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ตัวช้ีวัดการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(Local Performance Assessment: LPA) ประจ าปี 2564 

ด้านที่ 2 ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา 
จ านวน 20 ตัวช้ีวัด ตัวชี้วัดที่ 25-44 จ านวน 100 คะแนน เป็นตัวช้ีวัดที่น าไปนับเป็นคะแนนทั้งหมด 

หัวข้อประเมิน เมือง
พัทยา 

อบจ. ทน. ทม. ทต. อบต. คะแนนที่ได ้

ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด คะแนน ร้อยละ 
1. ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ 5 5 5 5 5 5   
2. ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากร
บุคคล 

4 4 4 4 4 4   

3. คุณภาพชีวิตและความสมดุลของ
ชีวิตกับการท างาน 

1 1 1 1 1 1   

4. การด าเนินกิจการของสภาท้องถิ่น 10 10 10 10 10 10   
ตัวชี้วัดน าไปนับเป็นคะแนน รวม 20 20 20 20 20 20   

 
สรุปหัวข้อประเมิน ตัวชี้วัดที่ จ านวนตัวชี้วัด จ านวนคะแนน 

1. ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ 25-29 5 25 
2. ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล 20-33 4 20 
3. คุณภาพชีวิตและความสมดุลของชีวิตกับการท างาน 34 1 5 
4. การด าเนินกิจการของสภาท้องถิ่น 35-44 10 50 

ตัวช้ีวัดไม่น าไปนับเป็นคะแนน (ตัวช้ีวัดน าร่อง) รวม - - - 
ตัวช้ีวัดน าไปนับเป็นคะแนน (ตัวช้ีวัดจริง) รวม 25-44 20 100 
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1. เกณฑ์การประเมินและข้อมูลการประเมินประสิทธิภาพ 
ตัวชี้วัด เกณฑ์การประเมิน ข้อมูลการประเมินประสิทธิภาพ 

25 การจัดท าแผนอัตราก าลังสามปี 
(2563 KPI: 24) (ITA) 

KPI: เดิม/ปรับปรุงให้เปน็ปัจจบุนั 
ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ 

26 การออกค าสั่งด้านการบริหารงานบุคคล 
 (2563 KPI: 25) (ITA) 

KPI: เดิม/ปรับปรุงให้เปน็ปัจจบุนั 
ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ 

27 การพัฒนาองค์ความรู้(Knowledge Management) โดยการ
อบรมหรือฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเอง  
(2563 KPI: 26) 

KPI: เดิม/ปรับปรุงให้เปน็ปัจจบุนั 
ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ 

28 การพัฒนาองค์ความรู้ (Knowledge Management) โดย
การส่งบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้ารับการอบรม
หรือฝึกอบรมกับหน่วยงานอื่น  
(2563 KPI: 27) 

KPI: เดิม/ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน/ปรับปรุงใหม่
ให้เกิดความชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ 

29 การพัฒนาองค์ความรู้ (Knowledge Management) บุคลากร
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ 
จากการอบรม การฝึกอบรมหรือสัมมนาในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 (เฉพาะข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเท่านั้น) 
(2563 KPI: 28) 

KPI: เดิม/ปรับปรุงตัวชี้วัดใหม่ (อธิบายให้ชัดเจน
มากขึ้น คือของเดิมซึ่งเป็นการพัฒนาองค์ความรู้
ตามสายงาน เพียงแต่เปิดกว้างของแหล่งการ
พัฒนาองค์ความรู)้ 
ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ 

30 ระดับความส าเร็จของการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
 (2563 KPI: 29) 

KPI: เดิม/ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน/ปรับปรุงใหม่
เกณฑ์การให้คะแนนทั้งหมด 
ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ 

31 การประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการหรือพนักงานครูและ
บุคลากรทางการศึกษาส่วนท้องถิ่น 
 (2563 KPI: 31) 
 

KPI: เดิม/ปรับปรุงให้เปน็ปัจจบุนั 
ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เว้นแต่
กรณีไม่มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาหรือสถานศึกษา ตัดฐานการประเมินได้ 

32 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากร
ทางการศึกษาส่วนท้องถิ่น  
(2563 KPI: 30) 
 
 

KPI: เดิม/ปรับปรุงให้เปน็ปัจจบุนั 
ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เว้นแต่
กรณีไม่มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาหรือสถานศึกษา ตัดฐานการประเมินได้ 

33 ระดับความส าเร็จของการบันทึก ปรับปรุง และแก้ไขข้อมูล
ทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ของข้าราชการหรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลูกจ้าง 
ในระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ (LHR) ให้
ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 
(2563 KPI: 32) 

KPI: เดิม/ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน/ตัดค าอธิบาย
ออกทั้งหมด 
ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ 
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1. เกณฑ์การประเมินและข้อมูลการประเมินประสิทธิภาพ 
ตัวชี้วัด เกณฑ์การประเมิน ข้อมูลการประเมินประสิทธิภาพ 

34 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานที่ท างานที่นา่อยู่ น่าท างาน 
(KPI: ใหม)่  

KPI: ใหม่ 
ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ 

35 การบันทึกข้อมูลผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นใน
ระบบฯให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 
 (2563 KPI: 35) 

KPI: เดิม/ปรับปรุงใหม่ให้เกิดความชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ 

36 ในปี พ.ศ. 2563 ผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
จากผู้บริหารท้องถิ่นได้เข้าร่วมประชุมสภาสมัยสามัญทุกสมัย
และทุกครั้ง  
(2563 KPI: 36) 

KPI: เดิม (ตัด ITA ออก) 
ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ 

37 การอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานและการจัดเอกสาร
เก่ียวกับกฎหมายและระเบียบที่ส าคัญให้แก่สภาท้องถิ่น 
(2563 KPI: 37) (ITA) 

KPI: เดิม/ปรับปรุงให้เปน็ปัจจบุนั 
ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ 

38 การพัฒนาความรู้ให้แก่สมาชิกสภาท้องถิ่น 
(2563 KPI: 38) 

KPI: เดิม/ปรับปรุงตามสถานการณ์ COVID-19 
ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ 

39 การก าหนดสมัยประชุมสามัญ การเรียกประชุมสภาสมัย
สามัญ และการนัดประชุมสภาสมัยสามัญ ประจ าปี 2563 
 (2563 KPI: 39) (ITA) 

KPI: เดิม/ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน/ตัดค าอธิบาย
การประชุมสภาออกทั้งหมด 
ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ 

40 การเสนอและส่งส าเนาร่างข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 (2563 KPI: 40) 

KPI: เดิม/ปรับปรุงให้เปน็ปัจจบุนั 
ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ 

41 การตั้งคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาร่างข้อบัญญัติ/เทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564 
 (2563 KPI: 41) 

KPI: เดิม/ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน/ปรับปรุงใหม่
ให้เกิดความชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ 

42 การเสนอและพิจารณาค าแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564 
 (2563 KPI: 42) 

KPI: เดิม/ปรับปรุงเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 
ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ 

43 การจัดท ารายงานของคณะกรรมการแปรญัตติตามข้อ ๕๐ 
ของระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
สภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๕๔) 
(2563 KPI: 43) 

KPI: เดิม/ปรับปรุงใหม่ให้เกิดความชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ 

44 การจัดท ารายงานการประชุมสภาท้องถิ่น 
(2563 KPI: 44) (ITA) 

KPI: เดิม/ปรับปรุงใหม่ให้เกิดความชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ 
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2. สรุปตัวช้ีใหม่ ตัวช้ีวัดเดิม ตัวช้ีวัดเดิมมีการปรับปรุง  และตัวชี้วัดน าร่อง  
ตัวช้ีวัดใหม่ ตัวช้ีวัดเดิม ตัวช้ีวัดเดิม 

มีการปรับปรุง 
ตัวช้ีวัดน าร่อง ยกเลิก 

2563 
34 36 25 26 27 - 33 34 

  28 29 30   
31 32 33 
35 37 38 

   39 40 41 
42 43 44 

1 1 18 - 
รวม 20 ตัวชี้วัด 2 

 
 

ตัวชี้วัด ITA 25 26 37 39 44 =5 
ตั ว ชี้ วั ด ป รั บป รุ ง ต าม
สถานการณ์ COVID-19 

38 =1  

ตั ว ชี้ วั ด ที่ ตั ด ฐ านก า ร
ประเมินได้ 

ไม่มี 
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3. จ านวนตัวช้ีวัดที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องถูกประเมินประสิทธิภาพ 
ตัวชี้วัด เกณฑ์การประเมิน เมือง

พัทยา 
อบจ. ทน. ทม. ทต. อบต. 

ตัวชี้วัดทั้งหมด 20 ตัวชี้วัด 20 20 20 20 20 20 
ตัวชี้วัดที่นับเป็นคะแนน ตัวชี้วัดที่ 25-44 จ านวน 20 ตัวชี้วัด จ านวน 
100 คะแนน (น าไปนับเป็นคะแนน) 

20 20 20 20 20 20 

 หน่วยที่ 1 ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดที่ 25-29 
จ านวน 5 ตัวชี้วัด จ านวน 25 คะแนน 

5 5 5 5 5 5 

25 การจัดท าแผนอัตราก าลังสามปี 
(2563 KPI: 24) (ITA) 

1 1 1 1 1 1 

26 การออกค าสั่งด้านการบริหารงานบุคคล 
 (2563 KPI: 25) (ITA) 

1 1 1 1 1 1 

27 การพัฒนาองค์ความรู้(Knowledge Management) โดยการ
อบรมหรือฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเอง  
(2563 KPI: 26) 

1 1 1 1 1 1 

28 การพัฒนาองค์ความรู้ (Knowledge Management) โดยการ
ส่งบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้ารับการอบรมหรือ
ฝึกอบรมกับหน่วยงานอื่น (2563 KPI: 27) 

1 1 1 1 1 1 

29 การพัฒนาองคค์วามรู้ (Knowledge Management) บุคลากรของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ จาก
การอบรม การฝึกอบรมหรือสัมมนาในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 (เฉพาะข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเท่านั้น) (2563 
KPI: 28) 

1 1 1 1 1 1 

 หน่วยที่ 2 ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล ตัวชี้วัดที่ 
20-33 จ านวน 4 ตัวชี้วัด จ านวน 20 คะแนน 

4 4 4 4 4 4 

30 ระดับความส าเร็จของการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
 (2563 KPI: 29) 

1 1 1 1 1 1 

31 การประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการหรือพนักงานครูและ
บุคลากรทางการศึกษาส่วนท้องถิ่น 
 (2563 KPI: 31) 

1 1 1 1 1 1 

32 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาส่วนท้องถิ่น (2563 KPI: 30) 

1 1 1 1 1 1 

33 ระดับความส าเร็จของการบันทึก ปรับปรุง และแก้ไขข้อมูล
ทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ของข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลูกจ้าง ใน
ระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ (LHR) ให้
ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 
(2563 KPI: 32) 

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

พัทยา 
อบจ. ทน. ทม. ทต. อบต. 

