานที่กักกันหรือควบคุมในการดำเนินการ
ปองกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 
หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 
(COVID-19))  
มีการดำเนินการ ดังน้ี 
1. มีคาใชจายคาจัดทำความสะอาด ฆาเชื้อ สถานที่
พักของผูปวยโรคติดตอ/ที่สาธารณะ 
2. มีคาใชจายคาปรับปรุงสถานที่ราชการเพื่อเปน
สถานที ่ป องก ันและควบคุมโรค เช น โรงเร ียน 
มหาวิทยาลัย ฯลฯ 
3. มีคาใชจายคาเชาสถานที่เอกชนเพื่อเปนสถานที่
ปองกันและควบคุมโรค เชน โรงแรม อพารทเมนท 
ฯลฯ 
4. มีค าใช จ ายอื ่นที ่จำเป นที ่ เก ี ่ยวของกับการ
ดำเนินงานของสถานที่ควบคุม 
(ระบุดวยวาใชจายอะไร....................) 
 
เกณฑการใหคะแนน: 
1. ดำเนินการ 3 - 4 ขอ 
2. ดำเนินการ 2 ขอ 
3. ดำเนินการ 1 ขอ 
4. ไมมีการดำเนินการ 
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๔๒ 
 

ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑการประเมิน คะแนน คะแนนท่ีได 

124 ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
1. ขอบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย/              
การใชจายเงินสะสม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 
2563 หรือรายจายที่เกิดจากการโอนตั้งจายเปน
รายการใหม หรือโอนงบประมาณเพิ่ม 
2. ภาพถายการดำเนินการจริงที่ตรวจสอบไดกับ
งบประมาณรายจาย 
3. การรายงานผลตอผูบริหารทองถิ่นหรือผูกำกับ
ดูแล 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวของ 
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อ
ชวยเหลือประชาชนตามอำนาจหนาที่ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ ่น พ.ศ. 2560 และที ่แกไข
เพิ่มเติมถึงฉบับปจจุบัน 
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที ่สุด ที ่ มท 
0808.2/ว 2715 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 
3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที ่สุด ที ่ มท 
0808.2/ว 2120 ลงวันที่ 9 เมษายน 2563 
4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที ่สุด ที ่ มท 
0808.2/ว 1842 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2563 
5. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที ่สุด ที ่ มท 
0808.2/ว 0767 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2563 
คำอธิบาย:  
1. กรณีการดำเนินการไมตรงกับการดำเนินการขอ 
1-5 แตเปนการดำเนินการในลักษณะหรือคลาย ๆ 
กัน ใหเทียบเคียงเพื่อใหคะแนนไดตามเกณฑการให
คะแนนที่กำหนดไว 
2. ประเม ินท ุกองค กรปกครองส วนท อง ถ่ิน             
ไมสามารถตัดฐานการประเมินได 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

124. องคกรปกครองสวนทองถิ ่นดำเนินการ
สำหรับเจาหนาที ่ผู ปฏิบัติงานในการดำเนินการ
ปองกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 
หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 
(COVID-19))  
มีการดำเนินการ ดังน้ี 
1. มีคาปวยการชดเชยการงานของ  อ.ป.พ.ร./คาเบี้ย
เลี้ยงสำหรับเจาหนาที่ปฏิบัติงานในสถานที่ควบคุม 
2. จัดใหมีครุภัณฑที่ใชในการปฏิบัติงาน เชน เครื่อง
ตรวจวัดอุณหภูมิ เคร่ืองพนยาฆาเชื้อโรค 
3. มียา/เวชภัณฑที่ไมใชยา วัสดุอุปกรณที่ใชสำหรับ
ปฏิบัติหนาที่ 
4. จัดใหมีเครื่องแตงกาย วัสดุอื่นที่จำเปนตองใชใน
การปฏิบัติงาน เชน ถุงมือยาง ผาปดจมูก ฯลฯ 
5. จัดใหมีคาอาหารสำหรับเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานใน
สถานที่ผูปฏิบัติงานในสถานที่ควบคุม/กักกัน (ตอง 
ไมซ้ำซอนกับคาเบี้ยเลี้ยง) 
 
เกณฑการใหคะแนน: 
1. ดำเนินการ 4 - 5 ขอ 
2. ดำเนินการ 3 ขอ 
3. ดำเนินการ 1-2 ขอ 
4. ไมมีการดำเนินการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

5 
3 
1 
0 
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ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑการประเมิน คะแนน คะแนนท่ีได 

125 ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
1. ขอบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย/              
การใชจายเงินสะสม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 
2563 หรือรายจายที่เกิดจากการโอนตั้งจายเปน
รายการใหม หรือโอนงบประมาณเพิ่ม 
2. ภาพถายการดำเนินการจริงที่ตรวจสอบไดกับ
งบประมาณรายจาย 
3. การรายงานผลตอผูบริหารทองถิ่นหรือผูกำกับ
ดูแล 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวของ 
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อ
ชวยเหลือประชาชนตามอำนาจหนาที่ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ ่น พ.ศ. 2560 และที ่แกไข
เพิ่มเติม ขอ 9 ขอ 12 และขอ 16 (2) 
2. ระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการวาดวย
การสงเคราะหครอบครัวผูมีรายไดนอยและผูไรที่พึ่ง 
พ.ศ. 2552 ขอ 7 และขอ 8 
3. หนังส ือกระทรวงมหาดไทย ด วนท ี ่ส ุด ท ี ่  มท 
0808.2/ว 2715 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 เร่ือง 
ซักซอมแนวทางการใหความชวยเหลือประชาชนดวยการ
สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตขององคกรปกครอง            
ส วนทองถ ิ ่น กรณีโรคต ิดเช ื ้อไวร ัสโคโรนา 2019                    
(โควิท-19) 
คำอธิบาย:  
ประเมินทุกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ไมสามารถ
ตัดฐานการประเมินได 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

125. องคกรปกครองสวนทองถิ ่นดำเนินการ
ชวยเหลือสำหรับผูที่ไดรับผลกระทบจากมาตรการ
ตาง ๆ  ที่เกิดจากการแพรระบาดเชื้อไวรัส โคโรนา 
2019 ในการดำเนินการปองกันและควบคุมโรคตดิ
เช ื ้ อไวร ัส โคโรนา 2019 หร ือโรคโควิด 19 
(Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))  
มีการดำเนินการ ดังน้ี 
1. มีใชจายดานแรงงานหรือคาใชจายจางเหมาบริการ  
(ระบุดวยวาใชจายอะไร....................) 
2. มีการชวยเหลือประชาชนในดานคุณภาพชีวิตอัน
เกิดจากไดรับผลกระทบ ผูมีรายไดนอย เชน คาเคร่ือง
อุปโภคบริโภค 
3. มีการชวยเหลือประชาชนในดานคุณภาพชีวิตอันเกิด
จากไดรับผลกระทบ ผูมีรายไดนอยในดานการครองชีพ
ตามความจำเปนที่ไมใชขอ 2. 
 
เกณฑการใหคะแนน: 
1. ดำเนินการครบ 3 ขอ 
2. ดำเนินการ 2 ขอ 
3. ดำเนินการ 1 ขอ 
4. ไมมีการดำเนินการ 
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๔๔ 
 

หนวยท่ี 2 ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต ตัวช้ีวัดท่ี 105 – 138 จำนวน 34 ตัวช้ีวัด จำนวน 170 คะแนน 
หนวยยอยท่ี 3 สงเสริมสตรีและครอบครัว ตัวช้ีวัดท่ี 126 – 127 จำนวน 2 ตัวช้ีวัด จำนวน 10 คะแนน 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ: กลุมงานสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพชีวิต กองพัฒนาและสงเสริมการบริหารงานทองถ่ิน 
ผูรับผิดชอบ:  1. นายกฤษดา สมประสงค        ผูอำนวยการกลุมงานสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพชีวิต 
                                                      โทร. 08 9280 2115 
                 2. นายพีรณัฐ ประทุมชาติภักดี นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ โทร. 02-241900 ตอ 4131 
 

ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑการประเมิน คะแนน คะแนนท่ีได 

126 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
1. โครงการกิจกรรมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
2. มีการเผยแพรทางเว็บไซตหลักขององคกร
ปกครองส วนทองถ ิ ่น โดยให ท ีมประเม ินฯ 
ตรวจสอบในเชิงประจักษ (เปดดูจากเว็บไซตจริง
ในวันตรวจประเมินฯ) 
3. ขอบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ฯ 
4. รายงานผลการดำเนินการที่เสนอตอผูบรหิาร
ทองถ่ินเพ่ือทราบ 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือท่ีเกี่ยวของ 
1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแกไข
เพ่ิมเติม มาตรา 50 (7) สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก 
เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ มาตรา 53 (1) และ
มาตรา 56 (1)  
2. พระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหาร
สวนตำบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพิ่มเติม มาตรา 
67 (6) สงเสร ิมการพัฒนาสตรี เด ็ก เยาวชน 
ผูสูงอายุ และผูพิการ 
3. พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 
2540 และแกไขเพิ ่มเติม มาตรา 45 (8) จัดทำ
กิจการใด ๆ อันเปนอำนาจหนาที่ของราชการสวน
ทองถิ่นอื่นที่อยูในเขตองคการบริหารสวนจังหวัด 
และกิจการนั ้นเปนการสมควรใหราชการส วน
ทองถ่ินอ่ืนรวมกันดำเนินการหรือใหองคการบริหาร
ส วนจ ั งหว ัดจ ัดทำ ท ั ้ งน ี ้  ตามท ี ่ กำหนดใน
กฎกระทรวง  
4. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมือง
พัทยา พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติม มาตรา 62 
(14) อำนาจหนาท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมายกำหนดใหเปน
ของเทศบาลนครหรือของเมืองพัทยา 
 

126. จำนวนกิจกรรมที่องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นดำเนินการหรือสนับสนุนเพื่อการพัฒนา
สตรีในพ้ืนท่ี 
 
เกณฑการใหคะแนน:     
1. ดำเนินการ 3 กิจกรรมข้ึนไป 
2. ดำเนินการ 2 กิจกรรม 
3. ดำเนินการ 1 กิจกรรม 
4. ไมมีการดำเนินการ 
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คะแนนเต็ม      10      
คะแนนท่ีได 



๔๕ 
 

ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑการประเมิน คะแนน คะแนนท่ีได 

126 
 

5. พระราชกำหนดแผนและขั ้นตอนการกระจาย
อำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ ่น พ.ศ. 
2542 มาตรา 16 (10) มาตรา 17 (27) การสงัคม
สงเคราะห และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี 
คนชรา และผูดอยโอกาส  
6. มาตรฐานการสงเสริมการพัฒนาสตรีของ              
กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
7. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 
0891.3/ว 1235 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2556 
เรื่อง ขอความอนุเคราะหบรรจุโครงการ/กิจกรรม
ดานการพัฒนาสตรีและครอบครัวไวในเทศบัญญัติ/
ข อบ ัญญัต ิงบประมาณประจำป  พ.ศ. 2557    
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
คำอธิบาย: 
1. ตัวอยางกิจกรรม เชน กองทุนพัฒนาสตร ีกองทุน
เพื่อชวยเหลือสตรี กลุมแมบาน การใหความรูเรื่อง
สิทธิและหนาท่ีของสตรี เปนตน 
2. กิจกรรมในการพัฒนาสตรี คือ การสงเสริม 
สนับสนุน และพัฒนาสตรีในแตละกลุมอายุ ใหมี
คุณภาพและประสิทธิภาพ มีความเปนอยูอยางมี
ความสุข ในดานการศึกษา สุขภาพอนามัย อาชีพ
รายได มีส วนรวมทางการเมือง การปกครอง 
ตลอดจนดานสิ่งแวดลอม เพื่อนำไปสูการเปนผูนำ
แบบม ีส  วนร  วม ผ  านก ิจกรรมต  าง ๆ เชน                    
การพัฒนาสตรีและเสริมสรางความเขมแข็งของ
ครอบครัว การดำรงชีวิตและประกอบอาชีพบน
พื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การสงเสริม
ความรู เร ื ่องการพิทักษและคุ มครองสิทธ ิสตรี               
การเรียนรู อยู ร วมกัน อยางเทาเทียมไมเล ือก
ปฏิบัติ ระหวางหญิงชายในการพัฒนาทองถ่ิน           
การสงเสริมมีสวนรวมของสตรีในการเมืองระดับ
ทองถิ่น การแลกเปลี่ยนเรียนรูสุขภาวะและสิทธิ
อนามัยการเจริญพันธุ 
 
 
 

 
 



๔๖ 
 

ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑการประเมิน คะแนน คะแนนท่ีได 

127 ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
1. ขอบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
2. โครงการที่มีการดำเนินการจริง ในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 
3. รายงานผลการดำเนินการที ่เสนอตอผู บริหาร
ทองถ่ินเพ่ือทราบ 
4. มีการเผยแพรทางเว็บไซตหลักขององคกร
ปกครองส วนทองถ ิ ่น โดยให ท ีมประเม ินฯ 
ตรวจสอบในเชิงประจักษ (เปดดูจากเว็บไซตจริง
ในวันตรวจประเมินฯ) 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือท่ีเกี่ยวของ 
1. พระราชบัญญัติความเทาเทียมระหวางเพศ               
พ.ศ 2558 
2. มาตรฐานการสงเสริมการพัฒนาสตรี 
3. รัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560  
4. พระราชบัญญัต ิส งเสร ิมการพัฒนาและ
คุมครองสถาบันครอบครัว พ.ศ. 2562 
5. พระราชบัญญัติคุ มครองผู ถ ูกกระทำดวย
ความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 
คำอธิบาย: 
ตัวอยางประเภทกิจกรรม เชน กิจกรรม walk 
rally คายครอบครัว คายสามวัย (เด็ก ผูใหญ 
ผู ส ูงอายุ) กิจกรรมดานสุขภาพอนามัยด าน
การศึกษา ดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ท่ีเขารวมได
ทั ้งครอบครัว การจัดทำฐานขอมูลทางสังคม 
อาทิ พอแมเลี ้ยงเดี่ยว แมวัยใส ครอบครัวที่มี
ความเสี่ยงเก่ียวกับความรุนแรง เปนตน 
หมายเหตุ: ประเมินทุกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน ไมสามารถตัดฐานการประเมินได 
 
 
 
 
 
 
 

127. จำนวนกิจกรรมที่องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นดำเนินการหรือสนับสนุนเพื่อสงเสริม
ความรัก และความอบอุนในครอบครัว  
 
เกณฑการใหคะแนน :      
1. ดำเนินการ 3 กิจกรรมข้ึนไป 
2. ดำเนินการ 2 กิจกรรม 
3. ดำเนินการ 1 กิจกรรม 
4. ไมมีการดำเนินการ 
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๔๗ 
 

หนวยท่ี 2 ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต ตัวช้ีวัดท่ี 105 - 138 จำนวน 34 ตัวช้ีวัด จำนวน 170 คะแนน 
หนวยยอยท่ี 4 สงเสริมและพัฒนาคนพิการและผูดอยโอกาส/คนไรท่ีพ่ึง ตัวช้ีวัดท่ี 128 - 131 จำนวน 4 ตัวช้ีวัด จำนวน 15 คะแนน 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ:  กลุมงานสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพชีวิต กองพัฒนาและสงเสริมการบริหารงานทองถ่ิน 
ผูรับผิดชอบ: 1. นายกฤษดา สมประสงค       ผูอำนวยการกลุมงานสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพชีวิต  
                                                     โทร. 08 9280 2115 
                2. นายพีรณัฐ ประทุมชาติภักดี นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ โทร. 02-241900 ตอ 4131 

 

ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑการประเมิน คะแนน คะแนนท่ีได 
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ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
1. ขอบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
2. โครงการท ี ่ ม ี การดำ เน ินการจร ิ ง ใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
3. รายงานผลการดำเน ินการท ี ่ เสนอตอ
ผูบริหารทองถ่ินเพ่ือทราบ 
4. มีการเผยแพรทางเว็บไซตหลักขององคกร
ปกครองสวนทองถิ ่นโดยใหทีมประเมินฯ 
ตรวจสอบในเชิงประจักษ (เปดดูจากเว็บไซต
จริงในวันตรวจประเมินฯ) 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือท่ีเกี่ยวของ 
1. พระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีว ิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และฉบับที ่ 2                  
(พ.ศ. 2556) 
2. กฎกระทรวงกำหนดส ิ ่ งอำนวยความ
สะดวกในอาคารสำหรับผู พิการหรือทุพพล
ภาพและคนชรา พ.ศ. 2548 
3. คู ม ือมาตรฐานการสงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ 
4. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน                
ท่ี มท 0891.3/ว 145 ลงวันท่ี 24 มกราคม 
2549 

128. จำนวนกิจกรรมที ่องค กรปกครอง                      
สวนทองถิ่นดำเนินการเพื่อยกระดับคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ (นอกเหนือจากการจายเบ้ีย
ความพิการ) 
มีการดำเนินการ ดังนี ้
1. มีการจัดงาน/กิจกรรมท่ีองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นที่เอื ้อใหคนพิการสามารถเขารวมงาน
หรือกิจกรรมได 
2. มีสถานที่จัดงาน/กิจกรรมที ่อยู ในทำเลท่ี
เหมาะสม ผูพิการสามารถเดินทางเขารวมงาน/
กิจกรรมไดอยางสะดวก 
3. มีการอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการท่ี
จะเขารวมงาน/กิจกรรม เชน การจัดพาหนะ
บริการรับ-สง การเตรียมความพรอมรถเข็น
สำหรับบริการคนพิการ การเตรียมหนวยแพทย
ฉุกเฉินสำหรับผูพิการท่ีเขารวมงาน เปนตน 
4. มีการเผยแพรขอมูลขาวสารประชาสัมพันธ
ในงาน/กิจกรรมที่องคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ดำเนินการใหคนพิการ เช น เส ียงตามสาย 
โปสเตอรอักษรเบลลลามมือแปลภาษา 
 
เกณฑการใหคะแนน :      
1. ดำเนินการ 3 – 4 กิจกรรม 
2. ดำเนินการ 2 กิจกรรม 
3. ดำเนินการ 1 กิจกรรม 
4. ไมมีการดำเนินการ 
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คะแนนเต็ม      15  
คะแนนท่ีได 
 



๔๘ 
 

ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑการประเมิน คะแนน คะแนนท่ีได 

คำอธิบาย : 
1. ตัวอยางกิจกรรม เชน การจัดทำหรือปรับปรุงฐานขอมูลคนพิการ การจัดทำศูนยบริการคนพิการทั่วไป การสงเสริมฟนฟูสมรรถภาพ 
ศูนยบริการขอมูลขาวสารภายในอาคารสำหรับคนพิการ จัดหาอุปกรณ การพาคนพิการไปทำบัตรประจำตัวคนพิการ การไปเยี ่ยม         
คนพิการ ตรวจสุขภาพคนพิการ การอบรมสรางอาชีพ สรางรายไดใหคนพิการ  เปนตน 
3. นับรวมทั้งกิจกรรมที่ใชงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และไมใชงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (องคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน เปนผูดำเนินโครงการเองหรือมีสวนรวมในการดำเนินโครงการ) 
หมายเหตุ: ประเมินทุกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ไมสามารถตัดฐานการประเมินได โดยกิจกรรมตองเปนไปตามมาตรฐานการสงเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการที่กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น และไมใชงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินไดมีสวนรวมในการดำเนินงานดังกลาว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๙ 
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ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
1. หลักฐานการจ ายเง ินเบ ี ้ยความพิการ 
ภายในวันท่ี 10 ของทุกเดือน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการ
จายเง ินเบี ้ยความพิการ ใหคนพิการของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2553 และ
ท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 4 พ.ศ. 2562 
2. การโอนเขาบัญชีธนาคาร (กรณีรับผานบัญชี
ธนาคาร) 
3. หลักฐานการจายเงิน/รับเงิน (กรณีรับเงินสด) 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือท่ีเกี่ยวของ 
1. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2542  
2. พระราชบ ัญญัต ิ  ส งเสร ิมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑ
การจายเงินเบี้ยความพิการให คนพิการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ ่น พ.ศ. 2553 และที ่แกไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2562  
4. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับ
เงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจ
เงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2547 
และที่แกไขเพิ่มเติมฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 
ขอ 88 วรรคสอง  
5. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน               
ดวนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว1948 ลงวันท่ี             
31 ตุลาคม 2557 
6. มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 25 พฤศจิกายน 
2557 และ 16 กุมภาพันธ 2559  
 

129. จำนวนครั้งท่ีเทศบาลและองคการบริหาร
ส วนตำบล สามารถดำเน ินการจ  ายเบ้ีย                  
ความพิการไดครบถวนถูกตองตามประกาศ
เทศบาล/องคการบริหารสวนตำบล เรื่องบัญชี
รายชื ่อผู ม ีส ิทธิร ับเง ินเบี ้ยความพิการของ
เทศบาล/องคการบริหารสวนตำบลประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ภายในวันที ่ ๑๐                
ของทุกเดือน 
 
เกณฑการใหคะแนน :      
1. จายไดภายในวันท่ี ๑๐ ของทุกเดือน จำนวน 
๑๒ ครั้ง 
2. จายไดภายในวันท่ี ๑๐ ของทุกเดือน จำนวน  
๑๑ ครั้ง 
3. จายไดภายในวันท่ี ๑๐ ของทุกเดือน จำนวน 
๑๐ ครั้ง 
4. จายไดภายในวันท่ี ๑๐ ของทุกเดือน ต่ำกวา 
จำนวน ๑๐ ครั้ง 
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คำอธิบาย: 

1. กรณีที่เทศบาล และองคการบริหารสวนตำบล ใดไดรับงบประมาณไมเพียงพอ หรือ ยังไมไดรับการโอนเงินจัดสรรงบประมาณ                
ใหเทศบาล และองคการบริหารสวนตำบล ยืมเงินสะสม ทดรองจายไปพลางกอน  
2. ยกเวนกรณีคนพิการท่ีแจงขอรับเปนเงินสด แตไมมารับเงินเบี้ยความพิการภายในกำหนด 

3. ยกเวนเดือนกันยายน พ.ศ. 2563 ใหพิจารณาจากวันท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินจายเงินสด  
4. หากไมมีการจายเงินสดใหตัดฐานคะแนนในเดือนกันยายน พ.ศ. 2563 
หมายเหตุ: ประเมินเฉพาะเทศบาลและองคการบริหารสวนตำบล 
 
 



๕๐ 
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ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
1. ข อม ูลผ ู ด อยโอกาส/คนไร ท ี ่พ ึ ่ ง จาก
หนวยงานราชการตาง ๆ  หรือองคกรภาคประชา
สังคม ตาง ๆ  
2. ขอบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
3. โครงการท่ีมีการดำเนินการจริง 
4. รายงานผลการดำเนินการ ตอผู บริหาร
ทองถ่ินเพ่ือทราบ 
5. มีการเผยแพรทางเว็บไซตหลักขององคกร
ปกครองสวนทองถิ ่น โดยใหทีมประเมินฯ 
ตรวจสอบในเชิงประจักษ (เปดดูจากเว็บไซต
จริงในวันตรวจประเมินฯ) 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือท่ีเกี่ยวของ 
1. พระราชบัญญัติการคุ มครองคนไรที ่ พ่ึง               
พ.ศ. 2547 
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย
เพื่อชวยเหลือประชาชนตามอำนาจหนาที่ของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2560 

130 . จำนวนก ิจกรรมท่ีองค กรปกครอง                
สวนทองถิ่นดำเนินการเพื่อพัฒนาผูดอยโอกาส/
คนไรท่ีพ่ึง (ยกเวนคนเรรอนและขอทาน) 
 