 หน่วยท่ี 3 คุณภาพชีวิตและความสมดุลของชีวิตกับการ
ท างาน ตัวชี้วัดที่ 34 จ านวน 1 ตัวชี้วัด จ านวน 5 คะแนน 

1 1 1 1 1 1 

34 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานที่ท างานที่น่าอยู่ น่าท างาน 
(KPI: ใหม่)  

1 1 1 1 1 1 

 หน่วยที่ 4 การด าเนินกิจการของสภาท้องถิ่น ตัวชี้ วัดที่    
35-44 จ านวน 10 ตัวชี้วัด จ านวน 50 คะแนน 

10 10 10 10 10 10 

35 การบันทึกข้อมูลผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นใน
ระบบฯให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 
 (2563 KPI: 35) 

1 1 1 1 1 1 

36 ในปี พ.ศ. 2563 ผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจาก
ผู้บริหารท้องถิ่นได้เข้าร่วมประชุมสภาสมัยสามัญทุกสมัยและ
ทุกครั้ง (2563 KPI: 36) 

1 1 1 1 1 1 

37 การอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานและการจัดเอกสาร
เก่ียวกับกฎหมายและระเบียบที่ส าคัญให้แก่สภาท้องถิ่น 
(2563 KPI: 37) (ITA) 

1 1 1 1 1 1 

38 การพัฒนาความรู้ให้แก่สมาชิกสภาท้องถิ่น (2563 KPI: 38) 1 1 1 1 1 1 
39 การก าหนดสมัยประชุมสามัญ การเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ 

และการนัดประชุมสภาสมัยสามัญ ประจ าปี 2563 
 (2563 KPI: 39) (ITA) 

1 1 1 1 1 1 

40 การเสนอและส่งส าเนาร่างข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  (2563 KPI: 40) 

1 1 1 1 1 1 

41 การตั้งคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาร่างข้อบัญญัติ/เทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564 
 (2563 KPI: 41) 

1 1 1 1 1 1 

42 การเสนอและพิจารณาค าแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564 
 (2563 KPI: 42) 

1 1 1 1 1 1 

43 การจัดท ารายงานของคณะกรรมการแปรญัตติตามข้อ ๕๐ ของ
ระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔) 
(2563 KPI: 43) 

1 1 1 1 1 1 

44 การจัดท ารายงานการประชุมสภาท้องถิ่น (2563 KPI: 44) (ITA) 1 1 1 1 1 1 
ตัวชี้วัดที่ต้องประเมินประสิทธภิาพ 20 20 20 20 20 20 

สามารถตัดฐานการประเมินได ้ - - - - - - 
ตัวชี้วัดไม่น าไปนับเป็นคะแนนรวม/ตัวชี้วัดน าร่อง - - - - - - 

ตัวชี้วัดน าไปนับเป็นคะแนนรวม  20 20 20 20 20 20 
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4. ตัวช้ีวัดไม่น าไปนับเป็นคะแนนรวมซึ่งเป็นตัวชี้วัดน าร่อง 
ตัวชี้วัด เกณฑ์การประเมิน เมือง

พัทยา 
อบจ. ทน. ทม. ทต. อบต. 

 ไม่ม ี - - - - - - 
รวม - - - - - - - 

 
5. จ านวนตัวช้ีวัดที่สามารถตัดฐานการประเมินได้ 
ตัวชี้วัด เกณฑ์การประเมิน เมือง

พัทยา 
อบจ. ทน. ทม. ทต. อบต. 

 ไม่ม ี       
รวม - - - - - - 
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6. รายละเอียดตัวชี้วัด  ด้านที่ 2 ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา 
จ านวน 20 ตัวช้ีวัด ตัวชี้วัดที่ 25 – 44 จ านวน 100 คะแนน เป็นตัวช้ีวัดที่น าไปนับเป็นคะแนนทั้งหมด 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ: องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการด าเนินการบริหารทรัพยากรบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ                     
ทั้งการวางแผน การส่งเสริม การพัฒนา การถ่ายทอดความรู้ พร้อมทั้งมีช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นและ               
ข้อร้องเรียนของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน และส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเจ้าหน้าที่ พร้อมกับส่งเสริม และ
สนับสนุนให้สภาท้องถิ่นด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เป้าหมายเชิงปริมาณ: ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านที่ 2 ร้อยละ 70 
หน่วยที่ 1 ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดที่ 25 – 29 จ านวน 5 ตัวชี้วัด จ านวน 25 คะแนน 
เป้าหมาย: องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีนโยบาย แผนงาน มาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล มีการวางแผน  
และบริหารอัตราก าลัง ตลอดจนพัฒนาองค์ความรู้ของข้าราชการ ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย อ านาจ หน้าที่ และ
ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน 

25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
1. มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท า/ปรับปรุง    
แผนอัตราก าลังว่าได้ระบุเลขที่ค าสั่งหรือไม่    และ
องค์ประกอบคณะกรรมการครบถ้วน 
2. มีหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการหรือเอกสาร
ที่ อ้ างอิงได้ว่ ามีการแจ้ง เชิญให้มีการประชุม
คณะกรรมการจัดท า/ปรับปรุงแผนอัตราก าลังทุก
ครั้ง 
3. มีรายงานการประชุมคณะกรรมการจัดท า/    
ปรับปรุงแผนอัตราก าลัง ที่ได้แนบไว้ในเล่ม    แผน
อัตราก าลั งสามปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564-2566 ทุกครั้ง และมีบันทึกการประชุม
รายละเอียดที่แสดงให้เห็นถึงการแสดงความเห็น มี
การวิเคราะห์ภารกิจอ านาจหน้าที่ การมีส่วนร่วม
การตัดสินใจร่วมกันในการจัดท า/ปรับปรุงแผน
อัตราก าลังอย่างชัดเจน 
4. รายละเอียดเล่มแผนอัตราก าลังมีหัวข้อครบ     
ตามที่ก าหนด และระบุรายละเอียดการวิเคราะห์
ยุทธศาสตร์/อ านาจหน้าที่ครบทุกส่วนราชการ 
5. ตรวจสอบรายละเอียดโครงสร้างส่วนราชการที่มี
ความจ าเป็นในการบริหารงาน (กองหลัก)  
5.1 มีจ านวนครบตามประเภทขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ ตามที่กฎหมายก าหนด      
5.2 การก าหนดอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่
ละส่วนราชการสอดคล้องกับภารกิจอย่างชัดเจนและ
ไม่ซับซ้อนกัน ตามกรอบที่กฎหมายก าหนด 

25. การจัดท าแผนอัตราก าลังสามปี 
มีการด าเนินการ ดังนี้ 
1. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท า/
ปรับปรุงแผนอัตราก าลังมีองค์ประกอบ
ครบถ้วน 
2. รายงานการประชุมคณะกรรมการ
จัดท า/ปรับปรุงแผนอัตราก าลัง  
3. การวิเคราะห์ยุทธศาสตร์/อ านาจ
หน้าที่ตามกฎหมายว่ามีภารกิจใดที่
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นจะต้อง
ด าเนินการซึ่งสอดคล้องกับอ านาจหน้าที่
ตามข้อ 6 
4. ก าหนดโครงสร้างส่วนราชการที่มี
ความจ าเป็นในการบริหารงาน (กอง
หลัก) ตามประเภทขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นครบถ้วนตามที่กฎหมาย
ก าหนด 
5. ก าหนดชื่อส่วนราชการ ชื่อส่วน ชื่อฝ่าย
หรือชื่อกลุ่มงาน และสายงานผู้บริหาร
ถูกต้องตามที่กฎหมายก าหนด 
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6. รายละเอียดตัวชี้วัด  ด้านที่ 2 ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา 
ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน 

25 6.  ตรวจสอบการก าหนดชื่อส่วนราชการ ชื่อส่วน
ชื่อฝ่ายหรือชื่อกลุ่มงาน และการก าหนดสายงาน
ผู้บริหารถูกต้องตามที่ ก.จ., ก.ท., และ ก.อบต. 
ก าหนด (กรณีก าหนดกลุ่มงานชื่อต้องไม่ซ้อนกับชื่อ
ฝ่าย และต้องมีผู้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ 
ระดับช านาญการพิเศษเป็นหัวหน้ากลุ่มงาน และ
ต้องเป็นต าแหน่งที่สอดคล้องกับภารกิจ อ านาจ
หน้าที่ของกลุ่มงานนั้น) 
7. ตรวจสอบการก าหนดกรอบต าแหน่งหัวหน้าส่วน
ราชการ หัวหน้าฝ่าย การก าหนดกรอบต าแหน่ง
ประเภทวิชาการและประเภททั่วไปมีจ านวนครบตามที่ 
ก.จ., ก.ท., และ ก.อบต. ก าหนด 
8. ตรวจสอบการก าหนดระดับต าแหน่งว่าถูกต้อง
หรือไม่ ดังนี้ 
8.1 ประเภทบริหารท้องถิ่นและประเภท อ านวยการ
ท้องถิ่น ให้ก าหนดเพียง ระดับเดียว (ต้น, กลาง, สูง) 
8.2 ประเภทวิชาการ กรณีต าแหน่งว่างหรือก าหนด
เพ่ิมใหม่ให้ก าหนดระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ 
8.3 ประเภททั่วไป กรณีต าแหน่งว่างหรือก าหนด
เพ่ิมใหม่ให้ก าหนดระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน 
9. ตรวจสอบรายละเอียดในประกาศใช้แผน
อัตราก าลัง ว่าลงนามโดยผู้บริหารท้องถิ่น อ้างอิง
มติ ก.จังหวัด ทุกครั้งหรือไม่และน าแผนอัตราก าลัง
ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ในเว็บไซต์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและเป็นปัจจุบัน     
10. สุ่ มตรวจสอบการปรั บปรุ งข้ อมู ลในระบบ       
ฐานข้อมูลแห่งชาติเป็นปัจจุบันตรงกับข้อมูลในเล่มแผน
อัตราก าลังที่ประกาศใช้บังคับเป็นปัจจุบัน 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง 
1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2. ประกาศ ก.ถ. เรื่อง ก าหนดมาตรฐานกลางการ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 25 มิถุนายน 
พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
 

6. การก าหนดอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของแต่ละส่วนราชการสอดคล้องกับภารกิจ
อย่างชัดเจนไม่ซับซ้อนกันตามกรอบที่
กฎหมายก าหนด 
7. ก าหนดกรอบต าแหน่งผู้อ านวยการ
กอง/ส านัก ผู้อ านวยการส่วน หัวหน้า
ฝ่ายและก าหนดกรอบต าแหน่งประเภท
วิชาการ และประเภททั่วไป ตามจ านวน
ที่กฎหมายก าหนด 
8. การก าหนดระดับต าแหน่งประเภทบริหาร
ท้องถิ่น ประเภทอ านวยการท้องถิ่น ประเภท
วิชาการ และประเภททั่วไป ถูกต้องหรือไม่ 
และการค านวณเพ่ือประมาณการภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลถูกต้อง
สอดคล้องกับระดับต าแหน่งที่ก าหนดหรือไม่ 
9. ผู้บริหารท้องถิ่นลงนามประกาศใช้
แผนอัตราก าลังทุกครั้ง โดยอ้างมติ ก.
จั ง ห วั ด ค รั้ ง ที่ เ ห็ น ช อ บ  แ ล ะ ก า ร
ประชาสัมพันธ์แผนอัตราก าลังในเว็บไซด์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
10.  มี การปรับปรุ งข้อมู ล ในระบบ
ฐานข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติเป็น
ปั จ จุ บั น ต ร งกั บ ข้ อมู ล ใ น เ ล่ ม แผ น
อัตราก าลังที่ประกาศใช้บังคับ 
11. ไม่มีการปรับปรุงแผนอัตราก าลังใน
แต่ละปีงบประมาณ (ไม่นับรวมที่ถูก
บั ง คั บ ให้ ด า เ นิ นการต ามประกาศ
โครงสร้างใหม่ที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
ก าหนด) 