เกณฑการใหคะแนน:      
1. มีการดำเนินการ ๓ กิจกรรมข้ึนไป 
2. มีการดำเนินการ ๒ กิจกรรม 
3. มีการดำเนินการ ๑ กิจกรรม 
4. ไมไดดำเนินการ 
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คำอธิบาย: 
1. จะตองประเมินทุกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ยกเวน เม่ือมีการขอขอมูลผูดอยโอกาส/คนไรท่ีพ่ึงจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ หรือมีการ

ตั้งคณะกรรมการหรือมอบหมายใหเจาหนาที่ที่เกี่ยวของขึ้นมาเพื่อสำรวจขอมูลผูดอยโอกาส/คนไรที่พึ่งในพื้นที่แลว หรือมีการสอบถาม

จากกำนัน ผูใหญบาน สมาชิกสภาทองถ่ิน ผูนำหมูบาน/ชุมชน การทำประชาคมแลว หรือมีการตรวจสอบขอบัญญัติ/เทศบัญญัติทองถ่ิน

แลว ปรากฏวาในพ้ืนท่ีไมมีผูดอยโอกาส/คนไรท่ีพ่ึงก็สามารถตัดฐานการประเมินได 

2. ผูดอยโอกาส หมายถึง ผูประสบปญหาความเดือดรอน และไดรับผลกระทบในดานเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา สาธารณสุข การเมือง 
กฎหมาย วัฒนธรรม ภัยธรรมชาติ และภัยสงคราม รวมถึงผูที่ขาดโอกาสที่จะเขาถึงบริการขั้นพื้นฐานของรัฐ ตลอดจนผูประสบปญหาท่ี
ยังไมมีองคกรหลักรับผิดชอบ อันจะสงผลใหไมสามารถดำรงชีวิตไดเทาเทียมกับผูอ่ืน  
3. คนไรที่พึ่ง หมายถึง บุคคลซึ่งไรที่อยูอาศัยและไมมีรายไดเพียงพอแกการยังชีพและใหรวมถึงบุคคลที่อยูในสภาวะยากลำบากและ           

ไมอาจพ่ึงพาบุคคลอ่ืนได (ตามพระราชบัญญัติการคุมครองคนไรท่ีพ่ึง พ.ศ. 2547) 

4. ตัวอยางกิจกรรม เชน การจัดตั้งสถานคุมครองคนไรท่ีพ่ึง/ศูนยคุมครองคนไรท่ีพ่ึง โดยความสนับสนุนจากกระทรวงพัฒนาสังคมและ

ความมั ่นคงของมนุษย การสำรวจ/จัดทำขอมูลผู ด อยโอกาส/คนไรที ่พึ ่ง การจัดทำแผนเพื ่อพัฒนาผู ด อยโอกาส/คนไรที ่ พ่ึง                               

การจัดสวัสดิการสังคม การเสริมสรางสมรรถภาพทางรางกายและจิตใจการรักษาพยาบาล การสงเสริม การศึกษาและอาชีพ การสงเสริม

สนับสนุนการสรางโอกาสในสังคม การพัฒนาคุณภาพชีวิต  การสนับสนุนใหคนไรที่พึ ่งมีงานทำและมีที่พักอาศัย การปองกันมิให                     

มีการเลือกปฏิบัติท่ีไมเปนธรรมตอคนไรท่ีพ่ึง การประสานหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือใหการชวยเหลือเปนตน 

5. คนไรท่ีพ่ึง ท่ีเขารวมกิจกรรมจะตองเปนคนในพ้ืนท่ีท่ีมีทะเบียนบานอยูในพ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
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ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑการประเมิน คะแนน คะแนนท่ีได 

131 ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
1. ฐานขอมูลคนพิการขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน 
2. ภาพถายกิจกรรม/โครงการ 
3. กิจกรรมที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจัด
หรือสนับสนุน ซึ ่งอาจใชคาใชจายจากเงิน
อุดหนุนท่ีรัฐจัดสรรให 
4. ขอบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
5. สำเนาโครงการ 
6. หนังสือขอความรวมมือจากหนวยงานท่ีจัด
กิจกรรม 
7. รายงานผลการดำเนินงาน 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือท่ีเกี่ยวของ 
1. กฎกระทรวงมหาดไทย กำหนดสิ่งอํานวย
ความสะดวกในอาคารสำหรับผูพ ิการหรือ
ทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. ๒๕๔๘ 
2. คู ม ือมาตรฐานการสงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ 
3. คูมือมาตรฐานการปฏิบัติงานดานผูสูงอายุ 
4. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
ดวนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 4273 ลงวันท่ี 
17 ตุลาคม 2562 

131. การจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกภายใน
อาคารสถานที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ใหมีสิ ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับ
คนพิการ  
มีการดำเนินการ ดังนี้  
1. ดานอาคารสำนักงานขององคกรปกครอง        
สวนทองถิ่นมีสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน
สำหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ ประกอบดวย 
ปายและสัญลักษณ ทางลาดและลิฟต บันได             
ท่ีจอดรถ หองน้ำและราวจับ  
2. ดานอาคารหรือพื้นที่สาธารณะ (เชนศูนยบริการ
คนพิการ สวนสาธารณะ อาคารหอประชุม ฯลฯ)             
ที่อยูในความดูแลขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน          
มีส ิ ่ งอำนวยความสะดวก ข ั ้นพ ื ้นฐานสำหรับ            
คนพิการหรือทุพพลภาพ ประกอบดวย ปายและ
สัญลักษณ ทางลาดและลิฟต บันได ที ่จอดรถ 
หองน้ำและราวจับ  
3) ด านการส งเสร ิมให หน วยงานเอกชนหรือ
หนวยงานอื ่น ๆ จัดทำสิ ่งอำนวยความสะดวกข้ัน
พื้นฐานสำหรับคนพิการหรือทุพพลภาพในพื้นที่ของ
หนวยงานหรือในพื้นที่ที่อยูในความดูแลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ ่น เช น การประชาสัมพันธ                
การออกประกาศ การขอความรวมมือ เปนตน 
เกณฑการใหคะแนน:  
1. มีการจัดทำกิจกรรมครบท้ัง 3 ดาน 
2. มีการจัดทำกิจกรรม 2 ดาน 
3. มีการจัดทำกิจกรรม 1 ดาน 
4. ไมมีการดำเนินการ 
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3 
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คำอธิบาย: 
สิ่งอำนวยความสะดวก เชน 

- มีทางเดินเทา หรือบาทวิถี ไมลื่นและกวางพอสำหรับรถนั่งคนพิการ 

- มีบริการพิเศษสำหรับผูตองการความชวยเหลือเรงดวนเฉพาะ มีชองทางบริการดวนสำหรับผูพิการ 

- มีเครื่องหมายสัญลักษณตาง ๆ ท่ีชัดเจนท้ังภายในและภายนอกอาคาร รวมท้ังมีท่ีนั่งท่ีเพียงพอสำหรับการใหบริการ 

- มีทางลาด ราวจับ และบันไดท่ีมีความปลอดภัยสำหรับผูพิการ 

- มีชองทางสำหรับการใชลิฟตใหผูพิการ 

- มีหองน้ำสาธารณะท่ีเพียงพอตอการใหบริการ และมีหองน้ำสำหรับผูพิการ 

- มีการอำนวยความสะดวกใหแกผูพิการโดยมีท่ีจอดรถชองพิเศษสำหรับผูพิการ 

หมายเหตุ: ประเมินทุกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไมสามารถตัดฐานการประเมินได 



๕๒ 
 

หนวยท่ี 2 ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต ตัวช้ีวัดท่ี 105 – 138 จำนวน 34 ตัวช้ีวัด จำนวน 170 คะแนน 
หนวยยอยท่ี 5 สงเสริมผูสูงอายุ ตัวช้ีวัดท่ี 132 - 135 จำนวน 4 ตัวช้ีวัด จำนวน 20 คะแนน 
ตัวช้ีวัดท่ี 132 – 134 จำนวน 3 ตัวช้ีวัด 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ: กลุมงานสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพชีวิต กองพัฒนาและสงเสริมการบริหารงานทองถ่ิน 
ผูรับผิดชอบ : 1. นายกฤษดา สมประสงค        ผูอำนวยการกลุมงานสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพชีวิต 
                                                      โทร. 08 9280 2115 
                 2. นายพีรณัฐ ประทุมชาติภักดี นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ โทร. 02-241900 ตอ 4131 
ตัวช้ีวัดท่ี 135 จำนวน 1 ตัวช้ีวัด 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ :  กองสาธารณสุขทองถ่ิน 
ผูรับผิดชอบ :  1. นายกิตติพงษ เกิดฤทธิ์           ผูอำนวยการกองสาธารณสุขทองถ่ิน        โทร. 08 1292 9595 
                   2. นางสาวสจุิตรา ดาวเรือง         นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ โทร. 08 1301 3994 
                   3. นางสาวภชัรจิรัสม ธัชเมฆรัตน  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ  โทร. 09 1062 3535 
                                                             หมายเลขโทรศัพทสำนักงาน 02 241 7225 
 

ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑการประเมิน คะแนน คะแนนท่ีได 
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ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
1. ขอบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
2. โครงการที่มีการดำเนินการจริงประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 
3. รายงานผลการดำเน ินการ  เสนอตอ
ผูบริหารทองถ่ินเพ่ือทราบ 
4.  มีการเผยแพรทางเว ็บไซตขององคกร
ปกครองสวนทองถิ ่น โดยใหทีมประเมินฯ 
ตรวจสอบในเชิงประจักษ (เปดดูจากเว็บไซต
จริงในวันตรวจประเมินฯ) 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือท่ีเกี่ยวของ 
1. พระราชบัญญัติผ ู ส ูงอายุ พ.ศ. 2546                
และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง พ.ศ. 2553 
2. มาตรฐานการดำเนินงานดานผู ส ูงอายุ                 
ของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
3. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน    
ดวนที ่ส ุด ที ่ มท 0810.6/ว 24 ลงวันท่ี             
4 มกราคม 2561 
 
 
 
 
 
 

132. องคกรปกครองสวนทองถิ ่นไดจัดทำ
กิจกรรมตามมาตรฐานการสงเคราะหผูสูงอายุ
ตามองคประกอบ 5 ดาน ดังนี้ 
1. ดานการเตรียมความพรอมของประชากร
เพื่อวัยสูงอายุ เชน การจัดบริการการศึกษาจัด
กิจกรรมรณรงคใหสังคมหรือชุมชนตระหนักถึง
ความจำเปนของการเตรียมการเปนผู สูงอายุ 
คุณคาและศักด ิ ์ศร ีของผ ู ส ูงอาย ุ ก ิจกรรม
สงเสริมและสรางวินัยการออมในครัวเรือน ฯลฯ 
2. ด านส งเสร ิมการพัฒนาผ ู ส ูงอาย ุ  เชน 
กิจกรรมสงเสริมสุขภาพที่เหมาะสมกับผูสูงอายุ 
สงเสริมการฝกอาชีพและจัดหางานที่เหมาะสม 
ยกยอง เชิดชู ประกาศเกียรติคุณแกผู สูงอายุ               
มีบร ิการอาสาสม ัครด ูแลผ ู ส ูงอาย ุ  สร าง
เครือขายผูสูงอายุ ฯลฯ 
3. ดานการคุมครองทางสังคมสำหรับผูสูงอายุ 
เช น ส งเสริมใหผ ู ส ูงอายุร ับสวัสดิการดาน         
รายได พ ื ้นฐาน จ ัดตรวจส ุขภาพประจำป  
ประชาสัมพันธใหผู สูงอายุทราบถึงสิทธิหรือ
สวัสดิการที ่หนวยงานตาง ๆ  จัดใหบริการ 
ส  ง เ ส ร ิ ม ใ ห  ผ ู  ส ู ง อ า ย ุ ไ ด  ร ั บ อ ุ ป ก ร ณ                      
ในการดำรงชีว ิตประจำวันตามความจำเปน 
ฯลฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

คะแนนเต็ม      20 
คะแนนท่ีได 
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4. ดานการบร ิหารจัดการเพื ่อพัฒนาดาน
ผูสูงอายุและการพัฒนาบุคลากรดานผูสูงอายุ 
เช น ประสานงานผู ทรงค ุณว ุฒ ิ หร ือส วน
ราชการที ่เกี ่ยวของมาใหคำแนะนำปรึกษา
สนับสนุนใหบ ุคลากรในสังกัดฝกอบรมกับ
หนวยงานที ่มีการจัดฝกอบรมเกี ่ยวกับการ
สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ ฯลฯ  
5. ดานการพัฒนาและเผยแพรองคความรูดาน
ผูสูงอายุ เชน จัดทำและพัฒนาระบบฐานขอมูล
ผู สูงอายุใหถูกตองและทันสมัย ติดตามและ
ประเมินผลการดำเนินงานการสงเสริม และ
พัฒนาผู ส ูงอายุใหสอดคลองกับแผนพัฒนา
ผูสูงอายุแหงชาติ ฯลฯ 

  
เกณฑการใหคะแนน:    
1. จัดทำกิจกรรม 3 - 5 ดาน 
2. จัดทำกิจกรรม 2 ดาน 
3. จัดทำกิจกรรม 1  ดาน 
4. ไมมีการดำเนินการ 
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คำอธิบาย: 
กิจกรรมตองเปนไปตามมาตรฐานการสงเคราะหผูสูงอายุที่กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นไดจัดทำและสงใหจังหวัดแลว นับรวมท้ัง
กิจกรรมที่ใชงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และไมใชงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (องคกรปกครอง              
สวนทองถ่ินเปนผูดำเนินการหรือมีสวนรวมในการดำเนินโครงการ) 
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133 ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
1. ฐานขอมูลผูสูงอายุท่ีเปนปจจุบัน 
2.  เอกสารรายงานฐานข อม ูลผ ู ส ู งอายุ              
ตอผูบริหารทองถ่ินเพ่ือรับทราบ  
3. ฐานขอมูลท่ีเปนปจจุบัน 
4. ฐานขอมูลผูสูงอายุลงในเว็บไซตหลักของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือท่ีเกี่ยวของ 
1. ระเบ ียบกระทรวงมหาดไทยว าด  วย
หลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุของ
องคกรปกครองสวนทองถิ ่น พ.ศ. 2552            
ถึง (ฉบับท่ี 4). พ.ศ. 2562 หมวด 3 (ขอ 9) 
2. มาตรฐานการดำเนินงานดานผูสูงอายุ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

133. การจัดทำฐานขอมูลผู สูงอายุในเขต
เทศบาล/องคการบริหารสวนตำบล 
 
เกณฑการใหคะแนน:      
1. มีการจัดทำฐานขอมูลครบถวน ครอบคลุม
และมีการรายงานผลใหผูบริหารทราบ 
2. มีการจัดทำฐานขอมูลครบถวน ครอบคลุม 
3. มีการจ ัดทำฐานข อม ูลแต  ไม ครบถ วน 
ครอบคลุม  
4. ไมมีการดำเนินการ 
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1 
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๕๕ 
 

ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑการประเมิน คะแนน คะแนนท่ีได 

134 ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
1. หลักฐานการจายเงินเบี ้ยยังชีพผู สูงอายุ 
ภายใน วันที่ 10 ของทุกเดือน ตามระเบียบ
กระทรวง มหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการ
จายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2552 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม
ถึงฉบับท่ี 4 พ.ศ. 2562 
2. การโอนเขาบัญชีธนาคาร (กรณีรับผาน
บัญชีธนาคาร) 
3. หลักฐานการจายเงิน/รับเงิน (กรณีรับเงิน
สด) 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือท่ีเกี่ยวของ 
1. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอน             
การกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2542  
2. พระราชบัญญัติผ ู ส ูงอายุ พ.ศ. 2546 
(ฉบับแกไข พ.ศ. 2553) 
3.  ระเบ ียบกระทรวงมหาดไทยว าด  วย
หลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2552 และ              
ท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2562 
4. มติคณะรัฐมนตรี วันท่ี 18 ตุลาคม 2554 
5. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
ดวนที่สุดท่ี มท 0891.3/ว 1948 ลงวันท่ี 
31 ตุลาคม 2557 

134. จำนวนครั ้งที ่เทศบาล และองคการ
บริหารสวนตำบลสามารถดำเนินการจายเบ้ีย
ย ังช ีพผ ู ส ู งอาย ุได ครบถ วนถ ูกต องตาม
ประกาศเทศบาล/องคการบริหารสวนตำบล 
เรื ่อง บัญชีรายชื ่อผู มีสิทธิร ับเงินเบี ้ยยังชีพ
ผู สูงอายุของเทศบาล/องคการบริหารสวน
ตำบล  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3               
ภายในวันท่ี ๑๐ ของเดือน 
 
เกณฑการใหคะแนน: 
1. จายไดภายในวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน จำนวน 
๑๒ ครั้ง 
2. จายไดภายในวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน จำนวน 
๑๑ ครั้ง 
3. จายไดภายในวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน จำนวน 
๑๐ ครั้ง 
4 จายไดภายในวันที ่ ๑๐ ของทุกเดือน ต่ำกวา         
๑๐ ครั้ง 
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คำอธิบาย: 
1. กรณีที่เทศบาล และองคการบริหารสวนตำบล ใดไดรับงบประมาณไมเพียงพอ หรือยังไมไดรับการโอนเงินจัดสรรงบประมาณ             
ใหเทศบาลและองคการบริหารสวนตำบล ยืมเงินสะสมทดลองจายไปพลางกอน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน                
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แกไขเพิ่มเติมฯ (ฉบับที่ 2)                 
พ.ศ. 2548 ขอ 88 วรรคสอง  
2. ยกเวนกรณีผูสูงอายุท่ีแจงขอรับเปนเงินสด แตไมมารับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุภายในกำหนด 
3. ยกเวนเดือนกันยายน พ.ศ. 2563 ใหพิจารณาจากวันท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินจายเงินสด  
4. หากไมมีการจายเงินสดใหตัดฐานคะแนนในเดือนกันยายน พ.ศ. 2563 
 
หมายเหตุ: ประเมินเฉพาะเทศบาลและองคการบริหารสวนตำบล 
 
 
 



๕๖ 
 

ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑการประเมิน คะแนน คะแนนท่ีได 

135 ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
๑. หนังสือขอความรวมมือในการประสานการคัด
กรองหรือการคัดกรองผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงใน
พื้นที่ โดยใชแบบประเมินความสามารถในการ
ดำเนินชีวิตประจำวัน ตามดัชนีบารเธล (ADL)  
๒. การจัดทำฐานขอมูลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง 
ผานเว็บไซตหลักขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
3. มีการเผยแพรผานทางเว็บไซตหลักของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยใหทีมประเมิน
ฯ ตรวจสอบในเช ิงประจ ักษ  (เป ดด ูจาก
เว็บไซตจริงในวันตรวจประเมินฯ) 
4. รายงานผลการดำเนินการเสนอตอผูบริหาร
ทองถ่ินและจังหวัด 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือท่ีเกี่ยวของ 
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยอาสาสมัคร
บริบาลทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
และการเบิกคาใชจาย พ.ศ. ๒๕๖๒ 
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 
๐๘๑๙.๒/ว ๖๒๙๐ ลงวันท่ี ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ 
เรื ่อง การกำหนดหลักสูตรที่เกี ่ยวกับการดูแล
ผ ู ส ูงอาย ุท ี ่ม ีภาวะพึ ่งพ ิงในระยะยาว และ
หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข อัตราคาตอบแทน 
และการจายคาตอบแทนของอาสาสมัครบริบาล
ทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
3. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน             
ดวนที ่ส ุด ที ่ มท ๐๘๑๙.๒/ว 899 ลงวันท่ี               
18 มีนาคม 2563 เรื่อง การจัดทำฐานขอมูล
ผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและอาสาสมัครบริบาล
ทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

135. การจัดทำฐานขอมูลผูสูงอายุที่มีภาวะ
พ่ึงพิงในเขตพ้ืนท่ี 
มีการดำเนินการ ดังนี ้
1. มีฐานขอมูลจำนวนผูสูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิง 
2. มีการขอรับการสนับสนุนจากหนวยบริการ
สาธารณสุขของกระทรวงสาธารณสุขหรือมีการ
คัดกรองผู ส ูงอายุที ่ม ีภาวะพึ ่งพิงของหนวย
บร ิการสาธารณสุขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 
3. มีอาสาสมัครดูแลผูสูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิง 
ในพ้ืนท่ี  
 
เกณฑการใหคะแนน: 
1. ดำเนินการ 3 กิจกรรม 
2. ดำเนินการ 2 กิจกรรม 
3. ดำเนินการ 1 กิจกรรม 
4. ไมมีการดำเนินการ 
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คำอธิบาย : 
ผูสูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิง : ผูสูงอายุท่ีมีคะแนนประเมินความสามารถในการดำเนินชีวิตประจำวันตามดัชนีบารเธล 
แบบประเมินดัชนีบารเธล (ADL) : เกณฑการประเมินความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจำวันดัชนีบารเธลเอดีแอล (Barthel  
ADL index) โดยการจำแนกกลุ มผู สูงอายุเพื ่อใหเหมาะสมกับการดำเนินงานดูแลสงเสริมสุขภาพผู ส ูงอายุระยะยาวครอบคลุม
กลุมเปาหมายตามกลุมศักยภาพ 
หมายเหตุ: ประเมินเฉพาะเทศบาล และองคการบริหารสวนตำบล ไมสามารถตัดฐานการประเมินได ยกเวนองคการบริหารสวนจังหวัด
และเมืองพัทยาไมตองประเมิน 
 

 



๕๗ 
 

หนวยท่ี 2 ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต ตัวช้ีวัดท่ี 105 – 138 จำนวน 34 ตัวช้ีวัด จำนวน 170 คะแนน 
หนวยยอยท่ี 6 พัฒนาเด็กและเยาวชน ตัวช้ีวัดท่ี 136 - 138 จำนวน 3 ตัวช้ีวัด จำนวน 15 คะแนน 
ตัวช้ีวัดท่ี 136 - 138 จำนวน 3 ตัวช้ีวัด 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ: กลุมงานสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพชีวิต กองพัฒนาและสงเสริมการบริหารงานทองถ่ิน 
ผูรับผิดชอบ : 1. นายกฤษดา สมประสงค        ผูอำนวยการกลุมงานสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพชีวิต  
                                                      โทร. 08 9280 2115 
                 2. นายพีรณัฐ ประทุมชาติภักดี นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ โทร. 02 241 900 ตอ 4131 
 

ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑการประเมิน คะแนน คะแนนท่ีได 

136 ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
1. ขอมูลลานกีฬา/สนามกีฬา ตามแบบแปลน
หรือแผนผังขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
2. ขอมูลหรือสถิติการใชลานกีฬา/สนามกีฬา 
3. มีการเผยแพรทางเว็บไซตหลักขององคกร
ปกครองสวนทองถิ ่น โดยใหทีมประเมินฯ 
ตรวจสอบในเชิงประจักษ (เปดดูจากเว็บไซต
จริงในวันตรวจประเมินฯ) 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือท่ีเกี่ยวของ 
คำสั่งศูนยอำนวยการปองกันและปราบปราม           
ยาเสพติดแหงชาติ ท่ี ๕/๒๕๖๑ เรื่องปรับปรุง
โครงสร างองค กรกลไกการป องก ันและ
ปราบปรามยาเสพติด เทศบาลนคร/เทศบาล
เมือง/เทศบาลตำบล/องคการบริหารสวน
ตำบล/เมืองพัทยา 
 
 

136. จำนวนลานกีฬา/สนามกีฬา ที่องคกร
ปกครองสวนทองถ ิ ่น ดำเน ินการจัดใหมี 
เพื ่อใหประชาชนไดใชในการแขงขันกีฬา                        
หรือออกกำลังกาย  
 

เกณฑการใหคะแนน:     
1. องคกรปกครองสวนทองถิ่น มีลานกีฬา/สนาม
กีฬา ในพื้นที่หมูบาน/ชุมชน ไมนอยกวารอยละ 
80.00 ของจำนวนหมู บ าน/ช ุมชนในองค กร
ปกครองสวนทองถิ่น และอยูในสภาพพรอมใชและ 
มีการบริหารจัดการบำรุงรักษาอยางสม่ำเสมอ 
2. องคกรปกครองสวนทองถิ่น มีลานกีฬา/สนาม
กีฬา ในพื้นที่หมูบาน/ชุมชน ไมนอยกวารอยละ 
50.00 ของจำนวนหมู บาน/ชุมชน ใน องคกร
ปกครองสวนทองถ่ินและอยูในสภาพพรอมใชและมี
การบริหารจัดการบำรุงรักษาอยางสม่ำเสมอ 
3. องคกรปกครองสวนทองถิ ่น มีลานกีฬา/
สนามกีฬา ในพื ้นที ่หมู บาน/ชุมชน นอยกวา   
รอยละ 50.00 ของจำนวนหมูบาน/ชุมชน ใน
องคกรปกครองสวนทองถิ่น และอยูในสภาพ
พรอมใชและมีการบริหารจัดการบำรุงรักษา
อยางสม่ำเสมอ หรือไมมีลานกีฬา/สนามกีฬา                
แตสามารถใชลานกีฬา/สนามกีฬา ที ่มีอยู ใน
พ้ืนท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้นได 
4. ไมมีการดำเนินการ 
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คำอธิบาย: 
1. สนามกีฬากลางอเนกประสงค หมายถึง  สนามกีฬาหลักขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จัดใหประชาชนใชในการแขงขันกีฬา หรือ
ออกกำลังกาย เชน ใชเลนฟุตบอล บาสเก็ตบอล วอลเลยบอล เซปกตะกรอ เปนตน ซึ่งอาจเปนสนามหญา สนามดิน คอนกรีตหรือ
แอสฟลต ฯ และเปนสนามท่ีกอสรางไดมาตรฐาน 

คะแนนเต็ม        15 
คะแนนท่ีได 



๕๘ 
 

ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑการประเมิน คะแนน คะแนนท่ีได 

2. ลานกีฬา/สนามกีฬา หมายถึง สนามท่ีองคกรปกครองสวนทองถิ่น จัดใหเด็ก เยาวชน และประชาชน ไดเลนกีฬาหรือออกกำลังกาย
ประเภทหนึ่งประเภทใดอยางถาวร 
3. ใหนับรวมสนามกีฬาของโรงเรียนในสังกัด องคกรปกครองสวนทองถ่ินดวย แตถาเปนโรงเรียนท่ีไมไดสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
แตองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดมีสวนรวม หรือสนับสนุน เชน การพัฒนาปรับปรุงสนามกีฬา สามารถนับรวมได 
4. ลานกีฬา/สนามกีฬา ท้ังท่ีใชและไมใชงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือใชงบประมาณของหนวยงานอ่ืน 
5. จำนวนลานกีฬา/สนามกีฬาท่ีมีอยูจริง.....แหง  ใชได...... แหง ใชไมได.....แหง (ใหผูประเมินลงรายการในชองขอ 5 ดวย) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๙ 
 

ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑการประเมิน คะแนน คะแนนท่ีได 

137 ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
1. สอบถามผูนำหมูบาน/ชุมชน โดยการสุม               
อยางงาย 
2. หนังสือยืนยันจากผูนำชุมชน/ประชาชน/
กำนัน/ผูใหญบาน 
3. มีการเผยแพรทางเว ็บไซตขององคกร
ปกครองสวนทองถิ ่น โดยใหทีมประเมินฯ 
ตรวจสอบในเชิงประจักษ (เปดดูจากเว็บไซต
จริงในวันตรวจประเมินฯ) 
4. ขอมูลหรือสถิติการใชลานกีฬา/สนามกีฬา 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือท่ีเกี่ยวของ 
คำสั่งศูนยอำนวยการปองกันและปราบปราม           
ยาเสพติดแหงชาติ ท่ี ๕/๒๕๖๑ เรื่องปรับปรุง
โครงสร างองค กรกลไกการป องก ันและ
ปราบปรามยาเสพติด เทศบาลนคร/เทศบาล
เมือง/เทศบาลตำบล/องคการบริหารสวน
ตำบล/เมืองพัทยา 
คำอธิบาย: 
กรณีอย ู ระหว างการซ อม หร ือปร ับปรุง                
ไมใหมานับ คารอยละถือวาสามารถใชงานได
ตามปกติ 
 
หมายเหตุ: ประเมินเฉพาะองคการบริหาร                
สวนตำบลและเทศบาล ไมสามารถตัดฐาน
การประเมินได ยกเวนองคการบริหารสวน
จังหวัดไมตองประเมิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

137. จำนวนของลานกีฬา/สนามกีฬาใน
องคกรปกครองส วนทองถ ิ ่นที ่ประชาชน
สามารถ ใชเลนกีฬาและนันทนาการไดตลอด
ท้ังป  
 
เกณฑการใหคะแนน:      
1. ดำเนินการรอยละ 100 
2. ดำเนินการรอยละ 80.00 – 99.99 
3. ดำเนินการรอยละ 60.00 – 79.99 
4. ดำเนินการนอยกวารอยละ 60.00 
 

 
 
 
 
 
 

5 
3 
1 
0 

 



๖๐ 
 

ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑการประเมิน คะแนน คะแนนท่ีได 

138 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
1. คำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดานการสงเสริม
กีฬา 
2. บัญชีรายชื่อชมรม/สโมสรการออกกำลัง
กายหรือการเลนกีฬา 
3. บัญชีอุปกรณกีฬา/อุปกรณการออกกำลัง
กาย 
4. ขอมูลหรือสถิติการใชลานกีฬา/สนามกีฬา 
5. รายงานผลการดำเน ินการที ่ เสนอตอ
ผูบริหารทองถ่ินเพ่ือทราบ 
6. มีการเผยแพรทางเว ็บไซตขององคกร
ปกครองสวนทองถิ ่น โดยใหทีมประเมิน ฯ 
ตรวจสอบในเชิงประจักษ (เปดดูจากเว็บไซต
จริงในวันตรวจประเมินฯ) 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือท่ีเกี่ยวของ 
คำสั่งศูนยอำนวยการปองกันและปราบปราม           
ยาเสพติดแหงชาติ ที่ ๕/๒๕๖๑ เรื ่องปรับปรุง
โครงสรางองคกรกลไกการปองกันและปราบปราม
ยาเสพติด เทศบาลนคร/เทศบาลเมือง/เทศบาล
ตำบล/องคการบริหารสวนตำบล/เมืองพัทยา 

138. จำนวนกิจกรรมหลักเพื ่อการสงเสริม
กีฬาของ องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
มีการดำเนินการ ดังนี้ 
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการดานการสงเสริมกีฬา 
2. มีการสนับสนุนใหมีการจัดตั ้งกลุ มชมรม/
สโมสรการออกกำลังกายหรือการเลนกีฬา ตาม
ความสนใจของประชาชน 
3. มีการจัดอุปกรณกีฬาและอุปกรณการออก
กำลังกาย  
4. มีการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมกิจกรรมกีฬา  
ไมนอยกวา 2 โครงการในแตละป 
 

เกณฑการใหคะแนน : 
1. ดำเนินการครบ 4 ขอ  
2. ดำเนินการ 3 ขอ  
3. ดำเนินการ 1 – 2 ขอ  
4. ไมมีการดำเนินการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 
3 
1 
0 

 

คำอธิบาย: 
1. ในการดำเนินกิจกรรมยอยตาง ๆ ในแตละกิจกรรมหลัก องคกรปกครองสวนทองถิ ่นสามารถพิจารณาดำเนินการไดตาม                      
ความเหมาะสม อำนาจหนาท่ี และศักยภาพของแตละ องคกรปกครองสวนทองถ่ินซ่ึงอาจดำเนินการไดนอกเหนือจากท่ีไดยกตัวอยางไว 
2. มีการบริหารจัดการดานการสงเสริมกีฬา เชน  
    2.1 มีการจัดตั้งคณะกรรมการดานการสงเสริมกีฬา   
    2.2 มีการตั้งขอบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อการสงเสริมกีฬาขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน และมีการเบิกจายงบประมาณไดอยางนอยรอยละ 80 ของขอบัญญัติ/เทศบัญญัติท่ีตั้งไว 
    2.3 มีการสนับสนุนใหมีการจัดตั้งชมรม/สโมสรการออกกำลังกายหรือการเลนกีฬาตามความสนใจของประชาชน 
    2.4 มีการจัดใหมีเจาหนาท่ี เพ่ือใหคำแนะนำ ในการเลนกีฬาและออกกำลังกาย 
    2.5 มีการจัดใหมีอุปกรณกีฬาและอุปกรณการออกกำลังกาย เชน จัดใหมีอุปกรณกีฬา/อุปกรณการออกกำลังกายที่ไดมาตรฐาน              
มีจำนวนเพียงพอตอความตองการ รวมถึงมีการจัดทำบัญชีอุปกรณกีฬา/อุปกรณการออกกำลังกาย และมีสถานท่ีเก็บอุปกรณดังกลาว  
    2.6  มีการจัดทำบัญชีการยืม-คืน/ขอใชอุปกรณกีฬาและอุปกรณการออกกำลังกาย 
3. การจัดกิจกรรมเพ่ือสงเสริมการเลนกีฬา/การออกกำลังกาย เชน 
    3.1  การจัดแขงขันกีฬาระดับหมูบาน/ชุมชน/โรงเรียน 
    3.2 การจัดแขงขันกีฬาระดับอำเภอหรือระดับจังหวัด  
    3.3 การจัดกิจกรรมการแขงขันกีฬา/การออกกำลังกายประจำสัปดาห 
    3.4 การจัดกิจกรรมหรือสนับสนุนใหมีการ จัดกิจกรรมเพ่ือสงเสริมการเลนกีฬา/ออกกำลังกายแกเด็ก เยาวชน และประชาชน 
    3.5 การสนับสนุนใหมีกิจกรรมการตรวจสุขภาพ/สมรรถภาพทางกาย และใหคำแนะนำ ในการเลนกีฬา 

 



๖๑ 
 

หนวยท่ี 3 ดานการวางแผนการสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการทองเท่ียว ตัวช้ีวัดท่ี 139 – 144 จำนวน 6 ตัวช้ีวัด 
เปาหมาย : องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการดำเนินการเพื่อสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจทั้งในดานกิจการตลาด การสงเสริม              
การทองเท่ียว และการสงเสริมการประกอบอาชีพใหกับประชาชนในทองถ่ิน 
หนวยยอยท่ี 1 สงเสริมอาชีพ ตัวช้ีวัดท่ี 139 จำนวน 1 ตัวช้ีวัด จำนวน 5 คะแนน จำนวน 25 คะแนน 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ: กลุมงานสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพชีวิต กองพัฒนาและสงเสริมการบริหารงานทองถ่ิน 
ผูรับผิดชอบ : 1. นายกฤษดา สมประสงค        ผูอำนวยการกลุมงานสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพชีวิต  
                                                      โทร. 08 9280 2115 
                 2. นายพีรณัฐ ประทุมชาติภักดี นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ โทร. 02 241 900 ตอ 4131 
 

ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑการประเมิน คะแนน คะแนนท่ีได 

139 ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
1. ขอบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
2. โครงการ/กิจกรรมท่ีองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นจัดหรือสนับสนุนการจัด อาจใชจายจาก
เงินอุดหนุนท่ีรัฐจัดสรรให 
3. รายงานผลการดำเนินการ เสนอตอผูบริหาร
ทองถ่ินเพ่ือทราบ 
4. มีการเผยแพรทางเว็บไซตขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นโดยใหทีมประเมินฯ ตรวจสอบในเชิงประจักษ 
(เปดดูจากเว็บไซตจริงในวันตรวจประเมินฯ) 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือท่ีเกี่ยวของ 
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาคาใชจายเพ่ือ
ชวยเหลือประชาชนตามอำนาจหนาที่ขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561 
2. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และ
แกไขเพ่ิมเติม  
3. พระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหาร
สวนตำบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพ่ิมเติม 
4 พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด 
พ.ศ. 2540 และแกไขเพ่ิมเติม 

139. จำนวนกิจกรรมท่ีสงเสริมการประกอบ
อาชีพ นอกเหนือจากการฝกอบรม 
มีการดำเนินการ ดังนี้ 
1. อาชีพเกษตรกรรม  
2. อาชีพปศุสัตว 
3. อาชีพการทำอาหาร 
4. อาชีพคหกรรม 
5. อาชีพหัตถกรรมหรือสิ่งประดิษฐ 
6. อาชีพการบริการ 
7. อาชีพอ่ืน ๆ (โปรดระบุ...) 
 
เกณฑการใหคะแนน :     
1. ดำเนินการ 4 – 5 ประเภทอาชีพ  
2. ดำเนินการ 2 – 3 ประเภทอาชีพ 
3. ดำเนินการ ๑ ประเภทอาชีพ 
4. ไมมีการดำเนินการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5 
3 
1 
0 

 

คำอธิบาย: 
ตัวอยางกิจกรรม เชน การประชาสัมพันธสินคา OTOP สงเสริมผลิตภัณฑสมุนไพรในโรงเรียน การสงเสริมทำการตลาด การสงเสริม                   
การทำหีบหอบรรจุภัณฑ การพัฒนาแปรรูปสินคา หรือกิจกรรมอ่ืน ๆ เปนตน 
หมายเหตุ: ประเมินทุกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไมสามารถตัดฐานการประเมินได 
 
     

 
 

 

คะแนนเต็ม        30 
คะแนนท่ีได 

คะแนนเต็ม      5   
คะแนนท่ีได 



๖๒ 
 

หนวยท่ี 3 ดานการวางแผนการสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการทองเท่ียว ตัวช้ีวัดท่ี 139 – 144 จำนวน 6 ตัวช้ีวัด 
หนวยยอยท่ี 2 สงเสริมการทองเท่ียว ตัวช้ีวัดท่ี 140 – 141 จำนวน 2 ตัวช้ีวัด จำนวน 10 คะแนน 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ: กลุมงานสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพชีวิต กองพัฒนาและสงเสริมการบริหารงานทองถ่ิน 
ผูรับผิดชอบ: 1. นายกฤษดา สมประสงค         ผูอำนวยการกลุมงานสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพชีวิต   
                                                      โทร. 08 9280 2115 
                2. นายพีรณัฐ ประทุมชาติภักดี นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ โทร. 02 241 900 ตอ 4131 
 

ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑการประเมิน คะแนน คะแนนท่ีได 

140 ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
1. ขอบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
2. โครงการ/ก ิจกรรมท่ีองค กรปกครอง          
สวนทองถิ่นจัดหรือสนับสนุนการจัด อาจใช
จายจากเงินอุดหนุนท่ีรัฐจัดสรรให 
3.  รายงานผลการดำเน ินการ เสนอตอ
ผูบริหารทองถ่ินเพ่ือทราบ 
4. มีการเผยแพรทางเว็บไซต ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ ่น โดยใหทีมประเมินฯ 
ตรวจสอบในเชิงประจักษ (เปดดูจากเว็บไซต
จริงในวันตรวจประเมินฯ) 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือท่ีเกี่ยวของ 
1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และ
แกไขเพ่ิมเติม  
2. พระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการ
บริหารสวนตำบล พ.ศ. 2537 และแกไข
เพ่ิมเติม 
3 พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด 
พ.ศ. 2540 และแกไขเพ่ิมเติม 
 
 
 
 
 
 
 

140. การสนับสนุนหรือจัดใหมีสิ ่งอำนวย                    
ความสะดวกในแหลงทองเท่ียว 
มีการดำเนินการ ดังนี ้
1. จัดใหมีหองน้ำสาธารณะ (1 หอง) 
2. จัดใหมีถังขยะ (1 ถัง) 
3. จัดใหมีที ่พักผอนสำหรับนักทองเที่ยว เชน 
ศาลา ซุมพักคอย มานั่ง โตะ และเกาอ้ี เปนตน 
(1 ประเภท) 
4. จัดใหมีระบบไฟฟา แสงสวางในจุดตาง ๆ               
(1 จุด) 
5. จัดใหมีศูนยบริการนักทองเท่ียว (1 ศูนย) 
6. จัดใหม ีท ี ่ขายบัตรเขาชมแหลงท องเที ่ยว            
(ถามี) 
7. จัดใหมีปายแสดงขอมูลเฉพาะของแหลง
ทองเท่ียว (1 ปาย) 
8. จัดใหมีลานทำกิจกรรมที่เกี่ยวของกับแหลง
ทองเท่ียว (1 ลาน) 
9. จัดใหมีการปรับปรุงภูมิทัศนภายในสถานท่ี
ทองเท่ียว 
10. จัดใหมีการจัดซุม/ประตูทางเขา/ทางเขาท่ี
เปนกิจจะลักษณะ 
 
เกณฑการใหคะแนน:  
1. ดำเนินการ 4 กิจกรรมข้ึนไป 
2. ดำเนินการ 2 – 3 กิจกรรม 
3. ดำเนินการ ๑  กิจกรรม 
4. ไมมีการดำเนินกิจกรรม 
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คะแนนเต็ม         10 
คะแนนท่ีได 



๖๓ 
 

ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑการประเมิน คะแนน คะแนนท่ีได 

คำอธิบาย: 
1. สถิติขอมูลนักทองเท่ียวรายป นักทองเท่ียวภายในประเทศ และนักทองเท่ียวตางชาติ 
2. กรณีท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีแหลงทองเท่ียวมากกวา 1 แหง สามารถเลือกประเมินแหงใดแหงหนึ่งหรือเลือกประเมินทุกแหง
ได และสามารถนับรวมการดำเนินกิจกรรมจากแหลงทองเท่ียวมากกวา 1 แหง ได เชน แหลงทองเท่ียว ก ดำเนินกิจกรรมท่ี 1 และแหลง
ทองเท่ียว ข ดำเนินกิจกรรมท่ี 2 สามารถนับเปน 2 กิจกรรมได 
3. แหลงทองเท่ียว หมายความรวมถึง  
    3.1 แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ เชน ภูเขา ปาไม แมน้ำ ชายทะเล ชายหาด ทะเลสาบ เกาะ แกง เขื่อน อางเก็บน้ำ สวนรุกขชาติ 
สวนพฤกษศาสตร วนอุทยาน อุทยานแหงชาติ เขตรักษาพันธุสัตวปา สวนสัตวเปด เปนตน 
    3.2 แหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตร เชน พระราชวัง ศาสนสถาน แหลงโบราณคดี โบราณสถาน โบราณวัตถุ ชุมชนโบราณ 
พิพิธภัณฑ กำแพงเมือง คูเมือง อุทยานประวัติศาสตร อนุสาวรีย อนุสรณสถาน เปนตน 
    3.3 แหลงทองเท่ียวทางศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน หมายถึง แหลงทองเท่ียวท่ีแสดงออกถึงประเพณีตาง ๆ เชน 
ประเพณีในรอบป ประเพณีในราชสำนัก ประเพณีไทย ประเพณีทองถ่ิน เปนตน  
    3.4 แหลงทองเที่ยวที่เกี ่ยวของกับวิถีชีวิตของผูคน เชน การสรางบานเรือน การแตงกาย อาหารประจำถิ่น เครื่องมือเครื่องใช                
ภาษาพูด วรรณคดีพ้ืนบานรวมถึงตลาดนัด ตลาดน้ำ โฮมสเตย เปนตน 
    3.5 แหลงทองเที่ยวเพื่อนันทนาการและบันเทิง เชน สวนสาธารณะ สวนหยอม สวนสัตว สวนสนุก สวนน้ำ ศูนยวัฒนธรรม                

ศูนยแสดงศิลปะสมัยใหม แหลงบันเทิง ศูนยการคา ศูนยการประชุม เปนตน 
    3.6 แหลงทองเที่ยวเชิงเกษตร เชน สวนเกษตร วนเกษตร สวนสมุนไพร ศูนยการศึกษาการทำเกษตรทฤษฎีใหม เศรษฐกิจพอเพียง 
โครงการพระราชดำริ ฟารมปศุสัตว และสัตวเลี้ยง แหลงเพาะพันธุสัตวน้ำตาง ๆ สถานที่ราชการ สถาบันการศึกษาที่มีงานวิจัยการ
พัฒนาเทคโนโลยีทางการเกษตรท่ีทันสมัย เปนตน   
    3.7 แหลงทองเท่ียวเชิงสุขภาพ เชน การนวดแผนไทย บริการอาบน้ำแร เปนตน 
หมายเหตุ: ประเมินทุกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ไมสามารถตัดฐานการประเมินได เวนแตกรณีไมมีแหลงทองเที่ยวใหตัดฐาน              
การประเมินได 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๔ 
 

ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑการประเมิน คะแนน คะแนนท่ีได 

141 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
1. ศูนยขอมูลสำหรับนักทองเท่ียว 
2. แผนสงเสริมการทองเท่ียว 
3. หลักฐานการประชาสัมพันธตาง ๆ เชน 
เว็บไซตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
4. ขอบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจายฯ 
5. รายงานประจำป 
6. ภาพถายกิจกรรม 
7. ผลการสำรวจขอมูลแหลงทองเท่ียว 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือท่ีเกี่ยวของ 
1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และ
แกไขเพ่ิมเติม  
2. พระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการ
บริหารสวนตำบล พ.ศ. 2537 และแกไข
เพ่ิมเติม 
3 พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด 
พ.ศ. 2540 และแกไขเพ่ิมเติม 

141. สนับสนุนหรือจัดใหมีการโฆษณา/
ประชาสัมพันธใหแกนักทองเท่ียว 
มีการดำเนินงาน ดังนี้ 
1. มีการจัดทำแผนพับ 
2. มีการจัดทำสื ่อส ิ ่งพิมพในรูปแบบอื ่น ๆ            
เชน นิตยสาร, วารสาร หรือจุลสาร 
3. มีการจัดทำปายประชาสัมพันธ  
4.  ม ี ก า ร เ ผยแพร  แหล  งท  อ ง เท ี ่ ย วทาง
วิทยุกระจายเสียง/วิทยุชุมชน  
5. ม ีการเผยแพรแหลงท องเท ี ่ยวทางวิทยุ
โทรทัศน/ทางเคเบิ้ลทีวี  
6. มีการจัดทำเว ็บไซตเพ ื ่อแนะนำสถานท่ี
ทองเท่ียวในทองถ่ิน  
7. มีการประชาสัมพันธที ่พัก/แหลงทองเที ่ยว
ผานแพลตฟอรมออนไลน เชน Airbnb Agoda 
สถ.ชวนเท่ียว เปนตน 
8. มีการประชาสัมพันธที ่พัก/แหลงทองเที ่ยว
ผานสื ่อออนไลนตาง ๆ เชน Line Facebook 
เปนตน 
9. มีการเขารวมกิจกรรมสงเสริมการขายแหลง
ทองเที่ยวกับหนวยงานภาครัฐและเอกชน เชน 
งานไทยเที่ยวไทย งานแสดงสินคา OTOP หรือ
กิจกรรมสงเสริมการทองเท่ียวอ่ืน ๆ  
 
เกณฑการใหคะแนน:  
1. ดำเนินการ 4 กิจกรรมข้ึนไป 
2. ดำเนินการ 2 - 3 กิจกรรม 
3. ดำเนินการ ๑ กิจกรรม 
4. ไมไดดำเนินการ 
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๖๕ 
 

ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑการประเมิน คะแนน คะแนนท่ีได 