เกณฑ์การให้คะแนน: 
1. ด าเนินการ 9 – 11 ข้อ 
2. ด าเนินการ 6 - 8 ข้อ 
3. ด าเนินการ 3 - 5 ข้อ 

4. ด าเนินการน้อยกว่า 3 ข้อ หรือไม่มี
การด าเนินการ 
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6. รายละเอียดตัวชี้วัด  ด้านที่ 2 ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา 
ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน 

25 3. ประกาศคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
(ประกาศ ก.จ.จ.  ก.ท.จ. ก.อบต.จังหวัด หรือ ก. เมืองพัทยา) 
4. หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 
0809.2/ว 70 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2563  เรื่องการ
จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 - 2566 ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้าง ส่วน
ราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น และกิจการ
อนเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
6. ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง ก าหนด
กอง ส านัก หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 และ
หนังสือแจ้งแนวทางปฏิบัติที่เก่ียวข้อง 
ค าอธิบาย: 
แผนอัตราก าลังสามปี คือ แผนอัตราก าลังที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าขึ้น เพ่ือเป็นกรอบในการ
ก าหนดต าแหน่ง การสรรหาบุคคลเข้าสู่ต าแหน่ง และ
พัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น โดย
คาดคะเนว่า ในช่วงระยะเวลา 3 ปี ข้างหน้าว่าแต่ละ
ส่วนราชการมีความจ าเป็นต้องการใช้ต าแหน่งใน
ประเภทใด สายงานใด จ านวนเท่าใด ให้มีความ
เหมาะสมกับปริมาณงาน และจะพัฒนาข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่นให้มีทักษะ ความรู้เพ่ิมเติมด้านใด
และด้วยวิธีการใด เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
มีการบริหารงานตามอ านาจ หน้าที่และภารกิจที่
รับผิดชอบได้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายได้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ือจัดบริการ
สาธารณะและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่น 
ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ 
(2563 KPI: 24) (ITA) 
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6. รายละเอียดตัวชี้วัด  ด้านที่ 2 ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา 
ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน 

26 ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
ให้ตรวจสอบการออกประกาศ ค าสั่ง  ดังนี้ 
1. รายละเอียดค าสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถูกต้องตามที่
กฎหมายก าหนดและเป็นปัจจุบันหรือไม่ 
2. รายละเอียดค าสั่ งแต่งตั้ งผู้ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อ านวยการส านัก กอง หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่อ
อย่างอ่ืนถูกต้องตามที่กฎหมายก าหนดและเป็นปัจจุบัน 
3. รายละเอียดค าสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถูกต้องตามที่กฎหมาย
ก าหนดและเป็นปัจจุบัน  
4. รายละเอียดค าสั่งแต่งตั้งผู้ รักษาราชการแทน   
ผู้อ านวยการส านัก กอง หรือหัวหน้าส่วนราชการที่
เรียกชื่ออย่างอ่ืนถูกต้องตามที่กฎหมายก าหนดและเป็น
ปัจจุบัน  
5. รายละเอียดค าสั่งปลัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมอบหมายหน้าที่การงานให้แก่ รองปลัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระบุเลขที่ต าแหน่ง ชื่อ
ส่วนราชการที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน และปลัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงนามในค าสั่ง 
6. รายละเอียดค าสั่งผู้อ านวยการส านัก กอง หรือ    
หัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนมอบหมาย
หน้าที่การงานให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นว่ามีครบ
ทุกส่วนราชการระบุเลขที่ต าแหน่งของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่นทุกราย สมบูรณ์ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 
7. รายละเอียดรายงานผลด าเนินงานของผู้รับมอบ    
อ านาจตามค าสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ว่ามีหนังสือรายงานผล
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และสรุปผลการด าเนินงานครบ
ทุกลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย 
8. รายละเอียดรายงานผลด าเนินงานของผู้รับมอบ    
อ านาจตามค าสั่ งแต่ งตั้ งผู้ ปฏิบั ติ ราชการแทน
ผู้อ านวยการส านัก กอง หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่าง
อ่ืนว่ามีหนังสือรายงานผลอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และ
สรุปผลกาด าเนินงานครบทุกลักษณะงานที่ ได้รับ
มอบหมาย 

26. การออกค าสั่งด้านการบริหารงาน
บุคคล  
มีการด าเนินการ ดังนี้ 
1. ค าสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2. ค าสั่ งแต่งตั้ งผู้ปฏิบัติราชการแทน    
ผู้อ านวยการส านัก กอง หรือหัวหน้าส่วน
ราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน 
3. ค าสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4. ค าสั่ งแต่งตั้ งผู้ รั กษาราชการแทน
ผู้อ านวยการ ส านัก กอง หรือหัวหน้าส่วน
ราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน 
5.  ค าสั่งปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
มอบหน้าที่การงานให้แก่รองปลัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
6.  ค าสั่งผู้อ านวยการส านัก กอง หรือ
หัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน
มอบหมายหน้าที่การงานให้แก่ข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น  
7. หนังสือรายงานผลด าเนินงานของผู้รับ
มอบอ านาจตามค าสั่ งแต่ งตั้ งผู้ปฏิบัติ
ราชการแทนปลัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  
8. หนังสือรายงานผลด าเนินงานของผู้รับ
มอบอ านาจตามค าสั่ งแต่งตั้ งผู้ ปฏิบัติ
ราชการแทนผู้อ านวยการส านัก กอง หรือ
ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน 
9. การประชาสัมพันธ์ค าสั่ง ล าดับที่ 1-6 
10. การออกค าสั่งเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลตามที่ ก.จ., ก.ท., ก.อบต.จังหวัด    
หรือ ก. เมืองพัทยา มีมติเห็นชอบ ภายใน 
15 วัน 
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6. รายละเอียดตัวชี้วัด  ด้านที่ 2 ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา 
ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน 

26 9. การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ค าสั่งล าดับที่ 1-6 ใน
เว็บไซด์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเป็น
ปัจจุบัน   
10. รายละเอียดวันที่ออกค าสั่งเกี่ยวกับการบริ หาร
งานบุคคลเทียบกับวันที่ ก.จ., ก.ท., ก. อบต. จังหวัด 
หรือ ก. เมืองพัทยา มีมติเห็นชอบว่าอยู่ภายในระยะเวลา 
15 วัน นับตั้งแต่วันที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงรับ
หนังสือ 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เก่ียวข้อง 
1. พระราชบัญญั ติ ระเบี ยบบริ หารงานบุ คคล               
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2. ประกาศ ก.ถ. เรื่อง ก าหนดมาตรฐานกลางการ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 
2544 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
3. ประกาศคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ประกาศ 
ก.จ.จ.,  ก.ท.จ., ก.อบต.จังหวัด  หรือ ก. เมืองพัทยา) 
4. หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่   มท 
0809.2/ว 36 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2562     เรื่อง 
ซักซ้อมแนวทางการรักษาราชการแทนปลัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ผู้อ านวยการกอง หรือหัวหน้าส่วนราชการที่
เรียกชื่ออย่างอ่ืนขอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ค าอธิบาย: 
กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดเล็กที่ไม่มี
ต าแหน่งรองปลัด ให้ถือเอาการมอบอ านาจของ
นายกฯ ให้แก่รองนายกฯ มาใช้แทน 
 
ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ 
(2563 KPI: 25) (ITA) 

เกณฑ์การให้คะแนน: 
1. ด าเนินการ 9 - 10 ข้อ 

2. ด าเนินการ 6 - 8 ข้อ 
3. ด าเนินการ 3 - 5 ข้อ 

4. ด าเนินการน้อยกว่า 3 ข้อ หรือไม่มี
การด าเนินการ 
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6. รายละเอียดตัวชี้วัด  ด้านที่ 2 ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา 
ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน 

27 ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
1. เอกสารการวิเคราะห์สภาพปัญหา และความ
ต้องการของบุคลากรที่ผู้บริหารท้องถิ่นได้ลงนาม และ
ประกาศเพ่ือทราบในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
2. แผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี 
3. มีโครงการในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563 
4. รายงานผลการด าเนินการที่ เสนอต่อผู้ บริหาร     
ท้องถิ่นเพ่ือทราบ  
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เก่ียวข้อง 
1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 
2. ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น เรื่อง ก าหนดมาตรฐานกลางการบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2544 
3. ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล/พนักงาน
เทศบาล/ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
องค์การบริหารส่วนต าบล/เทศบาล/องค์การบริหารส่วน
จังหวัด ส่วนที่ 3 การพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น  (ของจังหวัดนั้น )ๆ 
ค าอธิบาย: 
1. ตามหลักเกณฑ์ ก.จังหวัด ก าหนดให้การฝึกอบรม
จะต้องด าเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรโดยมีการ
วิเคราะห์ข้อมูลการประเมินความต้องการอบรมหรือ
ฝึกอบรม เพ่ือประกอบการจัดท าโครงการพัฒนาองค์
ความรู้ (Knowledge Management) 
2. การอบรมหรือการฝึกอบรม หมายถึง การอบรม
หรือการฝึกอบรมให้แก่ข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัด/พนักงานเทศบาล/พนักงานส่วนต าบล/
พนักงานเมืองพัทยา/ลูกจ้างประจ า/พนักงานจ้าง                    
3. การส ารวจข้อมูลสภาพปัญหาและความต้องการ
ของบุคลากรนั้น ต้องมีหลักฐานว่าด าเนินการครบทุก
ส่วนราชการ 
ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ 
(2563 KPI: 26) 

27. การพัฒนาองค์ความรู้ (Knowledge 
(Knowledge Management) โดย
การอบรมหรือฝึกอบรมบุคลากรของ
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น โดย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเอง         
มีการด าเนินการ ดังนี้ 
1. มีการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร แต่
ไม่ใช่เกิดจากผลการวิเคราะห์ สภาพ
ปัญหา ความต้องการของบุคลากรแต่
อย่างใด 
2. มีการส ารวจข้อมูล สภาพปัญหา 
และความต้องการของบุคลากร 
3. มีการวิเคราะห์สภาพปัญหา ความ
ต้องการของบุคลากร 
4. มีการจัดอบรม/ฝึกอบรมเ พ่ือ
พัฒนาบุคลากรตามผลการวิเคราะห์
สภาพปัญหา ความต้องการของ
บุคลากร 
5. วิทยากรที่จะพัฒนาความรู้ตาม
หลักสูตรการจัดอบรม/ฝึกอบรม ต้อง
เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถหรือ
ด ารงต าแหน่งนั้นโดยตรง 

เกณฑ์การให้คะแนน: 
1. ด าเนินการข้อ 2 - 5  
2. ด าเนินการข้อ 2 - 3 

3. ด าเนินการข้อ 1  
4. ไม่มีการด าเนินการ 
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6. รายละเอียดตัวชี้วัด  ด้านที่ 2 ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา 
ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน 

28 ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
1. มีโครงการในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563 
2. ค าสั่ ง/อนุญาต/อนุมัติหนังสือส่งตัว
บุคลากร    
3. รายงานผลการด าเนินการที่ เสนอต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ    
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง 
1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2. ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ก าหนด
มาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น ลงวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2544 
3. ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล/
พนักงานเทศบาล/ข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การ
บริหารส่วนต าบล/เทศบาล/องค์การบริหารส่วน
จังหวัด ส่วนที่ 3 การพัฒนาข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น (ของจังหวัดนั้น ๆ ) 
ค าอธิบาย: 
1. ต าแหน่งผู้เข้ารับการอบรมหรือฝึกอบรม
กับโครงการที่อบรมหรือฝึกอบรม ต้องมี
ลักษณะงานที่สัมพันธ์กับหน้าที่ในความ
รับผิดชอบ 
2. การพัฒนาองค์ความรู้ ต้องเป็นไปตามกรอบ
อ านาจ หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มี
ลักษณะต้องด าเนินการจริง หรือน ามาเป็นกรอบ
แนวทางในการปฏิบัติงานได้ เช่น การจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดท างบประมาณรายจ่าย 
การพัสดุและการจัดเก็บรายได้ เป็นต้น 
3. หน่วยงานจัดพัฒนาองค์ความรู้อาจเป็น
หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ มหาวิทยาลัย 
วิทยาลัย โรงเรียน องค์การมหาชน สมาคม 
มูลนิธิ องค์กรภาคประชาสังคม เป็นต้น 
ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ 
(2563 KPI: 27) 