คำอธิบาย : 
1. แหลงทองเท่ียว หมายความรวมถึง  
    1.1 แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ เชน ภูเขา ปาไม แมน้ำ ชายทะเล ชายหาด ทะเลสาบ เกาะ แกง เขื่อน อางเก็บน้ำ สวนรุกขชาติ 
สวนพฤกษศาสตร วนอุทยาน อุทยานแหงชาติ เขตรักษาพันธุสัตวปา สวนสัตวเปด เปนตน 
    1.2 แหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตร เชน พระราชวัง ศาสนสถาน แหลงโบราณคดี โบราณสถาน โบราณวัตถุ ชุมชนโบราณ 
พิพิธภัณฑ กำแพงเมือง คูเมือง อุทยานประวัติศาสตร อนุสาวรีย อนุสรณสถาน เปนตน 
    1.3 แหลงทองเท่ียวทางศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน หมายถึง แหลงทองเท่ียวท่ีแสดงออกถึงประเพณีตาง ๆ เชน 
ประเพณีในรอบป ประเพณีในราชสำนัก ประเพณีไทย ประเพณีทองถ่ิน เปนตน  
    1.4 แหลงทองเที่ยวที่เกี ่ยวของกับวิถีชีวิตของผูคน เชน การสรางบานเรือน การแตงกาย อาหารประจำถิ่น เครื่องมือเครื่องใช                
ภาษาพูด วรรณคดีพ้ืนบานรวมถึงตลาดนัด ตลาดน้ำ  โฮมสเตย เปนตน 
    1.5 แหลงทองเที่ยวเพื่อนันทนาการและบันเทิง เชน สวนสาธารณะ สวนหยอม สวนสัตว สวนสนุก สวนน้ำ ศูนยวัฒนธรรม                

ศูนยแสดงศิลปะสมัยใหม แหลงบันเทิง ศูนยการคา ศูนยการประชุม เปนตน 
    1.6 แหลงทองเที่ยวเชิงเกษตร เชน สวนเกษตร วนเกษตร สวนสมุนไพร ศูนยการศึกษาการทำเกษตรทฤษฎีใหม เศรษฐกิจพอเพียง 
โครงการพระราชดำริ ฟารมปศุสัตว และสัตวเลี ้ยง แหลงเพาะพันธุสัตวน้ำตาง ๆ สถานที่ราชการ สถาบันการศึกษาที่มีงานวิจัย                 
การพัฒนาเทคโนโลยีทางการเกษตรท่ีทันสมัย เปนตน   
    1.7 แหลงทองเท่ียวเชิงสุขภาพ เชน การนวดแผนไทย บริการอาบน้ำแร เปนตน  
    1.8 ตัวอยางกิจกรรม เชน การจัดทำขอมูลแหลงทองเที่ยว การจัดทำปายแสดงสถานที่ทองเที่ยว การประชาสัมพันธ ทางเว็บไซต 
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอำเภอ หรือจังหวัดวิทยุกระจายเสียง หรือสื่อตาง ๆ การจัดบริการตาง ๆ เชน การรักษาความปลอดภัย 
รานอาหาร สินคา/ของที่ระลึก ที่พักคางแรม การนำเที่ยว การบริการดานบันเทิง/นันทนาการ การบริการดานสารสนเทศ การขนสง          
เปนตน 
หมายเหตุ: ประเมินทุกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ไมสามารถตัดฐานการประเมินได เวนแตกรณีไมมีแหลงทองเที่ยวใหตัดฐานการ
ประเมิน 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๖ 
 

หนวยท่ี 3  ดานการวางแผนการสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการทองเท่ียว ตัวช้ีวัดท่ี 139 – 144 จำนวน 6 ตัวช้ีวัด 
หนวยยอยท่ี 3 สงเสริมการตลาด ตัวช้ีวัดท่ี 142 – 144 จำนวน 3 ตัวช้ีวัด จำนวน 15 คะแนน 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ :  กองสาธารณสุขทองถ่ิน 
ผูรับผิดชอบ :   1. นายกิตติพงษ เกิดฤทธิ์            ผูอำนวยการกองสาธารณสุขทองถ่ิน        โทร. 08 1292 9595 
                   2. นางสาวสจุิตรา ดาวเรือง         นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ   โทร. 08 1301 3994 
                   3. นางสาวภชัรจิรัสม ธัชเมฆรัตน   นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ  โทร. 09 1062 3535 
                                                              หมายเลขโทรศัพทสำนักงาน 02 241 7225 
 

ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑการประเมิน คะแนน คะแนนท่ีได 

142 ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
๑. ขอบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ 2563 
๒. แผนงานดานสาธารณสุข (e-LAAS) 
3. มีการเผยแพรผานทางเว็บไซตหลักของ
องค กรปกครองส วนท องถ ิ ่น โดยให  ทีม
ประเมินฯ ตรวจสอบในเชิงประจักษ (เปดดู
จากเว็บไซตจริงในวันตรวจประเมินฯ) 
4. รายงานผลการดำเนินการเสนอตอผูบริหาร
ทองถ่ินและจังหวัด 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือท่ีเกี่ยวของ 
1. พระราชบัญญัต ิการสาธารณสุข พ.ศ. 
2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  
2. กฎกระทรวงวาดวยสุขลักษณะตลาด พ.ศ. 
2551  
3. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน
ที ่ส ุด ที ่ มท 0810.5/ว 1078 ลงวันที ่ 17 
เมษายน 2561 
4. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
ดวนที่สุดที่ มท 0810.5/ว 2592 ลงวันท่ี 
22 พฤศจิกายน 2560 

142. การจัดทำฐานขอมูลตลาด 
 
มีการดำเนินการ ดังนี ้
1. มีการจัดทำฐานขอมูลตลาดในพ้ืนท่ี 
2. มีการปรับปรุงเทศบัญญัติเกี่ยวกับตลาดให

เปนปจจุบนั 
3. มีการเผยแพรขอมูลตลาดในเว็ปไชตหลัก

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
4. ม ีการรายงานขอมูลให จ ังหวัดและกรม

สงเสริมการปกครองทองถ่ินทราบ 
 
เกณฑการใหคะแนน :      
1. มีฐานขอมูลตลาดท่ีครอบคลุมครบถวน 
2. มีการสำรวจ มีการออกใบอนุญาต และมี
ฐานขอมูลตลาดแตยังไมครอบคลุมครบถวน 
3. ไมมีการสำรวจ แตมีการออกใบอนุญาต และ
มีฐานขอมูลตลาดแตยังไมครอบคลุม ครบถวน 
4. ไมมีการดำเนินการ 
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คำอธิบาย: 
1. ฐานขอมูลตลาด แบงออกเปน 2 ประเภท 
    1.1 ตลาดประเภทท่ี 1 ไดแก ตลาดท่ีมีโครงสรางอาคาร คือ ตองมีสวนประกอบขงสถานท่ีและสิ่งปลูกสราง เชน อาคาร สิ่งปลูกสราง
สำหรับผูคาขายของ ท่ีขนถายสินคา หองสวม อางลางมือ ท่ีรองรับมูลฝอย และท่ีจอดยานพาหนะ 
    1.2 ตลาดที่ 2 ไดแก ตลาดที่ไมมีโครงสรางอาคาร คือ สถานที่สำหรับผูขายของ หองสวมที่ปสสาวะ อางลางมือ และที่เก็บรวบรวม
หรือท่ีรองรับมูลฝอย 
2. ใบอนุญาตดำเนินกิจการตลาดจากเจาพนักงานทองถ่ิน 
หมายเหตุ: ประเมินทุกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไมสามารถตัดฐานการประเมินได 

คะแนนเต็ม      15   
คะแนนท่ีได 



๖๗ 
 

ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑการประเมิน คะแนน คะแนนท่ีได 

143 ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
1. ขอบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
2. แผนงานดานเศรษฐกิจ (e-LAAS) 
3. มีการเผยแพรทางเว็บไซตหลักขององคกร
ปกครองสวนทองถิ ่น โดยใหทีมประเมินฯ 
ตรวจสอบในเชิงประจักษ (เปดดูจากเว็บไซต
จริงในวันตรวจประเมินฯ) 
4. กิจกรรมท่ีองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัด
หร ือสน ับสน ุนการจัด  อาจใช จ  ายจาก
งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
หรือเงินอุดหนุนจากหนวยงานอื่นของรัฐหรือ
เอกชนเปนผูสนับสนุน  
5. หนังสือขอความรวมมือจากหนวยงานท่ีจัด
กิจกรรม 
6. รายงานผลการดำเนินการเสนอตอผูบริหาร
ทองถ่ินเพ่ือรับทราบ 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือท่ีเกี่ยวของ 
หน ังส ือกรมส งเสร ิมการปกครองท องถ่ิน                 
ดวนที ่สุด ที ่ มท 0810.5/ว 1078 ลงวันท่ี                 
17 เมษายน 2561 
คำอธิบาย: 
ตัวอยางการจัดกิจกรรม เชน การตรวจสอบ
สารปนเป อนในอาหาร การลดหรืองดใช
ถุงพลาสติก ลดการใชกลองโฟมบรรจุอาหาร
การทำความสะอาดตลาด การจัดใหมีบอดัก
ไขมันหรือระบบบำบัดน้ำเสีย กิจกรรมการ
ออกกำลังกายในตลาดของผูคาหรือผูซื้อ การ
จ ัดให ม ีภาชนะรองร ับม ูลฝอยแบบแยก
ประเภท การจัดใหมีพื้นที่เฉพาะสำหรับสินคา
ทางการเกษตรปลอดสารพิษ มีป ายแสดง
ราคาสินคามีตาชั่งกลาง หรือกิจกรรมทำความ
สะอาดในตลาด 
หมายเหตุ: ประเมินทุกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน ไมสามารถตัดฐานการประเมินได 
 
 

143. จำนวนกิจกรรมในการสงเสริมการ
ดำเนินกิจกรรมของตลาด 
 
เกณฑการใหคะแนน:     
1. ดำเนินการจำนวน 5 กิจกรรมข้ึนไป 
2.  ดำเนินการจำนวน  3 – 4 กิจกรรม  
3.  ดำเนินการจำนวน  1 - 2  กิจกรรม 
4. ไมมีการดำเนินการ 
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๖๘ 
 

ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑการประเมิน คะแนน คะแนนท่ีได 

144 ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
1. แนวทางในการติดตามและตรวจสภาพตลาด 
2. รายงานผลการดำเนินการตอผูบริหาร 
3. มีการเผยแพรทางเว ็บไซตหลักขององคกร
ปกครองส วนท องถ ิ ่น โดยให ท ีมประเม ินฯ 
ตรวจสอบในเชิงประจักษ (เปดดูจากเว็บไซตจริงใน
วันตรวจประเมินฯ) 
4. กิจกรรมท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน              
จัดหรือสนับสนุนการจัด อาจใชจ ายจาก
งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน      
หรือเงินอุดหนุนจากหนวยงานอื่นของรัฐหรือ
เอกชนเปนผูสนับสนุน  
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือท่ีเกี่ยวของ 
1.หนังส ือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน                 
ดวนที ่สุด ที ่ มท 0819.3/ว 1571 ลงวันท่ี                  
17 เมษายน 2562 
2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน                      
ดวนที ่สุด ที ่ มท 0810.6/ว 1041 ลงวันท่ี                
15 มีนาคม 2562 
3. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน
ท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/ว 306 ลงวันท่ี 31 มกราคม 
2561 

144. การพัฒนาเพื่อยกระดับตลาดที่อยูใน
สังกัดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหได
มาตรฐาน ใน 7 ดาน 
 
เกณฑการใหคะแนน:      
1. ดำเนินการครบ 6 - 7 ดาน 
2 .ดำเนินการ จำนวน 4 - 5  ดาน 
3. ดำเนินการ จำนวน 2 – 3 ดาน  
4. ดำเนินการ 1 ดาน หรือไมมีการดำเนินการ 
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คำอธิบาย : 
1. ประเภทตลาด (กฎหมายวาดวยการสาธารณสุข) มี 2 ประเภท หมายถึง 
    1.1 ตลาดประเภทที่ 1 ไดแก ตลาดที่มีโครงสรางอาคาร คือ ตองมีสวนประกอบของสถานที่และสิ่งปลูกสราง เชน อาคาร สิ่งปลูกสราง
สำหรับผูคาขายของ ท่ีขนถายสินคา หองสวม อางลางมือ ท่ีรองรับมูลฝอย และท่ีจอดยานพาหนะ 
    1.2 ตลาดประเภทที่ 2 ไดแก ตลาดที่ไมมีโครงสรางอาคาร คือ สถานที่สำหรับผูขายของ หองสวม ที่ปสสาวะ อางลางมือ และที่เก็บรวบรวม  
หรือท่ีรองรับมูลฝอย 
2. องคกรปกครองสวนทอถ่ินใด ท่ีไมมีตลาด สามารถตัดฐานการประเมินได แตตองมีการสำรวจตลาดในพ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
และมีการบันทึกเสนอผูบริหารทองถ่ินเพ่ือลงนามรับทราบดวย ถึงจะสามารถตัดฐานการประเมินได 
3. มาตรฐานตลาด 7 ดาน ประกอบไปดวย 
   3.1 ดานสุขลักษณะทั่วไป อาทิ โครงสรางและหลังคาตลาด มีน้ำประปาที่สะอาด มีการจัดระเบียบสินคา สิ่งของ วัสดุอุปกรณเปน
ระเบียบเรียบรอย มีสินคาประเภทอาหารและเครื่องใชท่ีเก่ียวกับอาหารวางสูงจากพ้ืนไมนอยกวา 60 เซนติเมตร และมีท่ีจอดรถ 
   3.2 ดานการจัดการขยะมูลฝอย อาทิ มีภาชนะรองรับมูลฝอยที่ถูกหลักสุขาภิบาลอยางเพียงพอและทำความสะอาดอยูเสมอมีการคัด
แยกขยะมูลฝอย มีการคัดแยกขยะเปยก และไมพบขยะตกหลอบนพ้ืนตลาด 
   3.3 ดานการจัดการน้ำเสีย อาทิ ตลาดและบริเวณโดยรอบไมมีน้ำขังเฉอะแฉะ มีรางระบายน้ำเสียเปนชนิดรางปด และมีตะแกรงเหล็กปด 
สำหรับรางระบายน้ำรอบตลาด 



๖๙ 
 

ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑการประเมิน คะแนน คะแนนท่ีได 

    3.4 ดานการจัดการสิ่งแวดลอม อาทิ หองสวมแยกเพศชาย-หญิง มีหองสวมสำหรับคนพิการและผูสูงอายุมีมีสบูหรือน้ำยาลางมือ
สำหรับทำความสะอาด มีผูดูแลรับผิดชอบในการรักษาความสะอาด มีการลางตลาดอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง มีบอดักไขมัน และระบบ
บำบัดน้ำเสีย 
   3.5 ดานผูจำหนายสินคา อาทิ มีตาชั่งกลาง มีปายติดราคาสินคา มีผูคาและผูประกอบอาหารแตงกายสะอาดเรียบรอย 
   3.6 ดานการมีสวนรวมของผูคาและผูซ้ือ อาทิ มีระบบการรับฟงความคิดเห็นจากผูซ้ือ มีการสำรวจความคิดเห็นจากผูคา เพ่ือนำมา
ปรับปรุงตลาด และมีการประชุมชี้แจงทำความเขาใจกับผูคาใหทราบถึงความตองการของผูซ้ือ 
   3.7 ดานการจัดการท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม อาทิ มีรานคา แผงคาท่ีจำหนายอาหาร ผัก ผลไม ปลอดภัย (มีตรารับรองหรือ
มาตรฐาน) มีการรณรงคใหใชภาชนะ/บรรจุอาหารท่ีใชวัสดุจากธรรมชาติ/รณรงคลดการใชพลาสติกและโฟม (NO Foam , No Plastic)  
หมายเหตุ: ประเมินทุกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ไมสามารถตัดฐานการประเมินได เวนแตองคกรปกครองสวนทองถิ่นใดที่ไมมีตลาด   
ในสังกัดไมตองประเมิน 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๐ 
 

หนวยท่ี 4  ดานศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา และภูมิปญญาทองถิ่น ตัวช้ีวัดท่ี 145 – 147 จำนวน 3 ตัวช้ีวัด 
เปาหมาย : องคกรปกครองสวนทองถิ ่นมีบทบาทในการสงเสริม สรางสรรค และอนุรักษศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา              
และภูมิปญญาในทองถ่ิน 
หนวยยอยท่ี 1 สงเสริมศิลปะ วัฒนธรรม และศาสนา ตัวช้ีวัดท่ี 145 จำนวน 1 ตัวช้ีวัด จำนวน 5 คะแนน 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ :  กองสงเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาทองถ่ิน 
ผูรับผิดชอบ : 1. นางสาวภาวดิา  ทรงไชยธราเวช  ผูอำนวยการกลุมงานสงเสริมการจัดการศึกษานอกระบบ ศิลปะ วัฒนธรรม 
         และภูมิปญญาทองถ่ิน โทร 02-2419000 ตอ 418 
                   2. นายธนกฤต  วิเศษฤทธิ์    นักวิชาการศึกษาชำนาญการ โทร 02-2419000 ตอ 418 
 

ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑการประเมิน คะแนน คะแนนท่ีได 

145 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 

1. แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  

2. ภาพถาย  
3. หนังสือเชิญเขารวมกิจกรรม 
4. กรณีรวมกับหนวยงานอื ่นใหดูเอกสาร            

ท่ีเก่ียวของ 

5. รายงานผลการดำเนินการ 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือท่ีเกี่ยวของ 
1. พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด 

พ.ศ.๒๕๔๐ และที่แกไขเพิ่มเติม มาตรา ๔๕ 

(๗ ทวิ) 

2. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แกไข

เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา 

๕๐ (๘) มาตรา ๕๓ (๑) และ มาตรา ๕๖ (๑) 

3. พระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการ
บริหารสวนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๖๗ (๘) 

145. จำนวนกิจกรรมที ่องค กรปกครอง            

สวนทองถิ ่น ดำเนินการเพื ่อสงเสริมศิลปะ 

วัฒนธรรม และศาสนา 

 

เกณฑการใหคะแนน:  

1. ดำเนินการ 3 กิจกรรมข้ึนไป และครอบคลุม

ท้ังดานศิลปะ วัฒนธรรม และศาสนา 

2. ดำเนินการ 2 กิจกรรม และครอบคลุมท้ัง

ดานศิลปะ วัฒนธรรม และศาสนา 

3. ดำเนินการ 1 กิจกรรม และครอบคลุมท้ัง

ดานศิลปะ วัฒนธรรม และศาสนา 

4. ไมมีการดำเนินการ 

 
 
 
 
 

5 
 

3 

 
1 
 

0 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

คำอธิบาย: 
1. ตัวอยางกิจกรรม  เชน การจัดทำฐานขอมูลทางศาสนาในพื้นที่ การมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมในวันสำคัญทางศาสนา บรรพชา
สามเณรภาคฤดูรอน การบรรยายธรรม การปฏิบัติธรรมในวันพระ  การจัดนิทรรศการการทำสื่อเผยแพร ลอยกระทง สงกรานต แหบั้งไฟ 
หรือประเพณีตาง ๆ ในทองถ่ิน เปนตน 

2. ศิลปะ หมายถึง ศิลปะพื้นบานหรือศิลปะทองถิ่น ที่แสดงออกถึงฝมือของชางประจำถิ่นภูมิปญญาและเอกลักษณของทองถ่ิน                  
เชน งานฝมือ ฝมือทางการชาง วิจิตรศิลป การรองรำทำเพลง จิตรกรรมการวาดเขียน ศิลปหัตถกรรมพ้ืนบาน เปนตน 

3. วัฒนธรรม หมายถึง แบบแผนการดำเนินชีวิตที่ถือปฏิบัติปรับเปลี่ยนสืบทอดกันมาทั้งที่เปนรูปธรรมและนามธรรม เชน การกิน             
การอยู การแตงกาย การดำเนินชีวิต ความคิด ความเชื่อ ประเพณี ขนบธรรมเนียมแบบแผนขอปฏิบัติในกลุม เปนตน 

4. ศาสนา หมายถึง แบบแผนความเชื่อท่ีตอบสนองความศรัทธาของสังคม ไดแก ศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม และศาสนาอิสลาม 
 

 

คะแนนเต็ม      15 

คะแนนท่ีได 

คะแนนเต็ม      5 

คะแนนท่ีได 



๗๑ 
 

หนวยท่ี 4  ดานศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา และภูมิปญญาทองถิ่น ตัวช้ีวัดท่ี 145 – 147 จำนวน 3 ตัวช้ีวัด 
หนวยยอยท่ี 2 ภูมิปญญาทองถิ่น ตัวช้ีวัดท่ี 146 – 147 จำนวน 2 ตัวช้ีวัด จำนวน 10 คะแนน 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ :  กองสงเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาทองถ่ิน 
ผูรับผิดชอบ :  1. นางสาวภาวิดา  ทรงไชยธราเวช  ผูอำนวยการกลุมงานสงเสริมการจัดการศึกษานอกระบบ ศิลปะ วัฒนธรรม 
          และภูมิปญญาทองถ่ิน โทร 02-2419000 ตอ 418 
                   2. นายธนกฤต  วิเศษฤทธิ์     นักวิชาการศึกษาชำนาญการ โทร 02-2419000 ตอ 418 

 

ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑการประเมิน คะแนน คะแนนท่ีได 

146 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 

1. แผนงาน/โครงการในการจัดทำฐานขอมูล 
2. ชองทางการประชาสัมพันธลงในเว็บไซต
หลักขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือท่ีเกี่ยวของ 
1. พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด 

พ.ศ.๒๕๔๐ และที่แกไขเพิ่มเติม มาตรา ๔๕ 

(๗ ทวิ) 

2. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แกไข

เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา 

๕๐ (๘) มาตรา ๕๓ (๑) และ มาตรา ๕๖ (๑) 

3. พระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการ
บริหารสวนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๖๗ (๘) 
 

146. การจัดทำฐานขอมูลภูมิปญญาทองถิ่น 

 

เกณฑการใหคะแนน:    

1. มีการจัดทำฐานขอมูลภ ูม ิป ญญาทองถ่ิน               

ไมนอยกวา 5 ดาน และมีการเผยแพรอยางนอย 

1  ชองทาง 

2. มีการจัดทำฐานขอมูลภ ูม ิป ญญาทองถ่ิน                

ไมนอยกวา 4 ดาน และมีการเผยแพรอยางนอย 

1 ชองทาง 

3. มีการจัดทำฐานขอมูลภ ูม ิป ญญาทองถ่ิน               

ไมนอยกวา 1 - 3 ดาน และมีการเผยแพรอยาง

นอย 1 ชองทาง 

4. ไมมีการดำเนินการ 

 
 
 

5 
 
 

3 
 

 
1 
 
 

0 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

คำอธิบาย: 
1. ฐานขอมูลภูมิปญญาทองถ่ิน ไดแก 
   1.1 ดานเกษตรกรรม 

   1.2 ดานอุตสาหกรรมและหัตถกรรม 

   1.3 ดานการแพทยไทย 

   1.4 ดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

   1.5 ดานศิลปกรรม 

   1.6 ดานภาษาและวรรณกรรม 

   1.7 ดานอ่ืน ๆ  
2. ภูมิปญญาทองถิ่น หมายถึง กระบวนทางปญญาที่คนในชุมชนทองถิ่นคิดขึ้นจากการเรียนรูการถายทอดจากบรรพบุรุษ เพื่อใชในการ
แกปญหาและเปนแนวปฏิบัติในการดำรงชีวิตใหสอดคลองกับสภาพสังคมท่ีเปลี่ยนไปในแตละยุคแตละสมัย 
หมายเหตุ: ประเมินทุกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไมสามารถตัดฐานการประเมินได  
 

คะแนนเต็ม         10   
คะแนนท่ีได 



๗๒ 
 

ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑการประเมิน คะแนน คะแนนท่ีได 

147 ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 

1. แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

2. ภาพถาย 
3. หนังสือเชิญเขารวมกิจกรรม 
4. กรณีรวมกับหนวยงานอื ่นใหดูเอกสาร       

ท่ีเก่ียวของ 
5. รายงานผลการดำเน ินการที ่ เสนอตอ
ผูบริหารทองถ่ินเพ่ือทราบ 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือท่ีเกี่ยวของ 
1. พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด 

พ.ศ.๒๕๔๐ และที่แกไขเพิ่มเติม มาตรา ๔๕ 

(๗ ทวิ) 

2. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แกไข

เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา 

๕๐ (๘) มาตรา ๕๓ (๑) และ มาตรา ๕๖ (๑) 
3. พระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการ
บริหารสวนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แกไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๖๗ (๘) 

147. จำนวนกิจกรรมเพื ่อการอนุร ักษ และ

สงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น 

 

เกณฑการใหคะแนน :    

1. ดำเนินการ 3 กิจกรรมข้ึนไป  

2. ดำเนินการ 2 กิจกรรม  

3. ดำเนินการ 1 กิจกรรม  

4. ไมมีการดำเนินการ 

 

 
 
 
 

5 
3 
1 
0 

 

คำอธิบาย : 
๑. ภูมิปญญาทองถ่ิน หมายถึง กระบวนทางปญญาท่ีคนในชุมชนทองถ่ินคิดข้ึนจากการเรียนรูการถายทอดจากบรรพบุรุษ เพ่ือใชในการแกปญหา
และเปนแนวปฏิบัติในการดำรงชีวิตใหสอดคลองกับสภาพสังคมท่ีเปลี่ยนไปในแตละยุคแตละสมัย 
๒. ตัวอยางกิจกรรม เชน การจัดทำแผนท่ีหรือเสนทางของภูมิปญญาทองถ่ิน การจัดทำทะเบียนปราชญชาวบาน การยกยองหรือประกาศเกียรติ
คุณแกปราชญชาวบานการถายทอดศิลปะและภูมิปญญาทองถิ่น การละเลนพื้นบาน การทอผา การทำเครื่องปนดินเผา การจัดคายกิจกรรม
ทองถ่ินของเรา การจัดตั้งชมรมอนุรักษศิลปะพ้ืนบาน การจัดทำเอกสาร/แผนพับสำหรับ การเผยแพรศิลปะและภูมิปญญาทองถ่ิน  เปนตน 
หมายเหตุ: ประเมินทุกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไมสามารถตัดฐานการประเมินได 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๓ 
 

หนวยท่ี 5  ดานการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย ตัวช้ีวัดท่ี 148 – 155 จำนวน 8 ตัวช้ีวัด 
เปาหมาย : องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการเตรียมความพรอมรับสาธารณภัย มีบทบาทในการสงเสริมประชาธิปไตย ในฐานะโรงเรียน                  
สอนประชาธิปไตยข้ันพ้ืนฐานใหกับประชาชน และมีบทบาทในการปองกันและแกไขยาเสพติดเพ่ือรวมรักษาความสงบเรียบรอยในชุมชน 
 

หนวยยอยท่ี ๑ การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ตัวช้ีวัดท่ี 148 – 154 จำนวน 7 ตัวช้ีวัด จำนวน 35 คะแนน 
ตัวช้ีวัดท่ี 148 – 150, 152 – 154 จำนวน 6 ตัวช้ีวัด 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ :  กลุมงานสงเสริมการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน กองพัฒนาและสงเสริมการบริหารงานทองถ่ิน 
ผูรับผิดชอบ :  1. นายเจษ เสียงลือชา     ผูอำนวยการกลุมงานสงเสริมการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน โทร. 089-612-5152                                     
                    2. นายวิธิวัต ชุรินทร      นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ โทร. 097-130-5198                                                                                    
                                                   หมายเลขโทรศัพทสำนักงาน 02 241 9000 ตอ 4112   
ตัวช้ีวัดท่ี 151 จำนวน 1 ตัวช้ีวัด 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ :  กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ผูรับผิดชอบ : 1. นางสรอยนภา  หาญเมตตา        นักวิชาการสิ่งแวดลอมชำนาญการพิเศษ   โทร. ๐๘ ๑๖๑๔ ๘๑๔๔ 
                  2. นางผการัตน    เพ็งสวัสดิ์           นักวิชาการสิ่งแวดลอมชำนาญการพิเศษ  โทร. ๐๙ ๒๔๗๙ ๒๔๙๕  
                                                               หมายเลขโทรศัพทสำนักงาน ๐ ๒๒๙๘ ๕๖๕๒ 

ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑการประเมิน คะแนน คะแนนท่ีได 

148 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
1. แผนงาน/โครงการในการจัดทำแผนฯ 
2. ฐานขอมูลพื ้นที ่เสี ่ยงภัยที ่เคยเกิด และภัย             
ท่ีเกิดซ้ำในพ้ืนท่ี 
3. แผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ 
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
4. แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมในการดำเนินการ
ตามแผนฯ 
5. เอกสารหลักฐานการตรวจสอบอุปกรณ
ปองกันภัย 
6. ภาพถาย 
7. ระบบการแจงเตือนสามารถใชงานได 
8. รายงานผลการดำเนินการที่เสนอตอผูบริหาร
ทองถ่ินเพ่ือทราบ 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือท่ีเกี่ยวของ 
1. หนังส ือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน      
ดวนที ่สุด ที ่ มท 0810.4/ว 1704 ลงวันท่ี             
8 มิถุนายน 2561 
2. หนังส ือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน      
ดวนที ่สุด ที ่ มท 0810.4/ว 4182 ลงวันท่ี             
24 ธันวาคม 2561 
 
  

148. การจัดทำและดำเนินงานตามแผน
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
มีการดำเนินการ ดังนี้ 
๑. มีการตรวจสอบและวิเคราะหความเสี่ยงภัย
โดยม ีการจ ัดทำฐานข อม ูลพ ื ้นท ี ่ เส ี ่ ยงภัย            
ภัยท่ีเคยเกิดและภัยท่ีเกิดซ้ำในพ้ืนท่ี 
๒. มีการจัดทำแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามประเภท (ภัย)        
ซ่ึงสอดคลองกับขอมูลพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยในพ้ืนท่ีนั้น ๆ 
๓. มีการตรวจสอบอุปกรณปองกันภัยวาสามารถ              
ใชงานไดจริง เปนไปตามมาตรฐาน และเพียงพอ
สำหรับการจัดการภัย 
๔. ม ีการซ ักซ อมและดำเน ินการตามแผน
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอยางมีสวนรวม 
๕. มีระบบการแจงเตือนประชาชน 
6. อ่ืน ๆ (ระบุ....) 
เกณฑการใหคะแนน:     
1. ดำเนินการ ๕ กิจกรรมข้ึนไป 
2. ดำเนินการ ๓ – ๔ กิจกรรม 
3. ดำเนินการ ๑ - ๒ กิจกรรม 
4. ไมมีการดำเนินการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5 
3 
1 
0 

 
 
 
 
 
 
 
 

คะแนนเต็ม     40 
คะแนนท่ีได 

คะแนนเต็ม      35 
คะแนนท่ีได 



๗๔ 
 

ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑการประเมิน คะแนน คะแนนท่ีได 

คำอธิบาย: 
1. สาธารณภัย หมายถึง ภัยซ่ึงเกิดโดยธรรมชาติหรือโดยมนุษยท่ีสงกระทบในวงกวาง เชน อุทกภัย ภัยแลง ภัยหนาว วาตภัย แผนดินไหว 
แผนดินถลม ภัยจากโรงงานอุตสาหกรรม ภัยจากอุตสาหกรรมเหมืองแร เปนตน  
2. พื้นที่เสี่ยงภัย หมายถึง พื้นที่ที่เคยเกิดภัยนั้น ๆ เปนประจำ และพื้นที่ที่หากเกิดภัยแลว จะมีความเสียหายสูง รวมถึงสิ่งกอสรางหรือ
สถานท่ีท่ีอาจเกิดอันตราย เชน ชุมชนแออัด อาคารสูง สถานบันเทิง โรงงานอุตสาหกรรม เปนตน 
3. อุปกรณปองกันภัย เชน รถยนตดับเพลิง รถกูภัย เครื่องจักรกลหนัก รถบรรทุกน้ำ อุปกรณชวยหายใจ เครื่องดับเพลิงชนิด หาบหาม 
เรือทองแบน ฯลฯ      
4. ระบบการแจงเตือนประชาชน หมายถึง มีฝายแจงเตือนภัยที่รับผิดชอบในการติดตามสถานการณที่เสี่ยงในการเกิดภัย และเครื่องมือ       
ท่ีใชในการสื่อสารแจงเตือนภัย 
5. อ่ืน ๆ  เชน เสียงตามสาย  
หมายเหตุ: ประเมินทุกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไมสามารถตัดฐานการประเมินได 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๕ 
 

ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑการประเมิน คะแนน คะแนนท่ีได 

149 ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
1. ขอบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
2. แผนงาน/โครงการ 
3. หนังสือแจงเขารวมกิจกรรม  
4. บัญชีลงลายมือชื่อผูเขารวมกิจกรรม 
5. ภาพถาย 
6. การเผยแพรทางสื่อตาง ๆ เชน เว็บไซตหลัก
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน แผนพับ เปนตน 
7. รายงานผลการดำเนินการที่เสนอตอผูบริหาร
ทองถ่ินเพ่ือทราบ 
คำอธิบาย: 
1. สาธารณภัย หมายถึง ภัยซ่ึงเกิดโดยธรรมชาติ
หร ือโดยมนุษย ท ี ่ส งกระทบในวงกว าง เชน 
อุทกภัย ภัยแลง ภัยหนาว วาตภัย แผนดินไหว 
แผ นด ินถล ม ภ ัยจากโรงงานอ ุตสาหกรรม                 
ภัยจากอุตสาหกรรมเหมืองแร  เปนตน  
2. ตัวอยางกิจกรรม เชน การใหความรูเกี่ยวกับ                    
สาธารณภัย การอบรมการใช อ ุปกรณก ู ชีพ                
ซอมดับเพลิง การอบรมใหความรูเด็กในโรงเรียน 
หรือประชาชนเก่ียวกับภัยตาง ๆ เปนตน 
หมายเหตุ: ประเมินทุกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน ไมสามารถตัดฐานการประเมินได 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

149. จำนวนกิจกรรมเพื ่อสงเสริมความรู
เก ี ่ยวก ับสาธารณภ ัยและป องก ันภ ัยแก
ประชาชน 
 
เกณฑการใหคะแนน:     
1. ดำเนินการ ๓ กิจกรรมข้ึนไป 
2. ดำเนินการ ๒ กิจกรรม 
3. ดำเนินการ ๑ กิจกรรม 
4. ไมมีการดำเนินการ 
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๗๖ 
 

ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑการประเมิน คะแนน คะแนนท่ีได 

150 ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
1. แผนงาน/โครงการ 
2. ภาพถาย 
3. บัญชีลงลายมือชื่อผูเขารวมกิจกรรม 
4. หนังสือแจงเขารวมกิจกรรม 
5. กรณีร วมกับหนวยงานอื ่นใหด ูเอกสารท่ี
เก่ียวของ 
6. รายงานผลการดำเนินการที่เสนอตอผูบริหาร
ทองถ่ินเพ่ือทราบ 
คำอธิบาย: 
ตัวอยางกิจกรรม เชน การอบรมการใชอุปกรณ 
กูชีพ การสงเจาหนาท่ีไปฝกอบรม เปนตน 
หมายเหตุ: ประเมินทุกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน ไมสามารถตัดฐานการประเมินได 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

150. จำนวนกิจกรรมเพื ่อสงเสริมความรู
เก ี ่ยวก ับสาธารณภัยและป องก ันภ ัยแก
เจาหนาที ่ปองกันบรรเทาสาธารณภัย หรือ
อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน 
 
เกณฑการใหคะแนน :     
1. ดำเนินการ ๓ กิจกรรมข้ึนไป 
2. ดำเนินการ ๒ กิจกรรม 
3. ดำเนินการ ๑ กิจกรรม 
4. ไมมีการดำเนินการ 
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๗๗ 
 

ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑการประเมิน คะแนน คะแนนท่ีได 

151 ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
1. แผนงาน/โครงการ การปองกันและดูแลความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน   
2. ภาพถายกิจกรรม 
3. รายงานผลการดำเนินการดานการปองกัน
และดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน   
4. หลักฐานการรวมงานกับหนวยงานอ่ืน 
5. สถิติเรื่องรองเรียน 
คำอธิบาย: 
ตัวอยางกิจกรรม เชน การจัดทำแผนการปองกัน
และดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน  การจัดอบรมใหความรู เพื ่อสราง
ความปลอดภัยและลดพฤติกรรมเสี่ยงตอการเกิด
ภัยตาง ๆ  การประกาศใชมาตรการตาง ๆ ใน
การปองกันภัย เชน ระบบเตือนภัยและการเฝา
ระวัง การมีสวนรวมของประชาชนในกิจกรรม
เพื่อปองกันและดูแลความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินของประชาชน เปนตน  เปนเครือขาย
การดำเนินงานรวมกับหนวยงานอื ่น ๆ อาทิ 
ตำรวจฝายปกครอง หรือมีระบบเฝาระวังความ
ปลอดภัยในช ีว ิตและทร ัพย ส ิน การพัฒนา
ศักยภาพของผูรับผิดชอบในดานการดูแลความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน การพัฒนาระบบ
อันเก ี ่ยวก ับความปลอดภัย การตรวจสอบ 
ประเมินความเสี่ยงความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินอยางมีสวนรวม การจดัทำระบบ CCTV 
การจัดระบบอาสาสมัคร เปนตน 
หมายเหตุ: ประเมินทุกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน ไมสามารถตัดฐานการประเมินได 
 
 
 
 
 
 
 

151. จำนวนกิจกรรมที ่ดำเน ินการเ พ่ือ
ปองกันและดูแลความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินของประชาชน 
 
เกณฑการใหคะแนน:     
1. ดำเนินการ ๓ กิจกรรมข้ึนไป 
2. ดำเนินการ ๒ กิจกรรม 
3. ดำเนินการ ๑ กิจกรรม 
4. ไมมีการดำเนินการ 
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๗๘ 
 

ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑการประเมิน คะแนน คะแนนท่ีได 

152 ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
1. ขอบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
2. แผนงาน/โครงการ 
3. หนังสือแจงเขารวมกิจกรรม  
4. บัญชีลงลายมือชื่อผูเขารวมกิจกรรม 
5. ภาพถาย 
6. กรณีรวมกับหนวยงานอ่ืนใหดูเอกสารท่ีเก่ียวของ 
7.  ฎีกาการเบิกจายเงินงบประมาณประจำป ๒๕63 
8. รายงานผลการดำเนินการที่เสนอตอผูบริหาร
ทองถ่ินเพ่ือทราบ 
คำอธิบาย: 
ตัวอยางกิจกรรมการปองกันอัคคีภัย เชน การ
ซ ักซ อมแผนป องก ันอ ัคค ีภ ัย การทำแนว             
กันไฟ การติดตั ้งถังดับเพลิง การตรวจสายไฟ              
การตัดก่ิงไมตามแนว/ใกลสายไฟฟา เปนตน 
หมายเหตุ: ประเมินทุกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน ไมสามารถตัดฐานการประเมินได 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

152. จำนวนกิจกรรมที ่ดำเน ินการเ พ่ือ
ปองกันและลดความเสี ่ยงการเกิดอัคคีภัย
นอกเหนือไปจากการใหความรู 
 
เกณฑการใหคะแนน :     
1. ดำเนินการ ๓ กิจกรรมข้ึนไป 
2. ดำเนินการ ๒ กิจกรรม 
3. ดำเนินการ ๑ กิจกรรม 
4. ไมมีการดำเนินการ 
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๗๙ 
 

ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑการประเมิน คะแนน คะแนนท่ีได 

153 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
1. คำสั่งแตงตั้งศูนยปฏิบัติการความปลอดภัย
ท า ง ถ น น อ ง ค  ก ร ป ก ค ร อ ง ส  ว น ท  อ ง ถ่ิ น                      
(ศปถ.อปท.) 
2. ขอบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
3. แผนงาน/โครงการในการจัดทำแผนฯ 
4. การดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ 
5. ภาพถาย 
6. การรายงานผลการดำเนินงาน 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือท่ีเกี่ยวของ 
1. พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด 
พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๑๙  
2. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2562 มาตรา ๑๙ 
3. พระราชบัญญัต ิสภาตำบลและองค การ
บริหารสวนตำบล พ.ศ. 2562 มาตรา ๑๙ 
4. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว าดวยการ
ปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน พ.ศ.2554 
5. หนังส ือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน    
ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0816.4/ว 3378 ลงวันท่ี 22 
ตุลาคม 2561 
6. หนังส ือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  
ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0816.4/ว 3220 ลงวันท่ี 19 
ตุลาคม 2562   
 
คำอธิบาย : ประเมินองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ทุกแหง ยกเวนองคการบริหารสวนจังหวัด 
 

153 . การบร ิหารจัดการและดำเน ินงาน               
ศูนยปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น (ศปถ. อปท.) 
มีการดำเนินการ ดังนี ้
๑. จัดตั ้งศูนยปฏิบัติการความปลอดภัยทาง
ถนนองคกรปกครองสวนทองถิ่น (ศปถ.อปท.) 
โดยผูบริหารทองถ่ิน 
๒. มีการประชุมคณะกรรมการศูนยปฏิบัติการ                 
ความปลอดภัยทางถนนองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน (ศปถ.อปท.) ทุกไตรมาส 
3. มีการจ ัดทำแผนปฏ ิบ ัต ิการ แผนงาน/
โครงการ และใช จ  ายงบประมาณในการ
ดำเนินการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 
4. มีขอมูล (จุดเสี ่ยง จุดอันตราย จุดที ่เกิด
อุบัติเหตุบอยครั้ง) และสถิติการเกิดอุบัติเหตุ
ทางถนนในเขตพ้ืนท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
5. มีการตั ้ง “ดานชุมชน” เพื ่อดูแลสอดสอง
หรือปองปรามผูที่มีพฤติกรรมเสี่ยงตอการเกิด
อุบัติเหตุ 
6. มีการรณรงคปลูกจิตสำนึกประชาชนเก่ียวกับ
การปฏิบัติตามกฎจราจร 
7. มีการรายงานผลการดำเนินงานทุกไตรมาส 
8. อ่ืน ๆ (ระบุ....) 
 

เกณฑการใหคะแนน:     
1. ดำเนินการ 6 กิจกรรมข้ึนไป 
2. ดำเนินการ 4 – 5 กิจกรรม 
3. ดำเนินการ 2 - 3 กิจกรรม 
4.  ดำเน ินการ 1 ก ิจกรรม หร ือไมม ีการ
ดำเนินการ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 
3 
1 
0 

 



๘๐ 
 

ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑการประเมิน คะแนน คะแนนท่ีได 

154 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
1. ขอบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
2. แผนงาน/โครงการในการจัดทำแผนฯ หรือ
ประกาศ 
3. การดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ หรือ
ประกาศ 
4. ภาพถาย 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือท่ีเกี่ยวของ 
1. หนังส ือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน     
ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0816.4/ว 3458 ลงวันท่ี 30 
สิงหาคม 2562  
คำอธิบาย: 
1. ประเมินเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ี
มีศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ยกเวนองคการบริหารสวน
จังหวัดไมตองประเมิน 
2. ตองมีมาตรการครบทุกศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

154. การสงเสร ิมความปลอดภัยในการ             
สวมหมวกน ิ รภ ั ยของ เด ็ กปฐมว ั ยและ
ผูปกครองในศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  
มีการดำเนินการ ดังนี ้
๑. มีการกำหนดพื้นที่และจัดทำปายสวมหมวก
นิรภัยรอยละ 100 ในศูนยพัฒนาเด็กเล็กของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
2. ม ีมาตรการหร ือกำหนดให  เด ็กปฐมวัย 
รวมทั้งพอแม ผู ปกครองที่ขับขี่และซอนทาย
รถจักรยานยนตและจักรยานทุกคน ตองสวม
หมวกนิรภัยทุกครั้งท่ีมารับ-สงบุตรหลาน 
3. มีมาตรการชวยเหลือพอแม ผู ปกครองผูมี
รายไดนอย หรือยากจนเพื่อใหสามารถมีหมวก
นิรภัยสวมใสได  
4. มีการจัดกิจกรรมรณรงคการสรางวัฒนธรรม
ความปลอดภัยในการสวมหมวกนิรภัยของเด็ก
ปฐมวัยและผูปกครองในศูนยพัฒนาเด็กเล็กของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
5. อ่ืน ๆ (โปรดระบุ....) 
 

เกณฑการใหคะแนน:     
1. ดำเนินการ 4 กิจกรรมข้ึนไป 
2. ดำเนินการ 2 – 3 กิจกรรม 
3. ดำเนินการ 1 กิจกรรม 
4. ไมมีการดำเนินการ 
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๘๑ 
 

หนวยท่ี 5  ดานการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย ตัวช้ีวัดท่ี 148 - 155 จำนวน 8 ตัวช้ีวัด 
หนวยยอยท่ี 2 ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ตัวช้ีวัดท่ี 155 จำนวน 1 ตัวช้ีวัด จำนวน 5 คะแนน 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ :  กลุมงานสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพชีวิต กองพัฒนาและสงเสริมการบริหารงานทองถ่ิน 
ผูรับผิดชอบ : 1. นายกฤษดา สมประสงค   ผูอำนวยการกลุมงานสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพชีวิต  
                                                  โทร. 08 9280 2115 
                 2. นายพีรณัฐ ประทุมชาติภักดี นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ โทร. 02 241 900 ตอ 4131 
 

ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑการประเมิน คะแนน คะแนนท่ีได 

155 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
1. ขอมูลการประสานหนวยงานอื ่น เชน                         
ที่ทำการปกครองอำเภอ/ จังหวัด สาธารณสขุ
อำเภอ/จังหวัด สถานีตำรวจในพ้ืนท่ี ฯลฯ 
2. สื่อประชาสัมพันธตาง ๆ เชน ปาย แผนพับ 
วิทยุชุมชน หอกระจายขาว เว็บไซตหลักของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ภาพถาย วารสาร 
แผนพับ ใบปลิว จดหมายขาว ฯลฯ   
3. ภาพถายกิจกรรม 
4. แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที ่แสดงถึงการ
สงเสริมบำบัดฟ นฟูผ ู ต ิด/ผู  เสพยา หรือการ
ฝกอบรม  
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือท่ีเกี่ยวของ 
1. หนังส ือกรมส งเสร ิมการปกครองท องถ่ิน                    
ที่ มท 0810.3/ว1440 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 
2558  
2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน     
ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2378 ลงวันท่ี              
3 พฤศจิกายน 2558 
คำอธิบาย: 
ตรวจผลการดำเน ินงานในปงบประมาณ          
พ.ศ.2563 จนถึงปจจุบัน (ต.ค. 2562 – 
วันท่ีมประเมินเขาตรวจ) 
หมายเหตุ: ประเมินทุกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน ไมสามารถตัดฐานการประเมินได 
 

155. จำนวนกิจกรรมที ่องคกรปกครองสวน
ทองถ ิ ่น ป องก ันและแก ไขป ญหายาเสพติด           
ในพ้ืนท่ี 
มีการดำเนินการ ดังนี้ 
1. จัดทำขอมูลสถานการณยาเสพติดในพ้ืนท่ี 
2. มีการวิเคราะหขอมูลสถานการณเพ่ือนำมาจัดทำ
โครงการ/กิจกรรมปองกันและแกไขปญหายาเสพติด  
3. มีโครงการ/กิจกรรมที่บรรจุไวในแผนพัฒนา
ทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
4. มีโครงการ/กิจกรรมบรรจุไวในขอบัญญัติ/               
เทศบัญญัติองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
5. มีการติดตามและประเมินผลการปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติดขององคกรปกครอง              
สวนทองถ่ิน พรอมท้ังสรุปการดำเนินงาน 
6. มีการบูรณาการรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ
ในการดำเน ินการปองกันและแกไขปญหา           
ยาเสพติดในพื ้นที ่ในกรณีเกินศักยภาพของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 