28. การพัฒนาองค์ความรู้ (Knowledge Management)  
โดยการส่งบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้ารับ
การอบรมหรือฝึกอบรมกับหน่วยงานอื่น  
มีการด าเนินการ ดังนี้ 
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งบุคลากรเข้ารับการ
อบรมหรือฝึกอบรมในหลักสูตรที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับ
ต าแหน่ง/มาตรฐานก าหนดต าแหน่งของผู้นั้น หรือ
น ามาใช้กับการพัฒนางานหรือความก้าวหน้าในการ
บริหารงานบุคคลได้ 
2. วิทยากรที่จะพัฒนาความรู้ตามหลักสูตรที่หน่วย 
งานจัดการอบรมหรือฝึกอบรมก าหนดต้องเป็นผู้ที่มี
ความรู้ความสามารถหรือด ารงต าแหน่งนั้นโดยตรง 
3. ผู้เข้ารับการอบรมหรือฝึกอบรมสรุปผลการอบรม
หรือฝึกอบรมและรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ หรือ
กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดอบรมเอง จะต้อง
มีหลักฐานรายงานสรุปผลการอบรมหรือฝึกอบรมและ
รายงานให้ผู้บริหารทราบ 
4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าเอกสารเผยแพร่
ความรู้ระเบียบข้อกฎหมายให้แก่บุคลากรเป็นประจ า 
อย่างน้อยทุก 3 เดือน 
5. การน าความรู้ที่ได้รับจากการอบรมหรือฝึก อบรม
ไปพัฒนาหรือประยุกต์ใช้เพื่อปรับปรุง พัฒนาการ
ปฏิบัติ งานหรือมีนวัตกรรม/โครงการ เพื่ อ เน้น
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานที่เป็นรูปธรรม 
6. น าผลการประเมินการปฏิบัติราชการประจ าปีมา
เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์เพื่อจัดท าโครงการอบรม
หรือฝึกอบรมหรือส่งไปอบรมหรือฝึกอบรม 

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

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

29 ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
1. แผนอัตราก าลังสามปีที่ใช้อยู่เป็นปัจจุบันและอัตราก าลังท่ีมี
ผู้ครองต าแหน่งอยู่จริง (นับจ านวนข้าราชการหรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นที่ครองต าแหน่งอยู่จริง) 
2. ค าสั่ง/อนุญาต/อนุมัติ/หนังสือส่งตัวบุคลากรเข้ารับการ
อบรม ฝึกอบรม หรือสัมมนากับหน่วยงานอื่น 
3. เอกสารที่รับรองว่าผ่านการฝึกอบรม จากหน่วยที่จัด เช่น 
ใบประกาศ/วุฒิบัตร หนังสือรับรองหรืออ่ืน ๆ ปี พ.ศ. 2563  
4. เอกสารรายงานสรุปผลการอบรม ฝึกอบรมหรือสัมมนาที่เสนอ
ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อทราบ  
5. ตรวจสอบเฉพาะข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด/
พนักงานเทศบาล/พนักงานส่วนต าบลเท่านั้น   
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือท่ีเกี่ยวข้อง 
1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2542 
2. ประกาศ ก.ถ. เรื่อง ก าหนดมาตรฐานกลางการบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2544 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม 
3. ประกาศคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น  เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ประกาศ 
ก.จ.จ., ก.ท.จ., ก.อบต.จังหวัดหรือ ก. เมืองพัทยา) 
ค าอธิบาย: 
1. การอบรมหรือฝึกอบรมความรู้แก่ข้าราชการหรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้พิจารณาร้อยละ
ของจ านวนผู้มีค าสั่ง/อนุญาต/อนุมัติ/หนังสือส่งตัวบุคลากรให้
เข้ารับการอบรม ฝึกอบรม หรือสัมมนา เปรียบเทียบกับ
จ านวนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่มีผู้ครองต าแหน่ง
จริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เช่น เทศบาล ก. มีพนักงาน
เทศบาลตามแผนอัตราก าลังสามปี มีกรอบต าแหน่งพนักงาน
เทศบาล ทั้งสิ้นจ านวน 100 อัตรา มีพนักงานเทศบาลครอง
ต าแหน่งจริง จ านวน 80 อัตรา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
มีพนักงานเทศบาลที่ได้รับค าสั่ง/อนุญาต/อนุมัติ/หนังสือส่งตัว
ให้เข้ารับการอบรม ฝึกอบรม หรือสัมมนา จ านวน 50 อัตรา 
คิดเฉลี่ยเป็นร้อยละ 65.2 ของสายงานทั้งหมด จะได้ 1 
คะแนน เป็นต้น 
2. หน่วยงานอื่น หมายถึง หน่วยงานจัดพัฒนาองค์ความรู้อาจ
เป็นหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ มหาวิทยาลัย วิทยาลัย 
โรงเรียน องค์การมหาชน สมาคม มูลนิธิ องค์กรภาคประชา
สังคม เป็นต้น 

29. การพัฒนาองค์ความรู้ (Knowledge 
Management)  บุ ค ล า ก ร ข อ ง อ ง ค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการพัฒนาองค์
ความรู้จากการอบรม การฝึกอบรมหรือ
สัมมนาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
(เฉพาะข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
เท่านั้น) 
 

เกณฑ์การให้คะแนน: 
1. ร้อยละ 80.00 ข้ึนไป  

2. ร้อยละ  70.00 - 79.99  
3. ร้อยละ 60.00 – 69.99  
4. น้อยกว่าร้อยละ  60.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได ้ 
(2563 KPI: 28) 
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6. รายละเอียดตัวชี้วัด  ด้านที่ 2 ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา 
หน่วยที่ 2 ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล ตัวชี้วัดที่ 30 - 33 จ านวน 4 ตัวชี้วัด จ านวน 20 คะแนน 
เป้าหมาย: องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลส าเร็จด้านการบริหารงานบุคคลและ
มีระบบฐานข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ถูกต้อง ที่เกิดจากการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเลื่อนขั้น
เงินเดือน 
ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน 

30 ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
1. ประกาศหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผล
การปฏิบัติงานประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
2. รายงานการประชุมมอบนโยบายของผู้บริหาร
ท้องถิ่น และหลักฐานอื่น 
3. รายงานการประชุมชี้แจงของแต่ละส่วน
ราชการ และหลักฐานอ่ืน 
4. สุ่มตรวจแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นว่า มีการ
จัดท าหรือก าหนดผลสัมฤทธิ์ของงาน ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ ด้วยวิธีการถ่ายทอดจากบนลงล่าง 
หรือก าหนดตัวชี้วัดเป็นระดับองค์กร ระดับส่วน
ราชการ และระดับรายบุคคล และก าหนดเกณฑ์
การให้คะแนนไว้อย่างชัดเจน ตั้งแต่ต้นรอบการ
ประเมินหรือไม่  และให้มีการสุ่มตรวจแบบ
ประเมินฯ ของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
อย่างน้อยดังต่อไปนี้ ปลัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัด/เทศบาล/องค์การบริหารส่วนต าบล 
หัวหน้าส่วนราชการ 2 คน และข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น 2 คน แล้วแต่กรณี 
5.  ตรวจสอบว่ าแต่ละส่ วนราชการมีคู่ มื อ
พจนานุกรมสมรรถนะ หรือหลักฐานอ่ืนเพ่ือใช้
ประกอบการประเมินสมรรถนะของข้าราชการ
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในสังกัด  
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เก่ียวข้อง 
1. ประกาศ ก.จ., ก.ท., และ ก.อบต. เรื่อง 
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 และแก้ไข
เพ่ิมเติม 

30. ระดับความส าเร็จของการประเมินผล
การปฏิ บั ติ ง านของข้ า ร าชการหรื อ
พนักงานส่วนท้องถิ่น 
มีการด าเนินการ ดังนี้ 
ขั้นตอนที่ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
การประกาศหลั ก เกณฑ์และวิ ธี ก า ร
ประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี ภายใน
เดือนกันยายนของทุกปี  
ขั้นตอนที่ 2 ผู้บริหารท้องถิ่นมีการประชุม
ชี้แจงมอบนโยบายและวางเป้าหมายการ
ปฏิบัติราชการประจ าปี ให้กับทุกส่วน
ราชการ  
ขั้นตอนที่ 3 หัวหน้าส่วนราชการมีการ
ประชุมชี้แจงและวางเป้าหมายการปฏิบัติ
ราชการประจ าปีของส่วนราชการให้กับ
บุคลากรในสังกัด 
ขั้นตอนที่ 4 ข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่นทุกคนด าเนินการจัดท าข้อตกลง
ตามแบบประเมินผลการปฏิบัติงานกับผู้
ประเมิน โดยมีการก าหนดผลสัมฤทธิ์ของ
งาน ตัวชี้ วัดความส าเร็จ ด้วยวิธีการ
ถ่ายทอดจากบนลงล่าง หรือก าหนด
ตัวชี้ วัด เป็นระดับองค์กร  ระดับส่ วน
ราชการ และระดับรายบุคคล และก าหนด
เกณฑ์การให้คะแนนอย่างชัดเจน และเป็น
รูปธรรม โดยให้แล้วเสร็จครั้งที่ 1 ภายใน
เดือนตุลาคม และครั้งที่ 2 ภายในเดือน
เมษายนของทุกปี 
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6. รายละเอียดตัวชี้วัด  ด้านที่ 2 ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา 
ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน 

30 2. หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท., และ ก.อบต. ที่ 
มท 0809.3/ว 1054 ลงวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 
2563 
ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ 
(2563 KPI: 29) 

ขั้นตอนที่ 5 การประเมินผลผู้ประเมิน
ได้ ป ระ เมินผลการปฏิ บั ติ ง านตาม
ข้อตกลงที่ก าหนดไว้ตั้งแต่ต้นรอบการ
ประเมิน พร้อมกับมีการแสดงหลักฐาน
หรือข้อบ่งชี้ความส าเร็จของงาน และ
การประเมินสมรรถนะ ได้มีการประเมิน
สมรรถนะเปรียบเทียบกับพจนานุกรม
สมรรถนะที่ก าหนด และให้ผู้ประเมินผล
แจ้งผลคะแนนให้กับผู้รับการประเมิน
ทราบด้วย 
 

เกณฑ์การให้คะแนน: 
1. ด าเนินการครบ 5 ขั้นตอน 
2. ด าเนินการ 3 - 4 ขั้นตอน 

3. ด าเนินการ 2 ขั้นตอน 
4. ด าเนินการ 1 ขั้นตอน หรือไม่มีการ

ด าเนินการ 
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6. รายละเอียดตัวชี้วัด  ด้านที่ 2 ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา 
ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน 