เกณฑการใหคะแนน : 
1. ดำเนินการ 3 กิจกรรมข้ึนไป  
2. ดำเนินการ 2 กิจกรรม   
3. ดำเนินการ 1 กิจกรรม 
4. ไมมีการดำเนินการ    
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คะแนนเต็ม        5 

คะแนนท่ีได 



๘๒ 
 

หนวยท่ี 6  ดานการบริหารจดัการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอม  ตัวช้ีวัดท่ี 156 – 176  จำนวน 21 ตัวช้ีวัด 
เปาหมาย : องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการดำเนินการในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อสรางความยั่งยืน      
ในการพัฒนาและสรางสภาพแวดลอมในทองถ่ินท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
หนวยยอยท่ี 1 ทรัพยากรธรรมชาต ิตัวช้ีวัดท่ี 156 – 158 จำนวน 3 ตัวช้ีวัด จำนวน 15 คะแนน 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ:  กองสิ่งแวดลอมทองถ่ิน 
ผูรับผิดชอบ : 1. นางสาวออวดี สุนทรวิภาต ผูอำนวยการกองสิ่งแวดลอมทองถ่ิน         โทร. 06 1404 1212 
                 2. นายศิริรัตน บำรุงเสนา    ผูอำนวยการกลุมงานสิ่งแวดลอม           โทร. 092 247 1466 
                  3. นายสมศักดิ์ หนูสนิท      ผูอำนวยการกลุมงานทรัพยากรธรรมชาติ โทร. 06 4404 7676 
                                                     หมายเลขโทรศัพทสำนักงาน 02 241 9000 ตอ 2112 - 4 
 

ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑการประเมิน คะแนน คะแนนท่ีได 

156 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
1. ขอบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
2.  ขอตกลงความรวมมือดานสิ่งแวดลอม  (ถามี) 
3. หนังสือขอความรวมมือจากหนวยงานอ่ืน (ถามี) 
4. รายงานผลการดำเนินการที่เสนอตอผูบริหาร
ทองถ่ินเพ่ือทราบ 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือท่ีเกี่ยวของ 
1. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน              
ดวนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว 2794 ลงวันท่ี 
12 ธันวาคม 2560 
2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน           
ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 576 ลงวันท่ี           
28 กุมภาพันธ 2561 
3. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน              
ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 1299 ลงวันท่ี            
3 พฤษภาคม 2561 
4. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน              
ดวนที่สุด ท่ี มท 0810.5/ว 485 ลงวันท่ี          
5 กุมภาพันธ 2562 
5. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน            
ดวนที่สุด ที่ มท 0820.2/ว 1315 ลงวันท่ี 
22 เมษายน 2562 

156. จำนวนกิจกรรมเพ่ือใหความรูประชาชนใน
การรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 
เกณฑการใหคะแนน:  
1. ดำเนินการ 3 กิจกรรมข้ึนไป 
2. ดำเนินการ 2 กิจกรรม 
3. ดำเนินการ 1 กิจกรรม 
4. ไมมีการดำเนินการ 

 
 
 
 

5 
3 
1 
0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

คำอธิบาย: 
ตัวอยางกิจกรรม โครงการอบรมอาสาสมัครทองถิ่นรักษโลก (อถล.) เผยแพรประชาสัมพันธเพลง 3 อารสา สรางจิตสำนึกดานสิ่งแวดลอมใน
การลด คัดแยกขยะ ดวยหลักการ 3R จัดทำปายประชาสัมพันธสรางการรับรูและเปนตนแบบใหประชาชน อบรมการจัดทำ ถังขยะเปยก 
หมายเหตุ: ประเมินทุกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไมสามารถตัดฐานการประเมินได 

คะแนนเต็ม       105 

คะแนนท่ีได 

คะแนนเต็ม       15 
คะแนนท่ีได 



๘๓ 
 

ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑการประเมิน คะแนน คะแนนท่ีได 

157 ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
1. ขอบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
2. ขอตกลงความรวมมือดานสิ ่งแวดลอม     
(ถามี) 
3. หนังสือขอความรวมมือจากหนวยงานอ่ืน         
(ถามี) 
4. รายงานผลการดำเน ินการที ่ เสนอตอ
ผูบริหารทองถ่ินเพ่ือทราบ 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือท่ีเกี่ยวของ 
1. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน   
ดวนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 164 ลงวันท่ี           
26 มกราคา 2548 
2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ท่ี 
มท  0810 .2/ว  3640 ลงว ั นท ี ่  12 
พฤศจกิายน 2561 
3. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน    
ดวนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 2232 ลงวันท่ี           
7 มิถุนายน 2562 
4. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน        
ดวนที่สุด ที่ มท 0820.3/16678 ลงวันท่ี  
16 กันยายน 2562 
คำอธิบาย: 
ตัวอยางกิจกรรม  เชน การปลูกตนไม การปลูก
ปาชายเลน การลดการใชถุงพลาสติก กลอง
โฟม การใชถุงผาแทนถุงพลาสติก การใช
จักรยานในชีว ิตประจำวัน การสำรวจและ
วิเคราะหทรัพยากรธรรมชาติ พันธุพืช พันธุ
สัตว ที ่มีความโดดเดนในพื้นที่ การอนุรักษ
แหลงน้ำ อนุร ักษพันธุ พืช พันธุ ส ัตว การ
สำรวจและข้ึนทะเบียนตนไมใหญในเมือง เปน
ตน 
หมายเหตุ: ประเมินทุกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน ไมสามารถตัดฐานการประเมินได 
 
 
 

157.  จำนวนก ิ จกรรมเพ ื ่ อการร ักษา
ทร ัพยากรธรรมชาติ  และส ิ ่ งแวดล  อม
(นอกเหนือจากการใหความรูประชาชน) 
 
เกณฑการใหคะแนน:     
1. ดำเนินการ 3 กิจกรรมข้ึนไป 
2. ดำเนินการ 2 กิจกรรม 
3. ดำเนินการ 1 กิจกรรม 
4. ไมมีการดำเนินการ 
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๘๔ 
 

ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑการประเมิน คะแนน คะแนนท่ีได 

158 ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
1. ขอบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
2. หนังส ือขอความรวมมือจากหนวยงานอ่ืน             
(ถามี) 
3. หนังสือขอรับการสนับสนุนจากหนวยงานอ่ืน             
(ถามี) 
4. . ถายสำเนาการรายงานผลการดำเนินงาน
กำจ ัดผ ักตบชวาและว ัชพ ืขในแหล  งน้ำ
สาธารณะในระบบสารสนเทศดานการจัดการ
ขยะมูลฝอยขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
กรณีตัดฐานการประเมินจะตองมีหนังสือถึง
จังหวัดหรืออำเภอใหตรวจสอบดวย (หนังสือ
ฉบับจริง) 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือท่ีเกี่ยวของ 
1.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน                
ดวนที ่สุด ที ่ มท 0810.5/ว883 ลงวันท่ี             
28 เมษายน 2560 
2.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน                
ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 1004 ลงวันท่ี 
5 เมษายน 2561 
3.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน                
ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 3996 ลงวันท่ี 
27 กันยายน 2562 

158. การกำจัดผักตบชวาและวัชพืชใน
แหลงน้ำสาธารณะ 
มีการดำเนินการ ดังนี้ 
1. มีการสำรวจแหลงน้ำที่มีปญหาผักตบชวา
และว ัชพ ืชในแหล งน ้ำสาธารณะ ในพื ้น ท่ี
รับผิดชอบ 
2.มีการจัดทำแผนปฏิบัติการกำจัดผักตบชวา
และวัชพืชในแหลงน้ำสาธารณะ ใหสอดคลอง
กับผลการสำรวจฯ 
3. มีการกำจัดผักตบชวาและวัชพืช ในแหลงน้ำ
สาธารณะตามแผนปฏิบ ัต ิการได แล วเสร็จ
ภายในเดือน ก ันยายน 2563 และม ีการ
รายงานผลการดำเนินการในระบบสารสนเทศ
ดานการจัดการขยะมูลฝอยขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน ตามระยะเวลาท่ีกำหนด  
4. มีการนำผักตบชวาที่กำจัดไดไปแปรรูปเพ่ือ
ใชประโยชนเปนรูปธรรม เชน สารปรับปรุงดิน 
ปุย หัตกรรมเครื่องจักสาร จานภาชนะ เปนตน 
 
เกณฑการใหคะแนน:    
1. ดำเนินการขอ 1 – 3 
2. ดำเนินการขอ 1 – 2 
3. ดำเนินการขอ 1  
4. ไมไดดำเนินการ 
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คำอธิบาย: 
1.  ตรวจผลการดำเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ต.ค.-ก.ย.2563) 
2. กิจกรรมการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหลงน้ำ รวมถึงการจัดเตรียมเครื่องมือ เครื่องจักรกล สำหรับดำเนินการในพื้นที่หรือ            
ใหความรวมมือและสนับสนุนหนวยงานที่เกี่ยวของ การจัดหาสถานที่ทิ้งผักตบชวาและวัชพืชในสถานที่ที่เหมาะสม การสงเสริมการนำ
ผักตบชวาไปใชประโยชน 
หมายเหตุ: ประเมินทุกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ไมสามารถตัดฐานการประเมินได เวนแตในกรณีท่ีองคกรปกครองสวนทองถิ่นได
ดำเนินการสำรวจแลวพบวาในพื้นที่รับผิดชอบไมมีปญหาเกี่ยวกับผักตบชวาและวัชพืช จะตองรายงานใหจังหวัดและอำเภอทราบเปน
หนังสือดวย จึงจะสามารถตัดฐานการประเมินได 
 
 

 
 



๘๕ 
 

หนวยท่ี 6  ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอม  ตัวช้ีวัดท่ี 156 – 176 จำนวน 21 ตัวช้ีวัด 

หนวยยอยท่ี 2 น้ำเสีย ตัวช้ีวัดท่ี 159 – 161 จำนวน 3 ตัวช้ีวัด จำนวน 15 คะแนน 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ :  กองสิ่งแวดลอมทองถ่ิน 
ผูรับผิดชอบ:  1. นางสาวออวดี สุนทรวิภาต  ผูอำนวยการกองสิ่งแวดลอมทองถ่ิน          โทร. 06 1404 1212 
                 2. นายศิริรัตน บำรุงเสนา     ผูอำนวยการกลุมงานสิ่งแวดลอม            โทร. 092 247 1466 
                  3. นายสมศักดิ์ หนูสนิท       ผูอำนวยการกลุมงานทรัพยากรธรรมชาติ  โทร. 06 4404 7676 
                                                      หมายเลขโทรศัพทสำนักงาน 02 241 9000 ตอ 2112 - 4 

ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑการประเมิน คะแนน คะแนนท่ีได 

159 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
เทศบัญญัติ ท่ีควบคุมให อาคาร หมู บ าน
จัดสรร บานเรือน ที ่พักอาศัย ติดตั ้งบอดัก
ไขมันและระบบน้ำเสียเฉพาะพ้ืนท่ี หรือระบบ
บำบัดน้ำเสียชุมชน 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือท่ีเกี่ยวของ 
1.พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

2.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน               
ดวนที่สุด ที่ มท 0819.4/ว 393 ลงวันท่ี                              
3 มีนาคม 2549  
3.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน               
ดวนที ่สุด ที ่ มท 0810.5/ว397 ลงวันท่ี                              
21 กุมภาพันธ 2560  
4. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน              
ท ี ่  มท 0804.5/ว 1998  ลงว ันที ่  22  
พฤษภาคม 2562 

159. เทศบาลออกเทศบัญญัติควบคุมใหอาคาร 
หมู บานจัดสรร บานเรือน ที ่พักอาศัย ติดตั้ง             
บอด ักไขมันและระบบน้ำเส ียเฉพาะพื ้นท่ี              
หรือระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน  
 
เกณฑการใหคะแนน:  
1. เทศบาล ออกเทศบัญญัติควบคุมใหอาคาร 
หมู บานจัดสรร บานเรือน ที ่พักอาศัย ติดตั้ง            
บอดักไขมันและระบบน้ำเสียเฉพาะพื้นที่ หรือ
ระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน 
2. ไมมีการดำเนินการ 
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คำอธิบาย: 
1. น้ำเสีย หมายถึง น้ำที ่ผานการนำไปใชประโยชนในกิจกรรมตาง ๆ เชน ครัวเรือน โรงงานอุตสาหกรรม เกษตรกรรม น้ำเสีย                      
จึงมีสวนประกอบตาง ๆ ที่มาจากกิจกรรมที่เปนแหลงกำเนิดของมันปะปนอยูในของเหลว ซึ่งเจาพนักงานทองถิ่นมีหนาที่ตองรวบรวม
แบบบันทึกหรือรายงานผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของเจาของ หรือผู ครอบครองแหลงกำเนิดมลพิษ ตามมาตรา ๘๐ 
พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
2. บอดักไขมัน หมายถึง สิ่งท่ีใชแยกจำพวกน้ำมันและไขมันออกจากน้ำซ่ึงผานการใชแลว 
3. ระบบน้ำเสีย หมายถึง กระบวนการบำบัดน้ำเสีย และใหหมายความรวมถึงทอ สิ่งปลูกสราง เครื่องมือ เครื่องใช อุปกรณ และวัสดุท่ี
จำเปนตองใชจำเปนตองใชในการบำบัดน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสียดวย 
หมายเหตุ: ประเมินเฉพาะเทศบาล 
 
 

คะแนนเต็ม    15  
คะแนนท่ีได 



๘๖ 
 

ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑการประเมิน คะแนน คะแนนท่ีได 

160 ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
1. บันทึก/รายงานผลการสำรวจสภาพปญหา 
น้ำเสียในพ้ืนท่ี  
2. แบบบันทึกขอมูล หรือ รายงานดานน้ำเสีย
ตามมาตรา 80 พระราชบัญญัติสงเสริมและ
ร ักษาคุณภาพสิ ่งแวดล อมแหงชาติ พ.ศ. 
2535 
3. มีการเผยแพรทางเว็บไซตหลักขององคกร
ปกครองสวนทองถิ ่น โดยใหทีมประเมินฯ 
ตรวจสอบในเชิงประจักษ (เปดดูจากเว็บไซต
จริงในวันตรวจประเมินฯ) 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือท่ีเกี่ยวของ 
1.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน             
ดวนที ่สุด ที ่ มท 0810.5/ว397 ลงวันท่ี                
21 กุมภาพันธ 2560 
2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ท่ี 
มท 0820.3/ว1499 ลงวันที่ 12 มีนาคม 
2563 
คำอธิบาย: 
1. น้ำเสีย หมายถึง น้ำที ่ผ านการนำไปใช
ประโยชนในกิจกรรมตาง ๆ เชน ครัวเร ือน 
โรงงานอุตสาหกรรม เกษตรกรรม น้ำเสีย                               
จึงมีสวนประกอบตาง ๆ ที ่มาจากกิจกรรม                 
ท ี ่ เป นแหล งกำเน ิดของม ันปะปนอย ู  ใน
ของเหลว ซ่ึงเจาพนักงานทองถ่ินมีหนาท่ี ตอง
รวบรวมแบบบันท ึกหร ือรายงานผลการ
ทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของเจาของ หรือ
ผูครอบครองแหลงกำเนิดมลพิษ ตามมาตรา 
๘๐ พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
2. ตองบันทึกตามแบบรายงานผลการสำรวจ
สภาพปญหาน้ำเสียในพื ้นที ่ของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
หมายเหตุ: ประเมินทุกองคกรปกครองสวน
ทองถิ ่น ไมสามารถตัดฐานการประเมินได  
เว นแตหากองคกรปกครองสวนทองถิ ่นใด                
ไมมีปญหาน้ำเสีย ใหตัดฐานการประเมิน 

160. องคกรปกครองสวนทองถิ ่น จัดทำ
ฐานขอมูลสภาพปญหาน้ำเสียในพ้ืนท่ี  
มีการดำเนิน ดังนี ้
1. มีการสำรวจขอมูล  
2. มีฐานขอมูลสภาพปญหาน้ำเสีย  
3. บันทึก/รายงานผลการสำรวจสภาพปญหา
น้ำเสียในพ้ืนท่ี  
4. มีการเผยแพรแกประชาชน 
 
เกณฑการใหคะแนน :     
1. ดำเนินการขอ 1 - 4  
2. ดำเนินการขอ 1 - 3  
3. ดำเนินการขอ 1 - 2  
4. ดำเนินการขอ 1 หรือไมมีการดำเนินการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 
3 
1 
0 

 



๘๗ 
 

ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑการประเมิน คะแนน คะแนนท่ีได 

161 ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
1. ขอบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
2. ขอตกลงความรวมมือดานสิ ่งแวดลอม                
(ถามี) 
3. หนังสือขอความรวมมือจากหนวยงานอ่ืน              
(ถามี) 
4. รายงานผลการดำเน ินการที ่ เสนอตอ
ผูบริหารทองถ่ินเพ่ือทราบ 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือท่ีเกี่ยวของ 
หนังส ือกรมสงเสร ิมการปกครองทองถ่ิน               
ดวนที ่สุด ที ่ มท 0810.5/ว397 ลงวันท่ี                 
21 กุมภาพันธ 2560 
คำอธิบาย: 
ตัวอย างก ิจกรรม เช น การรณรงคสร าง
จิตสำนึก/วินัยในการอนุรักษทรัพยากรน้ำแก
เด็กในโรงเรียน อบรมสงเสริมการใชน้ำหมัก
ชีวภาพ/สารสกัดชีวภาพ/จุลินทรีย(Enzyme 
Ionic Plasma)/กอนจุลินทรีย (EM Ball) เพ่ือ
ใช  ในการบำบ ัดน ้ำเส ีย การจ ัดต ั ้ งศ ูนย
แลกเปลี่ยนเรียนรู ในระดับทองถ่ิน การอบรม
การบำบัด น้ำเสียดวยศาสตรพระราชาหรือ
ภูมิปญญาทองถ่ิน เปนตน 
หมายเหตุ: ประเมินทุกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน ไมสามารถตัดฐานการประเมินได 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

161. จำนวนก ิ จกรรมส  ง เสร ิ มความรู                           
แกประชาชน เกี่ยวกับการอนุรักษทรัพยากรน้ำ
ในหมู บ าน/ชุมชน การใชน ้ำอยางประหยัด                 
และการจัดการน้ำเสียในหมูบาน/ชุมชน   
 
เกณฑการใหคะแนน:    
1. ดำเนินการ 3 กิจกรรมข้ึนไป 
2. ดำเนินการ 2 กิจกรรม 
3. ดำเนินการ 1 กิจกรรม  
4. ไมมีการดำเนินการ 
 

 
 
 
 
 
 

5 
3 
1 
0 

 



๘๘ 
 

หนวยท่ี 6 ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอม ตัวช้ีวัดท่ี 156 – 176 จำนวน 21 ตัวช้ีวัด 
หนวยยอยท่ี 3 ขยะ ตัวช้ีวัดท่ี 162 – 173 จำนวน 12 ตัวช้ีวัด จำนวน 60 คะแนน 
ตัวช้ีวัดท่ี 162 – 169 จำนวน 8 ตัวช้ีวัด 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ:  กองสิ่งแวดลอมทองถ่ิน 
ผูรับผิดชอบ:  1. นางสาวออวดี สุนทรวิภาต  ผูอำนวยการกองสิ่งแวดลอมทองถ่ิน       โทร. 06 1404 1212 
                 2. นายศิริรัตน บำรุงเสนา       ผูอำนวยการกลุมงานสิ่งแวดลอม           โทร. 092 247 1466 
                  3. นายสมศักดิ์ หนูสนิท         ผูอำนวยการกลุมงานทรัพยากรธรรมชาติ โทร. 06 4404 7676 
                                                        หมายเลขโทรศัพทสำนักงาน 02 241 9000 ตอ 2112 – 4 
ตัวช้ีวัดท่ี 170 - 173 จำนวน 4 ตัวช้ีวัด 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ:  กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม (ตัวชี้วัดรวมกับกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน) 
ผูรับผิดชอบ:  1. นางสรอยนภา  หาญเมตตา      นักวิชาการสิ่งแวดลอมชำนาญการพิเศษ   โทร. ๐๘ ๑๖๑๔ ๘๑๔๔ 
                   2. นางผการัตน    เพ็งสวัสดิ์        นักวิชาการสิ่งแวดลอมชำนาญการพิเศษ  โทร. ๐๙ ๒๔๗๙ ๒๔๙๕  
                                                             หมายเลขโทรศัพทสำนักงาน ๐ ๒๒๙๘ ๕๖๕๒ 
 

ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑการประเมิน คะแนน คะแนนท่ีได 

162 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
1. รายงานการประช ุมเพ ื ่อวางแผนการ
ขับเคลื ่อนการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนใน
พ้ืนท่ี ประจำป พ.ศ. 2563    
2. แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ประจำป พ.ศ.2564     
3. บันทึกขอตกลงรวมกันกับองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน และหนวยงาน ดังตอไปนี้  
สวนราชการ สถานศึกษา ศาสนสถาน ภาคเอกชน 
ภาคประชาสังคม/ประชาชน และองคกรปกครอง                
สวนทองถิ ่น ในพื ้นที ่เพื ่อขับเคลื ่อนการจัดการ                  
ขยะมูลฝอยชุมชน 
4. ขอบัญญัติ/เทศบัญญัติ  เรื่อง การจัดการ          
มูลฝอย พ.ศ. ....          
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือท่ีเกี่ยวของ 
1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 
0810.5/ว7725 ลงวันท่ี 28 ธันวาคม 2561 
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที ่ส ุด ที ่ มท 
0820.2/ว3896 ลงวันท่ี 28 มิถุนายน 2562  
3. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน       
ดวนที่สุด ที่ มท 0804.5/ว1270 ลงวันท่ี             
1 พฤษภาคม 2561 
หมายเหตุ: ประเมินทุกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน ไมสามารถตัดฐานการประเมินได 

162. องค กรปกครองส วนท องถ ิ ่นม ีการ
ดำเนินการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการจัดการขยะ
มูลฝอยชุมชน“จังหวัดสะอาด” ประจำป พ.ศ. 
2563 
มีการดำเนินการ ดังนี ้
1.  การจัดประชุมเพื ่อวางแผนการขับเคลื ่อนการ
จัดการขยะมูลฝอยชุมชนในพื้นที ่ ประจำป พ.ศ. 
2563                  
2. การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอย
ชุมชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจำป 
พ.ศ. 2563 
3.   การจ ัดทำบ ันท ึกข อตกลงร  วมก ัน กับ                  
องคกรปกครองสวนทองถิ ่น และหนวยงาน 
ดังตอไปนี้ สวนราชการ สถานศึกษา ศาสนสถาน 
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม/ประชาชน และ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในพ้ืนท่ีเพ่ือขับเคลื่อน
การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 
4. ม ีการออกข อบ ัญญัต ิ/เทศบ ัญญั ติ เร ื ่อง  
การจัดการมูลฝอย พ.ศ. ....  ตามพระราชบัญญัติ 
รักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอย
ของบานเม ือง พ.ศ. 2535 แกไขเพิ ่มเต ิมถึง                  
(ฉบับท่ี 2 ) พ.ศ. 2560 
เกณฑการใหคะแนน: 
1. ดำเนินการ 4 กิจกรรม 
2. ดำเนินการ 3 กิจกรรม 
3. ดำเนินการ 1 - 2 กิจกรรม 
4. ไมมีการดำเนินการ 
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คะแนนเต็ม      60 
คะแนนท่ีได 



๘๙ 
 

ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑการประเมิน คะแนน คะแนนท่ีได 

163 ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
1. ขอบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
2.  ขอตกลงความรวมมือดานสิ ่งแวดลอม           
(ถามี) 
3. หนังสือขอความรวมมือจากหนวยงานอ่ืน         
(ถามี) 
4. รายงานผลการดำเน ินการท ี ่ เสนอตอ
ผูบริหารทองถ่ินเพ่ือทราบ 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือท่ีเกี่ยวของ 
1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ท่ี 
มท 0810.5/ว7725 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 
2561 
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ท่ี 
มท 0820.2/ว3896 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 
2562  
3. เกณฑการประกวด “องคกรปกครอง               
สวนทองถิ่น” ที่ผานเกณฑความสะอาดและ
ความเปนระเบียบเรียบรอย 
คำอธิบาย: 
ยกตัวอยางกิจกรรม เชน การอบรมการลด และ
คัดแยกขยะ การอบรมการบริหารจัดการขยะ              
ตามหลัก 3 Rs การอบรมการจัดการขยะเปยก               
การอบรมใหความรูแก “อาสาสมัครทองถิ่นรักษ
โลก” เพ ื ่อส  งเสร ิมการจ ัดการขยะม ูลฝอย 
การศึกษาดูงาน การประชาสัมพันธเพื่อสรางการ
รับรูเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยผานสื่อตาง ๆ  
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น การจัดตั้งศูนย
การเรียนรูในการจัดการขยะมูลฝอย เปนตน 
หมายเหตุ: ประเมินทุกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน ไมสามารถตัดฐานการประเมินได 
 
 
 
 
 
 

163. จำนวนโครงการ/กิจกรรมเกี ่ยวกับ               
การลดและการค ัดแยกขยะม ูลฝอยจาก                
ตนทางตามหลักการ 3Rs (Reduce, Reuse, 
Recycle) ที ่ดำเน ินการเพื ่อใหความรู แก
ประชาชน 
  
เกณฑการใหคะแนน :      
1. ดำเนินการ 3 กิจกรรมข้ึนไป 
2. ดำเนินการ 2 กิจกรรม 
3. ดำเนินการ 1 กิจกรรม 
4. ไมมีการดำเนินการ 
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๙๐ 
 

ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑการประเมิน คะแนน คะแนนท่ีได 

164 ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
1. โครงการ/กิจกรรม 
2. รายงานผลการดำเนินงานฯ 
3. ภาพถายกิจกรรม 
4. รายงานประจำป 
5. กรณีรวมกับหนวยงานอื ่นใหดูเอกสารท่ี
เก่ียวของ 
6. หนังสือแจงเขารวมกิจกรรม 
7. บัญชีลงลายมือชื่อผูเขารวมกิจกรรม  
8. ชองทางการสื่อสาร เผยแพรประชาสัมพันธ
และทางเว็บไซตหลักขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือท่ีเกี่ยวของ 
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยอาสาสมัคร
ทองถ่ินรักษโลก พ.ศ. 2561 
2. หนังส ือกรมสงเสร ิมการปกครองทองถ่ิน  
ดวนที ่ส ุด ที ่ มท 0810.7/ว2825 ลงวันท่ี  
10 กันยายน 2561 
3. หนังส ือกรมสงเสร ิมการปกครองทองถ่ิน  
ดวนที ่ส ุด ท ี ่  มท 0810.5/ว929 ลงว ันท่ี  
30 มีนาคม 2561 
4. หนังส ือกรมสงเสร ิมการปกครองทองถ่ิน  
ดวนที ่ส ุด ที ่  มท 0810.5/ว2966 ลงวันท่ี  
28 ธันวาคม 2560 
5. หนังส ือกรมสงเสร ิมการปกครองทองถ่ิน  
ดวนที ่ส ุด ที ่ มท 0810.7/ว2794 ลงวันท่ี  
12 ธันวาคม 2560 
หมายเหตุ: ประเมินทุกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน ไมสามารถตัดฐานการประเมินได 
 

164. จำนวนโครงการ/กิจกรรมของกลุม
อาสาสมัครทองถ ิ ่นร ักษโลก (อถล.) เพ่ือ
ขับเคล่ือนการจัดการเรื่องขยะมูลฝอย 
 
มีการดำเนินการ ดังนี ้
1.  มีการจ ัดโครงการ/ก ิจกรรม ของกลุ ม
อาสาสมัครทองถ่ินรักษโลก (อถล.) 
2. มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 
3. มีการรายงานผลการดำเนินงานใหผูบริหาร
ทองถ่ินทราบ 
 
เกณฑการใหคะแนน:     
1. ดำเนินการขอ 1 - 3 
2. ดำเนินการขอ 1 - 2 
3. ดำเนินการขอ 1 
4. ไมไดดำเนินการ 
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๙๑ 
 

ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑการประเมิน คะแนน คะแนนท่ีได 

165 ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
1. ฐานขอมูลขยะมูลฝอยท่ีเปนปจจุบัน 
2. ตรวจสอบขอมูลจากระบบสารสนเทศ มฝ.
2 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากระบบ
สารสนเทศการจัดการขยะมูลฝอยขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือท่ีเกี่ยวของ 
1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0820.2/
ว 4361 ลงวันท่ี 25 ตุลาคม 2562 
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0820.2/
ว 2132 ลงวันท่ี 17 กรกฎาคม 2563 
  
หมายเหตุ: ประเมินทุกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน ไมสามารถตัดฐานการประเมินได 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

165. การบันทึกขอมูลการบริหารจัดการ             
ขยะมูลฝอย (มฝ.2) 
 
เกณฑการใหคะแนน:      
1. มีการบันทึกข อม ูลขยะมูลฝอยที ่ถ ูกต อง  
ครบถวน ทุกเดือน (12 เดือน) 
2. มีการบ ันท ึกข อม ูลขยะม ูลฝอยที ่ถ ูกต อง  
ครบถวน ตอเนื่องมากกวา 6 เดือน 
3. มีการบันทึกขอมูลขยะมูลฝอยที ่ถ ูกต อง 
ครบถวนแตรายงานไมต อเน ื ่อง (ต อเน ื ่อง  
นอยกวา 6 เดือน) 
4. ไมมีการบันทึกขอมูลขยะมูลฝอย ระยะเวลา
นอยกวา 6 เดือน 
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๙๒ 
 

ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑการประเมิน คะแนน คะแนนท่ีได 

166 ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
1. รายงานขอมูลจุดรวมขยะอันตรายหมูบาน/
ชุมชน 
2. ภาพถาย 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือท่ีเกี่ยวของ 
1. ว ิทย ุส ื ่อสารกรมสงเสร ิมการปกครอง
ทองถิ ่น ดวนที ่สุด ที ่ มท 0810.5/ว119              
ลงวันท่ี 15 มกราคม 2561 
2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  
ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว2917 ลงวันท่ี  
25 ธันวาคม 2560 
คำอธิบาย: 
ขยะอันตราย หมายถึง ขยะที ่ม ีความเปน
อันตราย หรือมีส วนประกอบเปนสารที ่ มี
อ ั นตร าย  เ ช  น  หลอดฟล ู ออ เ รส เซนต  
ถานไฟฉายหรือแบตเตอรี่โทรศัพทเคลื ่อนท่ี 
กระป องสเปรย บรรจ ุสารเคม ี  ตล ับหมึก 
หลอดไฟ น้ำยาลางหองน้ำ เปนตน ซึ่งตองท้ิง
แยกจากขยะประเภทอื ่น ๆ อย างช ัดเจน 
เนื ่องจากตองนำไปกำจัดหรือบำบัดดวยวิธี
เฉพาะ เพื ่อปองกันความเปนพิษปนเปอนสู
สิ่งแวดลอม 
หมายเหตุ: กรณีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ไมไดมอบหมายองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืน
ดำเนินการกำจัด ไมตองคิดคะแนนขอ 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

166. องค กรปกครองส วนทองถ ิ ่นม ีการ
ดำ เน ินการจ ั ดการขยะอ ันตรายช ุมชน  
อยางเปนระบบ 
 
เกณฑการใหคะแนน:    
1. มีการกำจัดขยะอันตรายอยางถูกวิธ ี โดย
หนวยงานท่ีไดรับมอบหมาย หรือดำเนินการเอง 
2. ดำเนินการขนขยะอันตรายไปยังหนวยงานท่ี
ไดรับมอบหมาย 
3. มีการประชาสัมพันธและดำเนินการเก็บ
รวบรวมขยะอันตรายจากครัวเรือน 
4. ไมมีการดำเนินการ  
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๙๓ 
 

ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑการประเมิน คะแนน คะแนนท่ีได 

167 ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
1. ขอบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
2. ขอตกลงความรวมมือดานสิ่งแวดลอม (ถามี) 
3. หนังสือขอความรวมมือจากหนวยงานอ่ืน  (ถามี) 
4. รายงานผลการดำเน ินการท ี ่ เสนอตอ
ผูบริหารทองถ่ินเพ่ือทราบ 
5. รายงานผลการดำเนินงานของกลุมกิจกรรม
6. จำนวนผู เขาไปใชประโยชนในกลุ มกิจกรรม
ดังกลาว  
7. ภาพถาย 
8. ใหสุ มตรวจกลุ มกิจกรรมจริงอยางนอย           
1 แหง 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือท่ีเกี่ยวของ 
1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 
0810.5/ว7725 ลงวันท่ี 28 ธันวาคม 2561 
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 
0820.2/ว3896 ลงวันท่ี 28 มิถุนายน 2562  
คำอธิบาย: 
มีการจัดตั้งกลุมเครือขายในพื้นที่องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นและมีการดำเนินกิจกรรมการจัดการ
มูลฝอยในพื้นที่ เชน ผาปารีไซเคิล กิจกรรม Big 
Cleaning Day กิจกรรมทำปุยหมัก น้ำหมักชีวภาพ 
กิจกรรมรานรับซ้ือของเกาสีเขียว กิจกรรมธนาคาร
ขยะชุมชน ธนาคารขยะโรงเรียน ศูนยร ีไซเคิล
ชุมชน กิจกรรมขยะแลกไข ขยะแลกของ กิจกรรม
ตลาดนัดมือสอง และมีการประชาสัมพันธ ให
ความรูดานการจัดการขยะมูลฝอย เชน การจัด
ก ิจกรรมร ับคณะศ ึกษาด ูงาน การจ ัดบอรด
นิทรรศการในงานตาง ๆ จัดตั้งศูนยเรียนรู การ
จัดทำเอกสารเผยแพรกิจกรรมกลุม หรือเผยแพร
ทางสื่ออ่ืน  ๆเปนตน 
หมายเหตุ: ประเมินทุกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน ไมสามารถตัดฐานการประเมินได 
 
 

167. มีการรวมกลุมเครือขายดานการจัดการ
ขยะมูลฝอยในพื ้นท ี ่องค กรปกครองส วน
ทองถิ่น 
มีการดำเนินการ ดังนี้ 
1. มีการรวมกลุมเครือขายดานการจัดการขยะมูล
ฝอยในพ้ืนท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
2. กลุมเครือขายมีการจัดกิจกรรมดานการจัดการ
ขยะมูลฝอยในพ้ืนท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
3. กลุมเครือขายมีการเผยแพรประชาสัมพันธ/ให
ความรูเกี่ยวกับกิจกรรมดานการจัดการขยะมูลฝอย
ท่ีดำเนินการ 
 
เกณฑการใหคะแนน:     
1. ดำเนินการขอ 1 - 3 
2. ดำเนินการขอ 1 และ 2 
3. ดำเนินการขอ 1 
4. ไมมีดำเนินการ 
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๙๔ 
 

ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑการประเมิน คะแนน คะแนนท่ีได 

168 ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
1. แผนงาน/โครงการ 
2. ภาพประกอบการดำเนินการ/ภาชนะเก็บ
ขยะแยกประเภทในรถขยะ/การเก ็บขยะ 
แยกประเภท 
3. รายงานการดำเนินการจัดการขยะประเภท
ตาง ๆ หรือผลการดำเนินการที่บงชี้ถึงการนำ
ขยะแตละประเภทไปจัดการอยางถูกวิธี 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือท่ีเกี่ยวของ 
1. แผนแมบทการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ของประเทศ พ.ศ. 2559 - 2564 
2. แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 
“จังหวัดสะอาด” ประจำป พ.ศ. 2562 และ 
ประจำป พ.ศ. 2563 
3. หนังสือ มท. ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/           
ว 7261 ลงวันท่ี 7 ธันวาคม 2561 
หมายเหตุ: ประเมินทุกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน ไมสามารถตัดฐานการประเมินได 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

168. การเก ็บขนและกำจัดขยะแบบแยก
ประเภท 
มีการดำเนินการ ดังนี้ 
1 .  องค  ก รปกครอ งส  วนท  อ ง ถ ิ ่ น ม ี ก า ร
ประชาสัมพันธ ใหความรูกับประชาชน เกี่ยวกับ
กระบวนการการเก็บขนขยะแยกประเภท และ
การกำจัดขยะแบบแยกประเภทขององค กร
ปกครองสวนทองถ่ิน 
2. องคกรปกครองสวนทองถิ ่นเก็บขยะแยก
ประเภทไมปะปนกัน เช น จ ัดภาชนะบรรจุ 
ขยะแยกประเภทในรถเก็บขยะใหชัดเจน หรือ
จัดเก็บขยะแยกประเภทตามเวลาท่ีกำหนด  
3. มีการนำขยะท่ีจัดเก็บไดไปแยกกำจัดตาม
ประเภทขยะ เชน สงขยะรีไซเคิลใหซาเลง สงให
โรงงานคัดแยกขยะ หรือนำขยะแตละประเภท
ไปใชประโยชนอยางถูกวิธี 
 
เกณฑการใหคะแนน :      
1. ดำเนินการ 3 ขอ 
2. ดำเนินการ 2 ขอ 
3. ดำเนินการ 1 ขอ 
4. ไมมีการดำเนินการ 
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    0 

 



๙๕ 
 

ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑการประเมิน คะแนน คะแนนท่ีได 

169 ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
1. รายงานเกี ่ยวการการจ ัดทำนวัตกรรม
ทองถิ่นที่เกี่ยวของกับการเพิ่มประสิทธิภาพใน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 
2. หนังสือ/บันทึกขอตกลงรวมมือในดานการ
จัดทำนวัตกรรม (ถามี) 
3. แผนงาน/โครงการ (ถามี) 
3. ภาพถาย 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือท่ีเกี่ยวของ 
1. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ดวน
ที ่ส ุด ท ี ่  นร 0505/16173 ลงว ันที ่  4 
พฤษภาคม 2559 
2. แผนปฏิบัติการจัดการมูลฝอย “ จังหวัด
สะอาด” ประจำป พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 
2563 
คำอธิบาย: 
     นว ัตกรรมท องถ ิ ่น หมายถ ึง การใช
ความคิดสรางสรรคหรือเทคโนโลยีเพื่อพัฒนา
หรือประดิษฐสิ่งใหมๆ เชน บริการ ผลิตภัณฑ 
หรือกระบวนการใหมๆ ที ่ส งเสริมและเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย  
เชน มานั่งถุงพลาสติก เสื่อซองกาแฟ เกาอ้ียาง
รถยนต เครื่องคัดแยกประเภทขยะ ไมกวาด
จากเศษพลาสติก เปนตน  
     ซ ึ ่ งความค ิดสร  า งสรรค เพ ื ่ อ ให  เ กิ ด
นว ัตกรรม เก ิดจากความหลากหลายและ
แตกตางไปตามบริบทพ้ืนท่ี ทำใหผลผลิตท่ีเกิด
จากนวัตกรรมทองถิ่น มีพลวัตตามวัฒนธรรม
หรือพ้ืนท่ีตาง ๆ 
หมายเหตุ: ประเมินทุกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน ไมสามารถตัดฐานการประเมินได 
 
 
 
 
 
 

169. จำนวนหม ู บ  าน/ช ุมชนในองค กร
ปกครองสวนทองถิ ่นมีการจัดทำนวัตกรรม
ทองถิ ่นที ่ เพิ ่มประสิทธ ิภาพในการบร ิหาร
จัดการขยะมูลฝอยชุมชน 
 
เกณฑการใหคะแนน :      
1. มากกวารอยละ 50.00 
2. มากกวารอยละ 20.00 
3. มากกวารอยละ 10.00  
4. ต่ำกวารอยละ 10.00 
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๙๖ 
 

ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑการประเมิน คะแนน คะแนนท่ีได 

170 ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
1. แผนงาน/โครงการ 
2. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ 
3. ภาพถายกิจกรรม 
4. รายงานประจำป 
5. กรณีรวมกับหนวยงานอื ่นใหดูเอกสารท่ี
เก่ียวของ 
6. หนังสือแจงเขารวมกิจกรรม 
7. บัญชีลงลายมือชื่อผูเขารวมกิจกรรม  
8. ชองทางการสื่อสาร เผยแพรประชาสัมพันธ
และทางเว็บไซตหลักขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือท่ีเกี่ยวของ 
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ ่น ที ่ มท 
0820.2/ว 2275 ลงว ันที ่  11 มิถ ุนายน 
2562 
 

170. จำนวนกิจกรรมที ่องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นดำเนินการเพ่ือสงเสริมการอนุรักษ พัฒนา
และเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว   
 
เกณฑการใหคะแนน:     
1. ดำเนินการ 3 กิจกรรมข้ึนไป  
2. ดำเนินการ  2 กิจกรรม   
3. ดำเนินการ ๑  กิจกรรม   
4. ไมมีการดำเนินการ 

 
 
     
 
 

5 
3 
1 
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คำอธิบาย : 
1. พ้ืนท่ีสีเขียว หมายถึง พ้ืนท่ีธรรมชาติและพ้ืนท่ีท่ีมนุษยสรางข้ึนหรือกำหนดข้ึนในเขตพ้ืนท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ี ปกคลุมดวย
พืชพรรณเปนองคประกอบหลัก โดยมีวัตถุประสงคใหเกิดสภาพแวดลอมท่ีดี สวยงาม รมเย็น นาอยู เพ่ือการใชประโยชนท้ังทางตรงและ
ทางออม แกการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากร และนักทองเที่ยว โดยพื้นที่สีเขียวควรเปนพื้นที่สาธารณะที่ประชาชนเขาถึงได ใช
บริการได เชน สวนสาธารณะ สวนหยอม สวนพฤกษศาสตร หรือเปนพื้นที่สีเขียวอรรถประโยชน เชน พื้นที่ฝงกลบขยะ พื้นที่บำบัดน้ำ
เสีย พื้นที่ท่ีกันไวเพื่อควบคุมน้ำทวม นอกจากนี้ ยังรวมถึงพื้นที่ที่เปนริ้วยาวตามแนวสาธารณูปการตาง ๆ เชน พื้นที่ตามแนวถนน                 
เกาะกลางถนน พ้ืนท่ีสีเขียวในสถาบันตาง ๆ  
2. ตัวอยางกิจกรรม เชน การอนุรักษตนไมใหญที่มีอยูเดิม การปลูกตนไมเพิ่มเติมในพื้นที่ การสำรวจจัดทำขอมูลพื้นที่สีเขียว การให
ความรูเกี่ยวกับการพัฒนาและดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวหรือการเพิ่มพื้นที่สีเขียว มีการจัดทำแผนการอนุรักษ พัฒนา และเพิ่มพื้นที่สีเขียว
และมีการดำเนินการตามแผน รวมท้ังการรายงานผล 
หมายเหตุ: ประเมินทุกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไมสามารถตัดฐานการประเมินได 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๗ 
 

ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑการประเมิน คะแนน คะแนนท่ีได 

171 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
1. แผนงาน/โครงการ 
2. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ 
3. ภาพถายกิจกรรม 
4. รายงานประจำป 
5. กรณีร วมกับหนวยงานอื ่นให ด ู เอกสารท่ี
เก่ียวของ 
6. หนังสือแจงเขารวมกิจกรรม 
7. บัญชีลงลายมือชื่อผูเขารวมกิจกรรม  
8. ชองทางการสื่อสาร เผยแพรประชาสัมพันธ
และทางเว็บไซตหลักขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 

171. จำนวนก ิจกรรมที ่องค กรปกครอง          
สวนทองถิ่นดำเนินการเพื ่อแกไขปญหาฝุน
ละอองขนาดเล็ก pm 2.5 และไฟปาหมอก
ควัน  
 
เกณฑการใหคะแนน :   
1. ดำเนินการ ๓ กิจกรรมข้ึนไป 
2. ดำเนินการ ๒ กิจกรรม   
3. ดำเนินการ ๑ กิจกรรม   
4. ไมมีการดำเนินการ 

 
 
 
 
 
 

5 
3 
1 

    0 

 

คำอธิบาย : 
1. ตัวอยางกิจกรรม เชน การเฝาระวังและตรวจวัดฝุนละอองในบรรยากาศ การเก็บรวบรวมขอมูลและวิเคราะหปญหาฝุนละอองใน

บรรยากาศและแหลงกำเนิดมลพิษหลักในพ้ืนท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน การรณรงคประชาสัมพันธเพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ีเกิดความ

ตระหนักดานฝุนละอองในบรรยากาศ การรณรงคใชจักรยานเพื่อลดการใชรถยนต การจัดทำชองทาง/เสนทางจักรยาน การจัดระบบ

จราจร การสนับสนุน/จัดใหมีบริการขนสงสาธารณะ การรณรงคการใชขนสงสาธารณะ การรณรงคงดการเผาในที่โลงการมีกลุม/

อาสาสมัครเฝาระวังไฟปา การแกไขปญหาเหตุรองเรียน การออกขอบัญญัติทองถิ่น/เทศบัญญัติ ที่สอดคลองกับพระราชบัญญัติ                 

การสาธารณสุข (กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพท่ีเก่ียวกับคุณภาพอากาศ) การประหยัดพลังงาน การเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว การใชเตาเผาศพ

ปลอดมลพิษ เปนตน 

หมายเหตุ: ประเมินทุกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ไมสามารถตัดฐานการประเมินได เวนแตในกรณีที่องคกรปกครองสวนทองถ่ิน                
ไดตรวจสอบแลวพบวาในพื้นที่รับผิดชอบไมมีปญหาฝุนละอองขนาดเล็ก pm 2.5 หรือไฟปาหมอกควัน จะตองรายงานจังหวัดและ
อำเภอทราบเปนหนังสือดวย พรอมแนบเอกสารหลักฐานเปนผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศที่ไดรับการรองรับจากกรมควบคุมมลพิษ   
จึงจะสามารถตัดฐานการประเมินได 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๘ 
 

ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑการประเมิน คะแนน คะแนนท่ีได 

172 ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
1. แผนงาน/โครงการ  
2. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ  
3. ภาพถายกิจกรรม 
4. กรณีรวมกับหนวยงานอ่ืนใหดูเอกสารท่ีเก่ียวของ  
5. จำนวนผูเขารวมกิจกรรม 
6. หนังสือเชิญเขารวมกิจกรรม  
7. ชองทางการสื่อสาร เผยแพรประชาสัมพันธ        
8. งบประมาณในการจัดซ้ือจัดจางสีเขียว  
9.  จำนวนครั ้งหรือร อยละในการใชบริการ              
จางเหมาท่ีไดรับการรับรองมาตรฐานสิ่งแวดลอม  
10. จำนวนการจัดซ้ือจัดจางสินคาและบริการ
ท่ีผลิตในพ้ืนท่ี 
11. หลักฐานแสดงการรับรองมาตรฐานสิ่งแวดลอม
ตาง ๆ  เชน สินคา ผลิตภัณฑ สถานประกอบการ 
ตลาด สำนักงาน โรงแรม  รานอาหาร หนวยงาน
ราชการ วัด มัสยิด และสถานท่ีทองเท่ียวตาง  ๆ 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือท่ีเกี่ยวของ 
1. มติคณะรัฐมนตรี เมื ่อวันที่ 22 มกราคม 

2551 เร ื ่อง การจ ัดซ ื ้อจ ัดจ างส ินคาและ

บริการท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมของภาครัฐ 

2. หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค (กวพ) 

0821.3/ว 287 ลงวันท่ี 29 สิงหาคม 2551 

172. จำนวนกิจกรรมท่ีองค กรปกครอง              
สวนทองถิ่นดำเนินการเพื่อสงเสริมการผลิต 
การบร ิโภค และการบร ิการที ่เปนมิตรกับ
ส่ิงแวดลอม  
 