31 ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
1. การแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานมีการแต่งตั้ ง
เป็นไปตามประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกณฑ์การประ เมินผลการปฏิบัติ ง าน
ข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากร
ทางการศึกษาส่วนท้องถิ่นหรือไม่ 
2. การใช้แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
ข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากร
ทางการศึกษาส่วนท้องถิ่น 
      1) สายงานการสอน 
      2) สายงานบริหารสถานศึกษา 
      3) สายงานนิเทศการศึกษา 
3. การแจ้งผลการประเมินผลการปฏิบัติ 
งานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากร
ทางการศึกษาส่วนท้องถิ่น 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เก่ียวข้อง 
ประกาศ กจ., กท., ก.อบต. เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ข้าราชการครูพนักงานและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ. 2562 
ค าอธิบาย: 
1. ข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากร
ทา งการศึ กษาส่ วนท้ อ งถิ่ น  หมายถึ ง       
ผอ.สถานศึกษา รองผอ.สถานศึกษา ครู
ผู้ดูแลเด็กครูผู้ช่วย และครู 
2. กรณีไม่มีผู้บริหารสถานศึกษาให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นประสานขอยืมตัวจาก
ท้องถิ่นใกล้เคียงได ้
 
ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เว้นแต่
กรณีไม่มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
หรือสถานศึกษา ตัดฐานการประเมินได้ 
(2563 KPI: 31) 

31. การประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการ
หรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา
ส่วนท้องถิ่น 
มีการด าเนินการ ดังนี้ 
1. นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ออกค าสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผล
การปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานครู
และบุคลากรทางการศึกษาส่วนท้องถิ่น จ านวน
ไม่น้อยกว่า 3 คน ประกอบด้วย ปลัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประธานกรรมการ 
และหัวหน้าส่วนราชการด้านการศึกษา และ
หรือผู้บริหารสถานศึกษาไม่น้อยกว่า 2 คน เป็น
กรรมการ (กรณีไม่มีผู้บริหารสถานศึกษาให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประสานขอยืมตัว
จากท้องถิ่นใกล้เคียงได้) 
2. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการ หรือ
พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาส่วน
ท้องถิ่นโดยใช้แบบการประเมินถูกต้องตามสาย
งานที่ก าหนด 
3. มีการแจ้งผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาส่วนท้องถิ่นให้ผู้รับการประเมินทราบ  
ทุกครั้ง 

เกณฑ์การให้คะแนน: 
1. มีการด าเนินการครบ 3 ข้อ  

2. ไม่มีการด าเนินการ/ด าเนินการไม่ถูกต้อง 
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6. รายละเอียดตัวชี้วัด  ด้านที่ 2 ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา  
ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน 

32 ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
1. การค านวณวงเงินร้อยละ 3 ที่สามารถจะใช้
เลื่อนเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานครูและ
บุคลากรทางการศึกษาส่วนท้องถิ่น ทั้งหมดที่มีตัว
อยู่จริง (รวมผู้ที่ไปช่วยราชการองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นหรือส่วนราชการอ่ืนด้วย) ให้ใช้ข้อมูล 
ณ วันที่  1 มีนาคม หรือวันที่ 1 กันยายน 
แล้วแต่กรณี  
2. จ านวนร้อยละที่จะไว้ใช้ในการเลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากร
ทางการศึกษาส่วนท้องถิ่น แต่ละคนในแต่ละ
ครั้งไม่เกินร้อยละ 6 ของฐาน ในการค านวณของ
แต่ละคน 
3. มีการประกาศอัตราร้อยละของฐานในการ
ค านวณที่ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการค านวณ เพ่ือเลื่อน
เงินเดือน ต้องประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปอย่าง
ช้าที่สุดพร้อมกับการมีค าสั่งเลื่อนเงินเดือน 
4. การเกลี่ยเงินจะต้องเกลี่ยภายในกลุ่มอันดับ
เงินเดือนเดียวกันเท่านั้น 
5. หนังสือแจ้งผลการเลื่อนเงินเดือน 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เก่ียวข้อง 
ประกาศ กจ., กท., ก.อบต. เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเก่ียวกับการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครู 
พนักงานและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 
2562 
ค าอธิบาย: 
1. ข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากร
ทางการศึกษาส่วนท้องถิ่น หมายถึง ผอ.
สถานศึกษา รอง ผอ.สถานศึกษา ครูผู้ดูแล
เด็ก ครูผู้ช่วย และครู 
2. ส าหรับเกณฑ์การประเมินข้อ 2 หากมี
เพียงกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งก็ถือเป็นการด าเนินการ
ครบถ้วนตามข้อ 2  
ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เว้นแต่กรณี
ไม่มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือ
สถานศึกษา ตัดฐานการประเมินได้ 
(2563 KPI: 30) 

32. การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงาน
ครูและบุคลากรทางการศึกษาส่วนท้องถิ่น 
มีการด าเนินการ ดังนี้ 
1. วงเงินที่ใช้เลื่อนไม่เกินร้อยละ 3 ของฐาน
เงินเดือนรวม 
2. มีการแบ่งกลุ่มเพ่ือเลื่อนเงินเดือน ดังนี้ 
    2.1 กลุ่มที่ 1 รับเงินเดือนอันดับครูผู้ช่วย, 
คศ.1 คศ.2 และ คศ.3 แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มย่อย 
คือ 
          (1) สายงานการสอน (ครูผู้ดูแลเด็ก ครู
ผู้ช่วย และครู) 
          ( 2)  ส า ย ง า น ผู้ บ ริ ห า ร  ( ผ อ .
สถานศึกษา รองผอ .สถานศึ กษา  และ
ศึกษานิเทศก์) 
    2.2 กลุ่มที่ 2 รับเงินเดือนอันดับ คศ.4  
และ คศ.5 แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มย่อย คือ 
          (1) สายงานการสอน (ครู) 
          ( 2)  ส า ย ง า น ผู้ บ ริ ห า ร  ( ผ อ .
สถานศึกษา  รองผอ.สถานศึกษา และ
ศึกษานิเทศก์) 
3. การเกลี่ยเงินภายในกลุ่มอันดับเงินเดือน
เดียวกัน  
4. มีการประกาศอัตราร้อยละของฐานในการ
ค านวณที่ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการค านวณ เพ่ือเลื่อน
เงินเดือน 
5. มีการจัดท าแบบรายงานแสดงรายละเอียด
การค านวณให้เห็นอย่างชัดเจน 
6 .มี ก า รแจ้ ง ผลการ เลื่ อน เ งิ น เ ดื อน ให้
ข้าราชการหรือพนักงานครูฯ แต่ละคนทราบ
เป็นข้อมูลเฉพาะเป็นรายบุคคล 

เกณฑ์การให้คะแนน: 
1. มีการด าเนินการครบ 6 ข้อ 

2.  ไม่มีการด าเนินการ 
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6. รายละเอียดตัวชี้วัด  ด้านที่ 2 ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา 
ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน 

33 ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลในระบบศูนย์บริการข้อมูล
บุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ (LHR) ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น โดยให้เจ้าหน้าที่ทะเบียนประวัติ แสดง
ข้อมูลในระบบ ดังนี้ 
1. ระบบแผนอัตราก าลังสามปี ให้ตรวจสอบโครงสร้าง
ส่วนราชการ กรอบอัตราก าลังทั้งหมด ต าแหน่ง อัตรา
เงินเดือน และระบุผู้ครองต าแหน่งหรืออัตราว่าง 
2. ระบบ ก.พ.7 ข้าราชการสามัญ และระบบ ก.พ.7 ครู 
ให้ตรวจสอบข้อมูล และรูปถ่ายจากบัตรประจ าตัว
ประชาชน ค าสั่งต าแหน่งและอัตราเงินเดือน ประวัติ
การศึกษา การฝึกอบรม การถูกลงโทษวินัย (ถ้ามี) ข้อมูล
ครอบครัว และอื่น ๆ ที่ก าหนด 
3. ระบบประมวลผลและรายงาน ให้ตรวจสอบข้อมูล 
และจ านวนบุคลากรว่า ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็น
ปัจจุบันหรือไม่ ทั้งนี้ ตามคู่มือการตรวจสอบ และวิธีการ
ที่ก าหนด  
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือทีเ่ก่ียวข้อง 
1. ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล/พนักงาน
เทศบาล/ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ขององค์การบริหารส่วนต าบล/เทศบาล/องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด (ของจังหวัดนั้น ๆ) 
2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่  มท 
0809.3/ว  3733  ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 
3. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ 
มท 0809.3/ว 1029 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2562 
4. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่  มท 
0809.3/ว 2095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 
 
ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ 
(2563 KPI: 32) 

33. ระดับความส าเร็จของการบันทึก 
ปรับปรุง และแก้ไขข้อมูลทะเบียนประวัติ
อิ เ ล็ กทรอนิ กส์ ของข้ า ร าชการหรื อ
พนักงานส่วนท้องถิ่น ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาลูกจ้าง ในระบบ
ศูนย์ บริ ก ารข้ อมู ลบุ คลากรท้ อ งถิ่ น
แห่งชาติ (LHR) ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และ
เป็นปัจจุบัน 
เกณฑ์การให้คะแนน: 
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ
บันทึกข้อมูลทะเบียนประวัติของบุคลากร
เข้าในระบบ LHR ได้แก่ (1) ระบบแผน
อัตราสามปี ประกอบด้วย โครงสร้างส่วน
ราชการ กรอบอัตราก าลังสามปี ประเภท
ต าแหน่ง ชื่อต าแหน่งตามสายงาน ชื่อ
ต าแหน่งในการบริหารงานอัตราเงินเดือน 
และระบุผู้ครองต าแหน่งหรืออัตราว่าง 
และ (2) ระบบ ก.พ.7 ข้าราชการสามัญ
และครู ประกอบด้วย การดึงข้อมูลและ
รูปถ่ายจากบัตรประจ าตัวประชาชน 
ค าสั่งต าแหน่งและอัตราเงินเดือน ประวัติ
การศึกษา การฝึกอบรม การถูกลงโทษ
วินัย (ถ้ามี) ข้อมูลครอบครัว และอื่น ๆ ที่
ระบบก าหนดไว้ให้ครบถ้วน ถูกต้อง และ
เป็นปัจจุบัน 
2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ
บันทึกข้อมูลตามข้อ 1 ไม่ครบถ้วน ไม่
ถูกต้อง และไม่เป็นปัจจุบัน 
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6. รายละเอียดตัวชี้วัด  ด้านที่ 2 ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา 
หน่วยที่ 3 คุณภาพชีวิตและความสมดุลของชีวิตกับการท างาน ตัวชี้วัดที่ 34 จ านวน 1 ตัวชี้วัด จ านวน 5 คะแนน 
เป้าหมาย: องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความส าคัญกับการจัดสภาพแวดล้อมในการท างาน มีการจัดหาเครื่องอ านวย
ความสะดวกในที่ท างานและส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างฝ่ายบริหารกับผู้ปฏิบัติ และผู้ปฏิบัติด้วยกันเอง 
ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน 

34 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
1. นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น 
2. ตรวจสอบข้อเท็จจริงว่า 
สถานที่ท างานมีสภาพแวดล้อม
ที่น่าอยู่ น่าท างานตามที่ก าหนด
ไว้ 
3. การจัดโครงการ/กิจกรรม
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการส่งเสริม
สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม  
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่
เก่ียวข้อง 
ประกาศคณะกรรมการพนักงาน
ส่วนต าบล/พนักงานเทศบาล/
ข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัด เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลขององค์การบริหารส่วน
ต าบล/เทศบาล/องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด (ของจังหวัดนั้น ๆ) 
 
ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  ไม่สามารถตัดฐานการ
ประเมินได้ 
(KPI: ใหม่) 

34. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานที่ท างานที่น่าอยู่ น่า
ท างาน  
มีการด าเนินการ ดังนี้ 
1. ผู้บริหารท้องถิ่นให้การส่งเสริมสนับสนุน และก าหนด
นโยบายเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมส านักงาน/สถานที่ท างาน การ
ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 
2. สถานที่ท างานมีการก าหนด/แบ่งพื้นที่เพื่อการปฏิบัติงาน 
การให้บริการประชาชน การจัดเก็บเอกสาร ฯลฯ ไว้อย่างชัดเจน 
พร้อมกับมีสภาพดีและสะอาด 
3. สถานที่ท างานมีความปลอดภัย โดยจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกัน
อันตราย อุปกรณ์ตัดไฟรองรับกรณีเกิดไฟซ็อต/รั่ว เครื่อง
ดับเพลิง ทางหนีไฟและบันไดหนีไฟ อยู่ในสภาพที่ดีและพร้อมใช้
งานอยู่เสมอ 
4. สถานที่ท างานมีแสงสว่างเพียงพอต่อการท างานหรือท า
กิจกรรม มีการระบายอากาศที่ดี อุณหภูมิเหมาะสม ไม่มีเสียง
ดัง/กลิ่นเหม็น/กลิ่นสารเคมี ที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้ปฏิบัติงาน 
5. มีการให้ความรู้ด้านส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อม 
มีกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานได้ออกก าลังกายในสถานที่
ท างาน มีการจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อผ่อนคลายความเครียด 
และจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจ าปีของข้าราชการ/พนักงาน
ส่วนท้องถิ่น 

เกณฑ์การให้คะแนน: 
1. ด าเนินการครบ 5 ข้อ 

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

4. ด าเนินการ 1 ข้อ หรือไม่มีการด าเนินการ 
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6. รายละเอียดตัวชี้วัด  ด้านที่ 2 ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา 
หน่วยที่ 4 การด าเนินกิจการสภาท้องถิ่น ตัวชี้วัดที่ 35 – 44 จ านวน 10 ตวัชี้วัด จ านวน 50 คะแนน 
เป้าหมาย: องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการสนับสนุนอ านวยความสะดวกในการด าเนินงานของกิจการสภาท้องถิ่น      
มีความรับผิดชอบและการปฏิบัติราชการท้องถิ่นในกิจการสภา การก าหนดประชุมสภา การประชุมสภา การพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี เป็นไปอย่างเรียบร้อยมีประสิทธิภาพโดยมีเป้าหมายเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์
สุขต่อประชาชนในท้องถิ่น 
ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน 

35 ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเปิดข้อมูลจากระบบ
ศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น
และทะเบียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย
ตรงที่ระบบรายงานผู้ด ารงต าแหน่ง หัวข้อ 
“รายชื่อผู้ด ารงต าแหน่งขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น” ในเว็บไซต์ http://ele.dla.go.th 
โดยใช้ข้อมูล ณ วันที่ตรวจสอบ 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เก่ียวข้อง 
1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนที่สุดที่ มท 0818.3/ว 2725 ลงวันที่ 
29 มกราคม 2562  
2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ 
มท 0818.3/ว 7211 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 
2563 
ค าอธิบาย: 
1. ele: ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหารสมาชิก
สภาท้องถิ่นและทะเบียนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นบันทึกผ่านทางเว็บไซต์ของศูนย์ฯ 
โดยตรงทาง http://ele.dla.go.thซึ่งเป็นการ
บันทึกข้อมูลของผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิก
สภาท้องถิ่นที่มาจากการเลือกตั้งตามวาระ
ข้อมูลของผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภา
ท้องถิ่นที่มาจากการแต่งตั้งตามค าสั่งหัวหน้า 
คสช.ที่  1/2557 และข้อมูลของผู้บริหาร
ท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นที่มาจากการ
แต่งตั้งตามประกาศ คสช.ที่ 85/2557 ให้
ถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน  ส าหรับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ปลัดปฏิบัติหน้าที่
แทน ไม่ต้องด าเนินการบันทึกข้อมูลของฝ่าย
บริหารฯ 

35. การบันทึกข้อมูลผู้บริหารท้องถิ่นและ
สมาชิกสภาท้องถิ่นในระบบฯให้ถูกต้อง
ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 
 
เกณฑ์การให้คะแนน: 
1. ข้อมูลผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภา
ท้องถิ่น ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 
ประกอบด้วย ชื่อ-สกุล รูปภาพ วันเดือนปี
เกิด เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา หมู่โลหิต     
ที่ อ ยู่ ปั จ จุ บั น  ส ถ านที่ ติ ด ต่ อ  ป ร ะวั ติ
ครอบครัว ข้อมูลการศึกษา ข้อมูลการอบรม
ดูงาน อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้ง และประวัติ
การด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
2. มีข้อมูลผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภา
ท้องถิ่น ถูกต้อง ครบถ้วนแต่ไม่เป็นปัจจุบัน
(ไม่มีการปรับปรุงหรือเปลี่ยน แปลงข้อมูล 
เช่น สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือต าแหน่งอ่ืน ๆ 
ลาออก แต่ยังมีชื่ออยู่ในฐานข้อมูล หรือ
บันทึกข้อมลูในทะเบียนประวัติไม่ครบถ้วน) 
3. มีข้อมูลผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภา
ท้องถิ่น (อย่างใดอย่างหนึ่งไม่ครบถ้วน) 
4. ไม่มีการบันทึกข้อมูลผู้บริหารท้องถิ่น
และสมาชิกสภาท้องถิ่น 
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6. รายละเอียดตัวชี้วัด  ด้านที่ 2 ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา 
ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน 

35 2. ตรวจสอบจากระบบรายงานผู้ด ารงต าแหน่ง 
หัวข้อ “รายชื่อผู้ด ารงต าแหน่งขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น” ซึ่งเป็นเมนูที่ใช้ส าหรับ
ตรวจสอบและประมวลผลข้อมูลในภาพรวม
ของผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นทุก
ต าแหน่งที่ได้บันทึกในระบบ และคลิกดูข้อมูล
ในรายบุคคลได้เลย ซึ่งข้อมูลนี้สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ในการให้บริการข้อมูลกับ ภาคเอกชน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคประชาสังคม 
สื่ อ  สถาบันการศึกษา สถาบันครอบครั ว 
สถาบันศาสนา องค์กรอิสระและผู้ที่สนใจเพ่ือ
น าไปวิเคราะห์ วิจัย และเป็นฐานในการ
ตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของ
บุคคลในองค์กรต่าง ๆ 
 
ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ 
(2563 KPI: 35) 
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6. รายละเอียดตัวชี้วัด  ด้านที่ 2 ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา 
ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน 

36 ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
ตรวจสอบจากเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เช่น
รายงานการประชุม ฯ เอกสารการมอบหมาย 
ให้เข้าร่วมประชุม หลักฐานการลงชื่อเข้าร่วม
ประชุม 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เก่ียวข้อง 
1. พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 
2540 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 
มาตรา 44/1 
2. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 48 
เอกาทศ 
3. พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 
7) พ.ศ. 2562 มาตรา 58/6 
4.  พระราชบัญญัติ ระ เบี ยบบริหารราชการ                 
เมือ ง พัทยา  พ .ศ .  2542 แก้ ไข เ พ่ิม เติ มถึ ง               
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 มาตรา 32 
ค าอธิบาย: 
การประชุมสภาท้องถิ่นที่ผู้บริหารท้องถิ่นต้องร่วม
ประชุม หมายถึง กรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่น หรือผู้ที่
ได้รับมอบหมายได้เข้าร่วมประชุมเพ่ือรับฟังหรือ
ชี้แจงหรือแถลงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับงานในหน้าที่ของตน
ตามท่ีประธานสภาท้องถิ่นนัดประชุม 
 
ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ 
(2563 KPI: 36) 

36.  ในปี  พ .ศ .  2563 ผู้ บริหาร
ท้องถิ่นหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจาก
ผู้บริหารท้องถิ่นได้เข้าร่วมประชุมสภา
สมัยสามัญทุกสมัยและทุกครั้ง  
 
เกณฑ์การให้คะแนน: 
1.  ผู้ บริหารท้องถิ่ นหรือผู้ ที่ ได้ รั บ
มอบหมาย เข้าร่วมประชุมสภาสมัย
สามัญทุกครั้ง  
2.  ผู้ บริหารท้องถิ่ นหรือผู้ ที่ ได้ รั บ
มอบหมายเข้าร่วมประชุมสภาสมัย
สามัญไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจ านวน
ครั้งที่มีการประชุม 
3.  ผู้ บริหารท้องถิ่ นหรือผู้ ที่ ได้ รั บ
มอบหมายเข้าร่วมประชุมสภาสมัย
สามัญ ไม่ถึงครึ่งหนึ่ง ของจ านวนครั้งที่
มีการประชุม                   
4.  ผู้ บริหารท้องถิ่ นหรือผู้ ที่ ได้ รั บ
มอบหมายไม่เคยเข้าร่วมประชุมสภา
สมัยสามัญ 
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6. รายละเอียดตัวชี้วัด  ด้านที่ 2 ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา  
ตัวชี้วัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน 

37 ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
1. สอบถามและตรวจสอบเกี่ยวกับสถานที่วัสดุ
อุปกรณ์ต่าง ๆ  และบุคลากรว่ามีความพร้อมที่จะอ านวย
ความสะดวกแก่การปฏิบัติของสภาท้องถิ่นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพหรือไม่ อย่างไร 
2. ตรวจสอบเอกสารที่จัดไว้ ประกอบด้วยกฎหมาย 
ระเบียบที่แก้ไขถึงปีปัจจุบัน และตรวจสถานที่
ประชุม กฎหมายและระเบียบต่าง ๆ อาจจัดไว้ 
ในรูปแบบสื่ ออิ เล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นให้สมาชิกสภาท้องถิ่นสามารถตรวจดู  
ก็ได้ และเผยแพร่ทางเว็ปไวต์หลักขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เก่ียวข้อง 
1. พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่ วนจั งหวัด  
พ.ศ .  2540 แก้ ไข เ พ่ิม เติ มถึ ง  (ฉบับที่  5 )  
พ.ศ. 2562  
2. พระ ร าชบัญญั ติ เ ทศบาล  พ . ศ .  2496  
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562  
3. พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร
ส่ วนต าบล  พ . ศ .2537  แก้ ไ ข เ พ่ิ ม เ ติ มถึ ง  
(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562  
4. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา 
พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 
ค าอธิบาย: 
1.  สถานที่ ท างานของสภาท้ องถิ่ น  หมายถึ ง               
ห้องหรือพ้ืนที่อ่ืน ที่จัดไว้ส าหรับสมาชิกสภาท้องถิ่น 
เ พ่ื ออ านวยความสะดวกที่ สามารถท างานได้ 
ในระดับหนึ่ง เช่น มีโต๊ะ เก้าอ้ี วัสดุอุปกรณ์ส านักงาน 
(เครื่องบันทึกเสียง เครื่องเสียง ล าโพง ไมโครโฟน 
ป้ายชื่อต่าง ๆ เป็นต้น) 
2. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ หมายถึง ค าสั่งที่ผู้บริหาร
ท้องถิ่นแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้มารับผิดชอบเกี่ยวกับงาน
ของสภาท้องถิ่น 