เกณฑการใหคะแนน:    
1. ดำเนินการ 3 กิจกรรมข้ึนไป  
2. ดำเนินการ 2 กิจกรรม   
3. ดำเนินการ ๑ กิจกรรม   
4. ไมมีการดำเนินการ 

 
 
 
 
 
 

5 
3 
1 
0 

 

คำอธิบาย : 
๑. การสงเสริมการผลิต บริโภคและการบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม หมายถึง การปรับพฤติกรรมของการผลิต การใหบริการและ
การบริโภคที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม โดยคำนึงถึงการใชทรัพยากรอยางคุมคาและมีประสิทธิภาพ การประหยัดพลังงานและเชื้อเพลิง 
การเลือกซ้ือเลือกใชสินคาท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม การคัดแยกและลดปริมาณขยะ การจัดการน้ำเสียกอนปลอยออกสูสิ่งแวดลอม  ของ
สถานประกอบการ อาคาร สำนักงาน รานคา รานอาหาร โรงแรม หางสรรพสินคา ตลาด โรงเรียน วัด มัสยิด และสถานที่ทองเที่ยว 
ตาง ๆ รวมท้ังการปรับพฤติกรรมของผูบริโภคใหมีวิถีชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
๒. ตัวอยางกิจกรรม เชน การจัดซื้อจัดจางสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม สงเสริมเกษตรอินทรีย สงเสริมการทองเที่ยวเชิง
นิเวศ ตลาดนัด/ตลาดสดสีเขียว จัดกิจกรรมรณรงคใหความรูแกหนวยงานและสถานประกอบการในพื ้นท่ี การรณรงคลดการใช
ถุงพลาสติก ลดการใชโฟม สงเสริมใหหนวยงาน สถานบริการ สถานประกอบการเขารวมโครงการดานสิ่งแวดลอม หรือขอรับการรับรอง
มาตรฐานดานสิ่งแวดลอม (ฉลากเบอร ๕, ฉลากเขียว, ฉลากคารบอน, ฉลาก cool mode, ฉลากคารบอนฟุตพริ้นท, โรงแรมใบไมเขียว, 
มาตรฐาน ISO, โรงแรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (Green Hotel), สำนักงานสีเขียว (Green Office), สินคาที่มีกระบวนการผลิตที่เปน
มิตรกับสิ่งแวดลอม (สินคาตัว G) วัดและมัสยิดท่ีมีการจัดการดานสิ่งแวดลอม หรือมาตรฐานดานสิ่งแวดลอมอ่ืน ๆ  เปนตน การยกระดับ
เปนแหลงเรียนรูดานสิ่งแวดลอม การขยายเครือขายหรือลงนามความรวมมือรวมกับหนวยงานอ่ืน  
หมายเหตุ: ประเมินทุกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไมสามารถตัดฐานการประเมินได 
 



๙๙ 
 

ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑการประเมิน คะแนน คะแนนท่ีได 
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ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
1. แผนงาน/โครงการ 
2. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ 
3. ภาพถายกิจกรรม 
4. รายงานประจำป 
5. กรณีร วมกับหนวยงานอื ่นให ด ู เอกสารท่ี
เก่ียวของ 
6. จำนวนผูเขารวมกิจกรรม/จำนวนผูใชประโยชน 
7. ชองทางการสื่อสาร เผยแพรประชาสัมพันธ
และทางเว็บไซตหลักขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 
8. รายงานขอมูลแสดงแนวโนมการประหยัด
ไฟฟา น้ำมันเชื ้อเพลิง (ยอนหลัง) ในพื ้นท่ี 
องคกรปกครองสวนทองถิ ่นและสำนักงาน/            
ท่ีทำการองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
9. จำนวนสถานประกอบการท ี ่ เข  าร วม
กิจกรรมลดการใชพลังงานหรือเปลี ่ยนมาใช
พลังงานทดแทน 
10. งบประมาณคาใช จ ายดานไฟฟาและ
น้ำมันเชื้อเพลิง (ยอนหลัง) เฉพาะภารกิจใน
สำนักงาน/ท ี ่ทำการองคกรปกครองส วน
ทองถิ ่น โดยไมรวมภารกิจดานการบริการ
สาธารณะ 
11. จำนวนแหลงเร ียนร ู ด านการอนุร ักษ
พลังงาน 

173. จำนวนกิจกรรมที่องคกรปกครองสวน
ทองถิ ่น ดำเนินการเพื ่อการสงเสริมการใช
พลังงานอยางมีประสิทธิภาพ   
 
เกณฑการใหคะแนน:  
 1. ดำเนินการ 3 กิจกรรมข้ึนไป  
 2. ดำเนินการ 2 กิจกรรม   
 3. ดำเนินการ ๑ กิจกรรม   
 4. ไมมีการดำเนินการ 

 
 
 
 
 

5 
3 
1 
0 

 

คำอธิบาย : 
1. การใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ หมายถึง การดำเนินการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการควบคุม กำกับการใชพลังงาน

เพื่อใหเกิดการใชพลังงานอยางประหยัด คุมคา เกิดประโยชนสูงสุด ลดการสูญเสียพลังงาน รวมทั้งการใชพลังงานทดแทนและ            

การหมุนเวียนกลับมาใชใหม  

2. ตัวอยางกิจกรรม เชน การจัดทำแผนงานดานการอนุรักษพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ การใหความรูเรื ่องการอนุรักษพลังงาน                
รณรงคประหยัดไฟฟาและน้ำมันเชื้อเพลิง สงเสริมการใชอุปกรณประหยัดไฟฟา การผลิตและใช Biogas การใชพลังงานแสงอาทิตย   
การตรวจสอบและดูแลการใชเครื่องใชไฟฟาการเปลี่ยนแปลงโครงสรางของวัสดุ อุปกรณ อาคาร สิ่งกอสราง เครื่องจักรกล ยานพาหนะ  
ทำใหเชื้อเพลิงใหพลังงานไดมากข้ึน เปนตน 
หมายเหตุ: ประเมินทุกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไมสามารถตัดฐานการประเมินได 
 

 

 



๑๐๐ 
 

หนวยท่ี 6  ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอม ตัวช้ีวัดท่ี 156 – 176 จำนวน 21 ตัวช้ีวัด 
หนวยยอยท่ี 4 ส่ิงแวดลอมย่ังยืน ตัวช้ีวัดท่ี 174 จำนวน 1 ตัวช้ีวัด (ตัวช้ีวัดนำรอง) 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ:  กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ผูรับผิดชอบ: 1. นางสรอยนภา  หาญเมตตา       นักวิชาการสิ่งแวดลอมชำนาญการพิเศษ   โทร. ๐๘ ๑๖๑๔ ๘๑๔๔ 
                 2. นางผการัตน    เพ็งสวัสดิ์         นักวิชาการสิ่งแวดลอมชำนาญการพิเศษ  โทร. ๐๙ ๒๔๗๙ ๒๔๙๕  
                                                            หมายเลขโทรศัพทสำนักงาน ๐ ๒๒๙๘ ๕๖๕๒ 
 

ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑการประเมิน คะแนน คะแนนท่ีได 

174 
 
 

ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
๑ . ขอมูลพื ้นฐาน (City Profile) ดานการ
พัฒนาเมืองในระบบการประเมินตนเองดาน
เมืองสิ่งแวดลอมยั่งยืน  
๒.ตรวจประเมินโดยกรมสงเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดลอม  
 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือท่ีเกี่ยวของ 
1. มติคณะรัฐมนตรี เมื ่อว ันที ่ ๑๐ ตุลาคม 
๒๕๖๐ เรื่อง การดำเนินงานเมืองสิ่งแวดลอม
ยั่งยืน ประจำป ๒๕๕๙ 
2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี ๑๒ พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔:   
   - ยุทธศาสตรที่ ๔ การเติบโตที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน 
   - แผนงานและโครงการสำคัญ  
โครงการเมืองสีเขียว  
 
หมายเหตุ:  
ประเมินเฉพาะเทศบาล 

(ตัวช้ีวัดนำรอง) 
174. องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการดำเนินการ
ประเมินเมืองสิ ่งแวดลอมยั ่งยืนโดยผานระบบ            
การประเมินตนเองดานเมืองสิ ่งแวดลอมยั ่งยืน             
(Self-Assessment Report: SAR)  
มีการดำเนินการ ดังนี ้
๑. เขาร ับการอบรมการใชระบบการประเมิน
ตนเองด  านเม ืองส ิ ่ งแวดล อมย ั ่ งย ืน(Self-
Assessment Report: SAR) โดยเขารวมเวทีการ
อบรม หรือ ศึกษาอบรมผานระบบออนไลนตางๆ 
๒. กรอกขอมูลหนวยงานและขอมูลฐาน ดาน
การพัฒนาเมืองในระบบการประเมินตนเอง
ดานเมืองสิ่งแวดลอมยั่งยืน ใหครบถวนสมบูรณ
ทุกขอในแตละดานทุกดาน 
๓. บันทึกขอมูลในระบบการประเมินตนเอง
ดานเมืองสิ่งแวดลอมยั่งยืน ใหสมบูรณ 
เกณฑการใหคะแนน : 
1. ดำเนินการกรอกและบันทึกขอมูลหนวยงาน
และขอมูลฐาน ดานการพัฒนาเมืองในระบบ
การประเมินตนเองดานเมืองสิ่งแวดลอมยั่งยืน 
ครบถวนสมบูรณทุกขอในแตละดานทุกดาน 
อยางนอย ๑ ป  
2. ดำเนินการกรอกและบันทึกขอมูลหนวยงานและ
ขอมูลฐาน ด านการพัฒนาเม ืองในระบบการ
ประเมินตนเองดานเมืองสิ่งแวดลอมยั่งยืน แตไม
ครบถวนสมบูรณทุกขอในแตละดานทุกดาน  
3. เขารับการอบรมการใชระบบการประเมิน
ตนเองด านเม ืองส ิ ่ งแวดล อมย ั ่ งย ืน (Self-
Assessment Report: SAR) โดยเขาร วมเวที
การอบรม หรือ ศึกษาอบรมผานระบบออนไลน
ตางๆ 
4. ไมไดดำเนินการ 
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คะแนนเต็ม        5 
คะแนนท่ีได 



๑๐๑ 
 

ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑการประเมิน คะแนน คะแนนท่ีได 

คำอธิบาย : 
๑. ระบบการประเมินตนเองดานเมืองสิ่งแวดลอมยั่งยืน (Self-Assessment Report: SAR) หมายถึง ระบบออนไลนเพื่อการจัดเก็บ
ขอมูลประมวลผล และรายงานผลการประเมินตนเองดานการพัฒนาเมืองข้ันพ้ืนฐาน โดยองคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถท่ีจะกรอก
รวมท้ังบันทึกขอมูลการดำเนินงานดานการพัฒนาเมืองตามประเด็นตางๆ ซ่ึงครอบคลุม ๔ มิติ ตามตัวชี้วัดการประเมินเมืองสิ่งแวดลอม
ยั่งยืน  ไดแก เมืองอยูดี คนมีสุข สิ่งแวดลอมยั่งยืน เทศบาลแหงการเรียนรูและการบริหารจัดการท่ีดี  ใหครบถวนสมบูรณไดดวยตนเอง 
โดยระบบจะทำการประมวลผลหลังจากไดรับขอมูลครบถวนสมบูรณพรอมท้ังรายงานผลการประเมินตนเองดานการพัฒนาเมือง  
 ทั้งนี้ เทศบาลสามารถใชขอมูลในระบบการประเมินตนเองดานเมืองสิ่งแวดลอมยั่งยืนเพื่อการประเมินระดับการพัฒนาเมืองรวมท้ัง             
การวางแผน กำหนดนโยบาย และติดตามประเมินผลการพัฒนาเมือง 
๒. เทศบาลตองดำเนินการลงทะเบียนในระบบการประเมินตนเองดานเมืองสิ่งแวดลอมยั่งยืน โดยเขาสูระบบท่ี https://sar.deqp.go.th 
คลิกท่ีเมนูลงทะเบียน (ขางบนดานขวามือ)  แลวกรอกขอมูลใหครบถวนสมบูรณเพ่ือสมัครสมาชิก ไดแก (๑) ขอมูลสำหรับ login เขาใช
งานระบบ (๒) ขอมูลทั่วไปสวนบุคคล (๓) ขอมูลที่ทำงาน และกดสมัคร ซึ่งเทศบาลสามารถกำหนดชื่อบัญชีผูใช และรหัสผานเพื่อเขา 
ใชงานในระบบไดดวยตนเอง  
๓. ระบบการประเมินตนเองดานเมืองสิ่งแวดลอมยั่งยืน (Self-Assessment Report: SAR) เปนระบบที่เทศบาลสามารถกรอกและ
บันทึกขอมูลหนวยงานและขอมูลฐานซึ่งเปนขอมูลยอนหลังในระยะเวลา ๓ ป ประกอบดวยขอมูลฐาน ๗ ดาน ไดแก ขอมูลทั่วไป 
โครงสรางพื้นฐาน สวัสดิการสังคมและการศึกษา วัฒนธรรมและการทองเที่ยว สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม การเงิน การคลัง และ LPA 
โดยไมจำเปนตองแนบเอกสารประกอบเพ่ิมเติมตามท่ีระบบกำหนด 
๔. เทศบาลสามารถศึกษาและอบรมการใชงานระบบการประเมินตนเองดานเมืองสิ่งแวดลอมยั่งยืนไดจากชองทางการเรียนรู ดังนี้ 

- อบรมสอนการใชงานระบบ SAR ออนไลน live ผานระบบ Zoom หรือ Facebook live ผานเพจกรมสงเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดลอม https://web.facebook.com/deqpth ทุกตนสัปดาหของเดือน / เดือนละ ๑ ครั้ง  

           -    ดาวนโหลดคูมือใชงานระบบ SAR ไดท่ีเวบไซดกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม  
                www.deqp.go.th และ ระบบการประเมินตนเองดานเมืองสิ่งแวดลอมยั่งยืนผานระบบออนไลน https://sar.deqp.go.th 

- ดาวนโหลดคลิปบรรยายสอนการใชงานระบบการประเมินตนเองดานเมืองสิ่งแวดลอมยั่งยืนผานระบบออนไลน ไดท่ี ระบบ
การประเมินตนเองดานเมืองสิ่งแวดลอมยั่งยืนผานระบบออนไลน https://sar.deqp.go.th  

- เวทีการพัฒนาศักยภาพองคกรปกครองสวนทองถ่ินเพ่ือการใชงานระบบการประเมินตนเองดานเมืองสิ่งแวดลอมยั่งยืนผาน
ระบบออนไลน จัดโดยกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม  

- ดาวนโหลด Animation แนะนำการใชงานระบบการประเมินตนเองดานเมืองสิ่งแวดลอมยั่งยืนผานระบบออนไลน ไดท่ี
ระบบการประเมินตนเองดานเมืองสิ่งแวดลอมยั่งยืนผานระบบออนไลน https://sar.deqp.go.th   

๕. เทศบาลไมตองกรอกรายละเอียดใดๆในขอมูลฐานดาน LPA เนื่องจากระบบจะใชขอมูลการประเมินประสิทธิภาพองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท้ังหมดจากกรมสงสริมการปกครองทองถ่ินในการประมวลผล   
 

 
 
 
 
 
 

https://web.facebook.com/deqpth
https://sar.deqp.go.th/
https://sar.deqp.go.th/
https://sar.deqp.go.th/
https://sar.deqp.go.th/


๑๐๒ 
 

หนวยท่ี 6  ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอม ตัวช้ีวัดท่ี 156 – 176 จำนวน 21 ตัวช้ีวัด 
หนวยยอยท่ี 5 กาซเรือนกระจก ตัวช้ีวัดท่ี 175 - 176 จำนวน 2 ตัวช้ีวัด จำนวน 10 คะแนน 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : สำนักสงเสริมเมืองและสังคมคารบอนต่ำ องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (องคการมหาชน) 
ผูรับผิดชอบ:  1. นางสาวสุมน สุเมธเชิงปรัชญา    ผูอำนวยการสำนักสงเสริมเมืองและสังคมคารบอนต่ำ โทร. 08 9783 1163 
                  2. นางสาวเมธวดี เสรีเสถียรทรัพย  นักวิชาการชำนาญการ โทร. 09 5486 6609 
                  ๓. นางสาวตวงกมล พฤทธิ์ธโนปจัย นักวิชาการชำนาญการ โทร. 09 4956 5426 
                                                              หมายเลขโทรศัพทสำนักงาน 02 141 9835, 02 141 9817  
                                                                    และ 02 142 7471 

ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑการประเมิน คะแนน คะแนนท่ีได 
175 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
1. แผนการดำเนินงาน/นโยบาย เกี่ยวกับการ
บริหารจัดการกาซเรือนกระจก 
2. แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
3. มีการเผยแพรทางเว ็บไซต ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ ่น โดยใหทีมประเมินฯ 
ตรวจสอบในเชิงประจักษ (เปดดูจากเว็บไซต
จริงในวันตรวจประเมินฯ) 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือท่ีเกี่ยวของ 
1. บันทึกขอตกลงความรวมมือเผยแพรความรู            
ด านการประเม ินปร ิมาณกาซเร ือนกระจก                   
ท ี ่  ปล อยจากก ิจกรรมทั ้ งหมดขององค กร                   
ปกครองสวนทองถิ ่น (Carbon Footprint for 
Organization: CFO) และการรายงานข อมูล
ปร ิมาณกาซเร ือนกระจกระด ับเม ือง (City 
Carbon Footprint: CCF) ใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน ลงวันท่ี 15 มิถุนายน 2559 
2. บันทึกขอตกลงความรวมมือเผยแพรความรู            
ดานการรายงานขอมูลปริมาณกาซเรือนกระจก
ในองคกรปกครองสวนทองถ่ินและเมือง เพ่ือมุงสู
การเปนเมืองลดคารบอน ลงวันที่ 9 มกราคม 
2563 
3. หนังสือองคการบริหารจัดการกาซเรือน
กระจก ที ่ อบก 2563.08/348 ลงวันท่ี     
19  มีนาคม 2563 
4. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  
ที ่  มท 0820.3/ว 1007 ลงว ันท ี ่  30 
มีนาคม 2563  

175. แผนการดำเนินงาน/นโยบาย เกี่ยวกับ
การบริหารจัดการกาซเรือนกระจก 
 
เกณฑการใหคะแนน : 
1. มีการจัดทำแผนการดำเนินงานเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการกาซเรือนกระจกและเผยแพร
ประชาชนทราบ 
2.  ผ ู บร ิหารม ีนโยบายและม ีการรณรงค
ประชาสัมพันธที ่เกี ่ยวของกับการดำเนินงาน
เก่ียวกับการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก 
3. ผ ู บร ิหารม ีนโยบาย หร ือม ีการรณรงค
ประชาสัมพันธที ่เกี ่ยวของกับการดำเนินงาน
เกี ่ยวกับการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก   
อยางใดอยางหนึ่ง 
4. ไมมีการดำเนินการ 
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คะแนนเต็ม      10 
คะแนนท่ีได 



๑๐๓ 
 

ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑการประเมิน คะแนน คะแนนท่ีได 
คำอธิบาย : 
1. กาซเรือนกระจก เปนกาซที่มีคุณสมบัติในการดูดซับความรอนและรังสีอินฟาเรดไดดี กาซเหลานี้มีความจำเปนตอการรักษาอุณหภูมิ             
ในบรรยากาศของโลกใหคงท่ี  ซ่ึงหากมีมากจนเกินไปจะกอใหเกิดภาวะโลกรอน นำไปสูการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
2. แผนการดำเนินการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก หมายถึง แผนที ่หนวยปฏิบัติจะตองจัดทำขึ ้นเพื ่อการบริหารจัดการกาซ                 
เรือนกระจก รวมถึงการทำรายงานขอมูลปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกและการสนับสนุนสงเสริมใหทุกภาคสวนดำเนินการลดกาซเรือน
กระจกจากกิจกรรมตาง ๆ ที่เกี่ยวของ และกำกับการดำเนินงานของหนวยยอยที่อยูลางสุดของการปฏิบัติงานที่มีพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ          
และ มีภารกิจเฉพาะในพ้ืนท่ีนั้น 
3. นโยบายการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก หมายถึง แนวทางหรือกรอบที่กำหนดขึ้นเพื่อใชในการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก          
ใหบรรลุเปาหมายตามตองการ 
4. วัดผลการดำเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ถึงปจจุบัน (ต.ค. 2562 – วันท่ีเขาตรวจ) 
หมายเหตุ: ประเมินเฉพาะเมืองพัทยา เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๔ 
 

ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑการประเมิน คะแนน คะแนนท่ีได 
176 ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 

1. รายงานขอมูลปริมาณการปลอยกาซเรือน
กระจกขององค กรปกครองส วนท องถ่ิน                 
ตามคู มือการจัดทำขอมูลกาซเรือนกระจก             
ขององค การบร ิหารจ ัดการก  าซกระจก 
(องคการมหาชน) 
2. ชองทางการเผยแพรผลการดำเนินการและ
ทางเว ็บไซตหลักขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือท่ีเกี่ยวของ 
1. บันทึกขอตกลงความรวมมือเผยแพรความรู 
ดานการประเมินปริมาณกาซเรือนกระจกท่ีปลอย
จากกิจกรรมทั ้งหมดขององคกรปกครองสวน
ทองถิ ่น (Carbon Footprint for Organization: 
CFO) และการรายงานขอมูลปริมาณกาซเรือน
กระจกระด ับเม ือง (City Carbon Footprint: 
CCF) ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ลงวันท่ี 
15 มิถุนายน 2559 
2. บ ันทึกข อตกลงความร วมมือเผยแพร
ความรู ดานการรายงานขอมูลปริมาณกาซ
เรือนกระจกในองคกรปกครองสวนทองถิ่นและ
เมือง เพื่อมุงสู การเปนเมืองลดคารบอน ลงวันท่ี         
9 มกราคม 2563 
3. หนังสือองคการบริหารจัดการกาซเรือน
กระจก ที ่ อบก 2563.08/348 ลงวันท่ี   
19  มีนาคม 2563 
4. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ท่ี 
มท 0820.3/ว 1007 ลงวันที่ 30 มีนาคม 
2563  
 

176. องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการจัดทำ
รายงานขอมูลปริมาณการปลอยกาซเร ือน
กระจกขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 
เกณฑการใหคะแนน: 
1. มีการจัดทำรายงานขอมูลปริมาณการปลอย
กาซเรือนกระจก และเผยแพรแกประชาชน
ตั้งแต 2 ชองทางข้ึนไป 
2. มีการจัดทำรายงานขอมูลปริมาณการปลอย
กาซเรือนกระจก และเผยแพรแกประชาชน            
1 ชองทาง  
3. มีการจัดทำรายงานขอมูลปริมาณการปลอย
กาซเรือนกระจก แตไมไดเผยแพร 
4. ไมมีการดำเนินการ 
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๑๐๕ 
 

ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑการประเมิน คะแนน คะแนนท่ีได 
คำอธิบาย : 
1. รายงานขอมูลปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจก (Greenhouse Gas Inventory) เปนการแสดงแหลงปลอยและแหลงดูดกลับกาซเรือน
กระจก รวมถึงการแสดงปรมิาณกาซเรือนกระจก ท่ีเกิดข้ึนจากกิจกรรมตาง ๆ 
2. ชองทางการเผยแพรผลการดำเนินงาน หมายถึง กระบวนการถายทอดผลการดำเนินงานผานชองทางการสื่อสารตาง ๆอยางเชน รายงาน
เอกสาร สื่อสิ่งพิมพ แผนพับ โปสเตอร เว็บไซต  สื่ออิเล็กทรอนิกส สื่อวีดีโอ เปนตน 
3. วัดผลการดำเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ถึงปจจุบัน (ต.ค. 2562 – วันท่ีเขาตรวจ) 
หมายเหตุ: ประเมินเฉพาะเมืองพัทยา เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง 
 

 
 
 
 
 