37. การอ านวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติงานและการจัดเอกสารเกี่ยวกับ
กฎหมายและระเบียบที่ส าคัญให้แก่สภา
ท้องถิ่น 
มีการด าเนินการ ดังนี้ 
1. มีสถานที่ท างานของสภาท้องถิ่น สถานที่
ประชุมเป็นสัดส่วนและมีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย 
2. มีวัสดุ อุปกรณ์ส านักงานเพียงพอ
ส าหรับการด า เนินกิจการของสภา
ท้องถิ่น 
3. มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานใน
กิจการของสภาท้องถิ่น 
4. มีการจัดกฎหมายและระเบียบที่
ส าคัญเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสภา
ท้องถิ่นให้สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้ที่
เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนซึ่งอย่างน้อยต้อง
มีกฎหมายและระเบียบ ดังนี้ 
1) กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครอง                 
ส่วนท้องถิ่น 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอน               
การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 
2) พ.ศ. 2549  
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ
การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2554  (หรือ
ข้อบังคับการประชุม  สภาเมืองพัทยา พ.ศ. 
2543 ส าหรับเมืองพัทยา)  
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2563 (ใช้ บั งคับเมื่ อวั นที่  25 
พฤศจิกายน 2563) 
5) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
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6. รายละเอียดตัวชี้วัด  ด้านที่ 2 ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา 
ตัวชี้วัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน 

37 3. เอกสารเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น 
ที่ส าคัญต้องจัดไว้ในที่ประชุมสภาท้องถิ่นครบ          
ทุกฉบับและครบตามจ านวนสมาชิกสภาท้องถิ่น 
(ถ้าไม่ครบถือว่าไม่ได้คะแนน) 
 
ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ 
(2563 KPI: 37) (ITA) 

6) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ
ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2535 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 
2558  
7) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน 
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 
2561 
8) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2559 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2563 
9) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543 
10) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
ลาของผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ ช่วยผู้บริหาร
ท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
11) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
กู้เงินขององค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 
2563 (เฉพาะองค์การบริหารส่วนต าบล) 

เกณฑ์การให้คะแนน:  
1. ด าเนินการครบ 4 ข้อ  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 
3 
1 
0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตัวชี้วัดการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA 2564 ) ส าหรับทีมประเมินฯ                                        หน้า 27 
 

6. รายละเอียดตัวชี้วัด  ด้านที่ 2 ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา 
ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน 

38 ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
1. ค าสั่ง/หนังสือที่ผู้บริหารเห็นชอบให้เข้ารับการ
พัฒนาความรู้ 
2. รายงานผลการพัฒนาความรู้ที่เสนอต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพ่ือทราบ 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เก่ียวข้อง 
1. พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ .  2540 แก้ ไข เ พ่ิม เติ มถึ ง  (ฉบับที่  5 ) 
พ.ศ. 2562 มาตรา 45/1 
2.  พระร าชบัญญั ติ เ ทศบาล  พ . ศ .  2496 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 
50 วรรคสอง 
3. พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 
7) พ.ศ. 2562 มาตรา 69/1 
ค าอธิบาย: 
ต้องเป็นการเข้ารับการพัฒนาความรู้ที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น อ าเภอ จังหวัด หรือส่วนราชการ 
หน่วยงานอ่ืนของรัฐ/สถาบันการศึกษา/สมาคมที่
เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดซึ่งต้องเป็นการพัฒนาความรู้ของ
สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สามารถน ามาใช้ในการ
ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ของตนได้ เช่น การ
ฝึกอบรมที่ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจัดตั้งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น กฎหมายเกี่ยวกับการก าหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ ฯ อ านาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บทบาทอ านาจ
หน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถิ่น การประชุมสภาท้องถิ่น  
การจัดท าข้อบัญญัติท้องถิ่น ระเบียบและแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับการคลัง การงบประมาณ การพัสดุ หรือ
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ 
 

38. การพัฒนาความรู้ให้แก่สมาชิกสภา
ท้องถิ่น 
 
เกณฑ์การให้คะแนน:  
1. ในรอบปีที่ผ่ านมา มีสมาชิกสภา
ท้องถิ่นได้รับการพัฒนาความรู้ร้อยละ 
50.00 ขึ้นไปของจ านวนสมาชิกสภา
ท้องถิ่นท้ังหมดเท่าท่ีมีอยู่ 
2. ในรอบปีที่ผ่ านมา มีสมาชิกสภา
ท้องถิ่นได้รับการพัฒนาความรู้ ร้อยละ 
30.00-49.99  ของจ านวนสมาชิก
สภาท้องถิ่นท้ังหมดเท่าท่ีมีอยู่ 
3. ในรอบปีที่ผ่ านมา มีสมาชิกสภา
ท้องถิ่นได้รับการพัฒนาความรู้ ไม่ถึงร้อย
ละ 30.00 ของจ านวนสมาชิกสภา
ท้องถิ่นท้ังหมดเท่าท่ีมีอยู่ 
4. ไม่มีการพัฒนาความรู้ให้แก่สมาชิก 
สภาท้องถิ่นเลย 
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6. รายละเอียดตัวชี้วัด  ด้านที่ 2 ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา 
ตัวชี้วัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน 

39 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
1. การก าหนดสมัยประชุมสามัญ การ
เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ และการนัด
ประชุมสภาสมัยสามัญนัดแรกของแต่ละ
สมัย  
2. การเผยแพร่ทางระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศขององค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่นให้ทีมประเมิน ฯ ตรวจสอบในเชิง
ประจักษ์ (เปิดดูจากระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศจริงในวันตรวจประเมิน ฯ) 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เก่ียวข้อง 
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่ าด้วย 
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547  
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554  
ข้อ 22 ข้อ 23 และข้อ 24 วรรคสอง 
2. ข้อบังคับการประชุมสภาเมืองพัทยา  
พ.ศ. 2543 ข้อ 15 และข้อ 19 
 
ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ 
(2563 KPI: 38) (ITA) 
 

39. การก าหนดสมัยประชุมสามัญ การเรียกประชุม
สภาสมัยสามัญ และการนัดประชุมสภาสมัย
สามัญ ประจ าปี 2563 
มีการด าเนินการ ดังนี้  
1. สภาท้องถิ่นมีการก าหนดสมัยประชุมสภา
ท้องถิ่ นสมัยสามัญในปี  พ.ศ . 2563ตามที่
กฎหมายจัดตั้งก าหนดไว้ได้ถูกต้อง 
2. ประธานสภาท้องถิ่นได้ด าเนินการเรียกประชุมสภา
ท้องถิ่นสมัยสามัญ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการ
ตามข้อ ๒๒ แห่งระเบียบ มท. ว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 (หรือข้อ 15 แห่ง
ข้อบังคับการประชุมสภาเมืองพัทยา พ.ศ. 2543 
ส าหรับกรณีเมืองพัทยา) 
3. ประธานสภาท้องถิ่นได้ด าเนินการนัดประชุม
สมาชิกสภาท้องถิ่น เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการ
ตามข้อ 23 แห่งระเบียบ มท. ว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 (หรือข้อ 19 แห่ง
ข้อบังคับการประชุมสภาเมืองพัทยา พ.ศ. 2543  
ส าหรับกรณีเมืองพัทยา) 
4. มีการประชาสัมพันธ์ก าหนดวันนัดประชุม  
เวลา สถานที่ ประชุม และเรื่ องที่ จะน าเข้ าสู่ 
ที่ประชุมให้ประชาชนทราบอย่างทั่วถึง เช่น การ
ประชาสัมพันธ์ทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
หรือสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ 

เกณฑ์การให้คะแนน:  
1. ด าเนินการตามข้อ 1-4 
2. ด าเนินการตามข้อ 1-3  
3. ด าเนินการตามข้อ 1-2  

4. ไม่มีการด าเนินการ 
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6. รายละเอียดตัวชี้วัด  ด้านที่ 2 ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา 
ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน 

40 ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
1. มีหนังสือจากผู้บริหารท้องถ่ิน เสนอญัตติร่าง
ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ให้กับประธานสภาท้องถิ่น 
2. มีหนั งสือจากประธานสภาท้องถิ่น ส่งร่าง
ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้สมาชิกสภาท้องถิ่น 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือทีเ่ก่ียวข้อง 
1. พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด               
พ.ศ. 2540 แก้ ไขเพิ่ ม เติ มถึ ง  (ฉบับที่  5)  
พ.ศ. 2562 มาตรา 52 
2. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 61 ทวิ 
3. พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2562 มาตรา 87  
4. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมือง
พัทยา พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2562 มาตรา 71 
5. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ
การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 43 
6. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 ข้อ 23 และข้อ 24 
7. ข้อบังคับการประชุมสภาเมืองพทัยา  พ.ศ. 2543 
ข้อ 41 ข้อ 42 และข้อ 58 
8. ข้อบัญญัติเมืองพัทยา เรื่อง วิธีการงบประมาณ 
พ.ศ. 2545 ข้อ 23 
ค าอธิบาย: 
การส่ ง ส า เน า ร่ า ง ข้ อบัญญั ติ / เทศบัญญั ติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 ให้แก่สมาชิกสภาท้องถิ่นล่วงหน้าไม่น้อย
กว่าสามวัน ก่อนวันประชุมสภาท้องถิ่น รวมถึง
โครงการที่ปรากฏในงบประมาณรายจ่าย ฯ 
ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ 
(2563 KPI: 40) 

40. การเสนอและส่ งส าเนาร่ างข้ อบัญญัติ /              
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 
มีการด าเนินการ ดังนี้  
1. ผู้บริหารท้องถิ่นได้เสนอญัตติร่างข้อบัญญัติ/เทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่าย ตามก าหนดเวลา (ภายใน
วันที่ 15 สิงหาคม) ได้ถูกต้อง หากมีเหตุไม่สามารถ
เสนอได้ทันภายในระยะเวลาที่ก าหนด ผู้บริหาร
ท้องถิ่นได้ชี้แจงเหตุผลความจ าเป็นต่อประธานสภา
ท้องถิ่น ก่อนวันที่  15 สิงหาคม 2563 (กรณี
เทศบาล) หรือขออนุมัติขยายระยะเวลาเสนอญัตติร่าง
ข้อบัญญัติ ต่อสภาท้องถิ่นและรายงานให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดหรือนายอ าเภอหรือปลัดอ าเภอผู้เป็นหัวหน้า
ประจ ากิ่งอ าเภอทราบ (กรณีองค์การบริหารส่วน
จังหวัด/องค์การบริหารส่วนต าบล)  
2. ประธานสภาท้องถิ่นได้ส่งร่างข้อบัญญัติ/เทศ
บัญญัติงบประมาณให้กับสมาชิกสภาท้องถิ่นทุกคน
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุม
สภาท้องถิ่น  
3. มีการจัดเอกสารส าหรับใช้ประกอบการ
พิจารณาโครงการหรืองานต่าง ๆ ตามร่าง
ข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติงบประมาณ ให้ที่ประชุม
สภาท้องถิ่นตรวจดูได้  

เกณฑ์การให้คะแนน:  
1. ด าเนินการตามข้อ 1-3 
2. ด าเนินการตามข้อ 1-2  
3. ด าเนินการเฉพาะข้อ 1  

4. ไม่มีการด าเนินการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 
3 
1 
0 



ตัวชี้วัดการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA 2564 ) ส าหรับทีมประเมินฯ                                        หน้า 30 
 

6. รายละเอียดตัวชี้วัด  ด้านที่ 2 ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา 
ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน 

41 ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
1. การตั้ งคณะกรรมการแปรญัตติ พิจารณา 
ร่างข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
2. มีเอกสารบันทึกการประชุมเพ่ือเลือกประธาน
กรรมการแปรญัตติและเลขานุการคณะกรรมการ
แปรญัตติ 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เก่ียวข้อง 
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 103 ข้อ 105 วรรค
หนึ่ง (3) ข้อ 107 และข้อ 109 
2 .  ข้ อ บั ง คั บ ก า ร ป ร ะชุ ม ส ภ า เ มื อ ง พั ท ย า  
พ.ศ. 2543 ข้อ 98 และข้อ 101 
ค าอธิบาย: 
1. กรณีที่มีการตั้งคณะกรรมการแปรญัตติตาม
กระบวนการที่ก าหนด ตามข้อ ๑ ถึงข้อ ๓ จนถึง
นัดประชุมเพ่ือเลือกประธานกรรมการแปรญัตติ
และเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ ตามข้อ ๔ 
ได้ ๕ คะแนน 
2. กรณีที่มีการตั้งคณะกรรมการแปรญัตติตาม
กระบวนการที่ก าหนด ตามข้อ ๑ ถึงข้อ ๓ ได้ ๓ 
คะแนน 
3. กรณีที่มีการตั้งคณะกรรมการแปรญัตติตาม
กระบวนการที่ก าหนด ตามข้อ ๑ ถึงข้อ ๒ ได้ ๑ 
คะแนน 
4. กรณีที่ไม่มีการด าเนินการตามข้อ 1 และข้อ 2/
ด าเนินการตามข้อ ๑  หรือ ข้อ ๒  ไม่ถูกต้อง ได้ ๐ 
คะแนน   
 
ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ 
(2563 KPI: 41) 

41. การตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ
พิจารณาร่างข้อบัญญัติ / เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 
2564 
มีการด าเนินการ ดังนี้  
1. มีการตั้ งคณะกรรมการแปรญัตติ 
ตามจ านวนที่กฎหมายก าหนด (3 ถึง 7 
คน กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เทศบาล หรือองค์การบริหารส่วนต าบล
หรือ 3 ถึง 5 คน กรณีเมืองพัทยา) 
2. มีการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ                  
ทีละคน คือเลือกคนที่หนึ่งก่อน แล้วจึง
เลือก คนถัดไป จนครบตามจ านวนที่
สภาท้องถิ่นได้มีมติก าหนดไว้ 
3. คณะกรรมการแปรญัตติต้องเป็น
คณะกรรมการสามัญ คือ เลือกจาก
สมาชิกสภาท้องถิ่นเท่านั้น 
4. เลขานุการสภาท้องถิ่นได้นัดประชุม
กรรมการแปรญัตติและเปิดประชุมเพ่ือ
เลือกประธานกรรมการแปรญัตติและ
เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ 
 

เกณฑ์การให้คะแนน:  
1. ด าเนินการตามข้อ 1 - 4 
2. ด าเนินการตามข้อ 1 - 3 
3. ด าเนินการตามข้อ 1 - 2 

4. ไม่มีการด าเนินการ 
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6. รายละเอียดตัวชี้วัด  ด้านที่ 2 ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา 
ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน 

42 ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
1. บันทึกรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น 
2. บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการ 
แปรญัตติ 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เก่ียวข้อง 
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 
ข้อ 45 ข้อ 49 และข้อ 115 
2. ข้อบังคับการประชุมสภาเมืองพัทยา  
พ.ศ. 2543 ข้อ 45 และข้อ 104 
ค าอธิบาย:  
1. มีการก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปร
ญัตติต้องไม่น้อยกว่าย่ีสิบส่ีชั่วโมงนับแต่สภา
ท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ/          
เทศบัญญัติงบประมาณ 
2. มีการก าหนดสถานที่และเวลาที่คณะกรรม 
การแปรญัตตินัดประชุมไว้อย่างชัดเจน 
 
ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ 
(2563 KPI: 42) 
 

42. การเสนอและพิจารณาค าแปรญัตติร่าง
ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ. 2564 
มีการด าเนินการ ดังนี้ 
1. สภาท้องถิ่นได้ก าหนดระยะเวลาเสนอ              
ค า แ ป ร ญั ต ติ ไ ม่ น้ อ ย ก ว่ า ยี่ สิ บ สี่ ชั่ ว โ ม ง 
นั บ แ ต่ ส ภ า ท้ อ ง ถิ่ น มี ม ติ รั บ ห ลั ก ก า ร 
แห่งร่างข้อบัญญัติ/เทศบัญญัตินั้น 
2 .  มี ก า ร ก า ห น ด ส ถ า น ที่ ใ น ก า ร เ ส น อ 
ค าแปรญัตติไว้ 
3. ประธานกรรมการแปรญัตติได้มาปฏิบัติ
หน้าที่รับค าแปรญัตติตามก าหนดระยะเวลา
และสถานที่ท่ีสภาท้องถิ่นก าหนด 
4. คณะกรรมการแปรญัตติได้มีหนังสือแจ้งให้
ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นทราบ
ก าหนดนัดประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่
ชั่วโมงก่อนก าหนดเวลานัดประชุม 
5. ผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
จากผู้ บ ริ ห า รท้ อ ง ถิ่ น ไ ด้ เ ข้ า ร่ ว มป ระชุ ม 
เ พ่ื อ รั บ ฟั งห รื อ ชี้ แ จ งต่ อ ค ณะกร รมกา ร 
แปรญัตติตามที่ คณะกรรมการแปรญัตติ 
ได้มีหนังสือแจ้งก าหนดการประชุม 

เกณฑ์การให้คะแนน:  
1. ด าเนินการตามข้อ 1 - 5  
2. ด าเนินการตามข้อ 1 - 4    
3. ด าเนินการตามข้อ 1 - 3 

4. ไม่มีการด าเนินการ 
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6. รายละเอียดตัวชี้วัด  ด้านที่ 2 ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา 
ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน 

43 ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
1. รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นเมื่อครั้งที่มีการพิจารณาร่าง
ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564 
ในวาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติและในวาระที่ 3 ขั้นลงมติ 
2. เอกสารรายงานและความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ 
3. เอกสารการส่งรายงานและความเห็นของคณะกรรมการ
แปรญัตติ 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือทีเ่ก่ียวข้อง 
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
สภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2554 ข้อ 50 
2. ข้อบังคับการประชุมสภาเมืองพัทยา พ.ศ. 2543 
ค าอธิบาย:  
1. สภาท้องถิ่น หมายถึง สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สภา
เทศบาล สภาองค์การบริหารส่วนต าบล และสภาเมืองพัทยา 
2. การจัดท ารายงานของคณะกรรมการแปรญัตติตามข้อ 
๕๐ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 
๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ หมายถึง ตามข้อ 50 วรรคหนึ่ง ก าหนดว่า
เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอ
ร่างข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิมและตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม 
พร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภา
ท้องถิ่น รายงานนั้นอย่างนอ้ยจะต้องระบวุ่าได้มีหรือไม่มีการ
แก้ไขเพิ่มเติมหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของ
คณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวด้วยการแปรญัตตินั้นเป็น
ประการใด การสงวนความเห็นคณะกรรมการแปรญัตติ 
ตลอดจนการสงวนค าแปรญัตติด้วย และให้ประธานสภา
ท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบ
สี่ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณา เว้นแต่กรณีต้องพิจารณา
เป็นการด่วน และวรรคสอง ก าหนดให้คณะกรรมการแปร
ญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย เพื่อแถลงประกอบ
รายงานหรือชี้แจงข้อสงสัยต่าง ๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น 
(ส าหรับเมืองพัทยา ใช้ตามข้อบังคับการประชุมสภาเมือง
พัทยา พ.ศ. 2543 และปรับใช้โดยอนุโลมกับกฎหมายของ
เทศบาลแล้วแต่กรณี) 
ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ 
(2563 KPI: 43) 

43. การจัดท ารายงานของคณะกรรม 
กา รแปรญั ตติ ต ามข้ อ  50  แห่ ง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 
2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2554 
มีการด าเนินการ ดงันี ้
1. คณะกรรมการแปรญัตติได้จัดท า
รายงานและความเห็นของคณะกรรม 
การแปรญัตติได้อย่างถูกต้อง 
2. คณะกรรมการแปรญัตติได้ส่งรายงาน 
และความเห็นของคณะกรรมการแปร
ญัตติให้ประธานสภาท้องถิ่น 
3. คณะกรรมการแปรญัตติได้ส่งร่างข้อ 
บัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณตามร่าง
เดิมและตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม  
(ถ้ามี) ต่อประธานสภาท้องถิ่นด้วย 
4. ประธานสภาท้องถิ่นได้ส่งรายงานและ 
ความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ 
ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบ
สี่ชั่วโมงก่อนวันประชุมสภาท้องถิ่น 
เพื่อพิจารณาในวาระที่สอง (ขั้นแปร
ญัตติ) ของสภาท้องถิ่น 

เกณฑ์การให้คะแนน:   
1. ด าเนินการตามข้อ 1-4   
2. ด าเนินการตามข้อ 1-3     
3. ด าเนินการตามข้อ 1-2   

4. ไม่มีการด าเนินการ 
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6. รายละเอียดตัวชี้วัด  ด้านที่ 2 ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา 
ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน 

44 ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
1. ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
ทุกครั้ง ในปี 2563 
2. การเผยแพร่ทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ทีมประเมิน 
ฯ ตรวจสอบในเชิงประจักษ์ (เปิดดูจากระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศจริงในวันตรวจประเมิน ฯ) 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เก่ียวข้อง 
1. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 
พ.ศ. 2540 
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 
33 และข้อ 34 
3. ข้อบังคับการประชุมสภาเมืองพัทยา 
พ.ศ. 2543 ข้อ 31 และข้อ 32 
 
ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ 
(2563 KPI: 44) 

44. การจัดท ารายงานการประชุมสภาท้องถิ่น  
มีการด าเนินการ ดังนี้ 
1. ได้บันทึกเรื่องการประชุมต่าง ๆ ในรายงาน
การประชุมถูกต้องตามที่สภาท้องถิ่นได้ประชุม
และมีมติ 
2. คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้
ท าการตรวจรายงานการประชุมและลงลายมือ
ชื่อไว้ 
3. สภาท้องถิ่นได้พิจารณาและท าการรับรอง
รายงานการประชุมถูกต้องตามที่สภาท้องถิ่นได้
ประชุมและมีมติ 
4. ประธานสภาท้องถิ่นได้ลงนามในรายงาน
การประชุมที่สภาท้องถิ่นรับรองแล้ว 
5 .  ไ ด้ ติ ด ป ร ะกา ศ ร า ย ง าน กา รป ระชุ ม 
ที่ ส ภ า ท้ อ ง ถิ่ น รั บ ร อ ง แ ล้ ว ใ น ที่ เ ปิ ด เ ผ ย  
ณ ส านักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
6. มีการเผยแพร่ผลการประชุมสภาท้อง ถิ่น
ทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสื่ อ
ประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

เกณฑ์การให้คะแนน:   
1. ด าเนินการตามข้อ 1-6 
2. ด าเนินการตามข้อ 1-5 

3. ด าเนินการเฉพาะข้อ 1-4 
4. ไม่มีการด าเนินการ 
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อยู่ใน 15. จัดท าอบรม แบบประเมิน LPA 2564 
2. ด้านที่ 2.2 ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา รวม 

ข้อมูล ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 


