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แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ 
เพ่ือกําหนดประโยชน ตอบแทนอ่ืนเป!นกรณีพิเศษ  ประจําป'งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

ของเทศบาล/อบต. ....................................  อําเภอ ...................................  จังหวัด.................................. 
******************* 

คะแนนเตม็ ๑๕ 
คะแนนท่ีได�  

มิติท่ี ๑ มิติด2านประสิทธิผลตามแผนพัฒนาของ อปท.  
 

เกณฑ�การประเมิน คะแนน 
ท่ีได� 

วิธีการประเมิน 
ตัวช้ีวัด คะแนนเตม็ 

๑. การจัดทําแผนพัฒนาสามป'ของ อปท. 
         มีการจัดทําแผนครบถ�วนสมบูรณ�ตาม
ระเบียบ 

๒  ตรวจสอบการจัดทําแผนสามป& (ป& ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐) ว/ามีสิ่งต/อไปน้ี
หรือไม/ 
๑. มีการประชุมประชาคมหมู/บ�าน/ชุมชนทุกหมู6บ2าน/ชุมชน     
๒. ประชุมประชาคมตําบล 
๓. มีการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผน เพื่อเสนอร/างแผน ๓ ป&ต/อ

คณะกรรมการพัฒนาท�องถิ่น 
๔. มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท�องถิ่นเพื่อพิจารณาร/างแผน ๓ ป& เสนอร/าง

แผนต/อผู�บริหารท�องถิ่น 
๕. ผู�บริหารท�องถิ่นอนุมัติร/างแผน ๓ ป& แล�วประกาศใช�ภายในเดือน มิ.ย. ๕๗ 
ยกเว2น กรณี อบต. 
๖. มีการประชุมสภาเพื่อเห็นชอบร/างแผน ๓ ป& ท่ีผู�บริหารเสนอ 
๗. สภาเห็นชอบ ผู�บริหารท�องถิ่นประกาศใช�ภายในเดือน มิ.ย. ๕๗ 
๘. กรณีแผนไม/แล�วเสร็จภายใน มิ.ย. เทศบาลมีการขอขยายต/อ ผวจ. / อบต.ขอขยาย
ต/อนายอาํเภอ 

๒  

มีการจัดทําแผนแต/ไม/เปAนไปตามตาม
ระเบียบ 

๑  

ไม/มีการจัดทําแผน ๐  

๒. ระดับความสําเร็จในการบรรลุเป:าหมาย
ตามแผนพัฒนาสามป'ของ อปท.  
             สําเร็จตามแผนมากกว/าร�อยละ ๘๐ 
ข้ึนไป 

๓  ตรวจสอบการนําแผนสามป&(๒๕๕๗-๒๕๕๙) (เฉพาะโครงการท่ีกําหนดไว�
ในแผนพัฒนาป&  ๒๕๕๗) มาปฏิบัตติามข�อบัญญตัิงบประมาณรายจ/าย 
ประจําป& ๒๕๕๗  ว/าคิดเปAนร�อยละเท/าใดของโครงการตามแผนท้ังหมด  

จํานวนโครงการใน
แผนสามป&(๕๗-๕๙) 
เฉพาะของป&  ๒๕๕๗ 

จํานวนโครงการท่ีนํามาจาก
แผน ๓ ป& เพื่อจัดทําข�อบัญญัติ

งบประมาณ ป& ๒๕๕๗ 

คิดเปAน 
ร�อยละ 

   

๓  

               สําเรจ็ตามแผนมากกว/าร�อยละ ๖๐-๘๐ ๒  
             สําเรจ็ตามแผนร�อยละ ๔๐-๖๐ ๑  
                สําเรจ็ตามแผนต่าํกว/าร�อยละ ๔๐ ๐  

๓. การแต6งต้ังคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาสามป'ของ อปท.  
              มีการแต/งตั้งคณะกรรมการตดิตาม
ประเมินผล 

๒  ตรวจสอบว/ามีคําสั่งแต/งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนสาม
ป&ของป& ๒๕๕๖ หรือไม/ และคําสั่งมีการปรับปรุงเปAนปHจจุบันหรือไม/ 
โดยมีองค�ประกอบครบถ�วน ได�แก/ สมาชิกสภาท�องถ่ินสามคน ผู�แทน
ประชาคมสองคน ผู�แทนหน/วยงานท่ีเก่ียวข�องสองคน หัวหน�าส/วนบริหาร
สองคน และผู�ทรงคุณวุฒิสองคน    

๒  

               ไม/มีการแต/งตั้งคณะกรรมการ
ติดตามประเมินผล 

๐  

 
 
 
 
 
 



D:\form_bonus_57.doc 

- ๒ - 
 

เกณฑ�การประเมิน คะแนน 
ท่ีได� 

วิธีการประเมิน 
ตัวช้ีวัด คะแนนเตม็ 

๔. การรายงานผลและเสนอความเห็นจาก
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามป' 
ของ อปท.   
              มีการรายงานผลให�สภาท�องถ่ิน 
ผู�บริหารท�องถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาท�องถ่ิน 
และประกาศให�ประชาชนทราบ 

๒  ตรวจสอบว/าคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนสามป& (ป& ๒๕๕๖)  
ตามข2อ ๓ มีการดําเนินการดังต/อน้ีครบถ�วนหรือไม/  

๑. มีรายงานการประชุมกรรมการตดิตามประเมินผล  
๒. รายงานผลต/อสภา (รายงานการประชุม) 
๓. รายงานผลต/อผู�บริหารท�องถ่ิน(หนังสือ) 
๔. รายงานผลต/อคณะกรรมการพัฒนาท�องถ่ิน(หนังสือแจ�ง

กรรมการ หรือรายงานการประชุมกรรมการ) 
๕. มีการประกาศผลการติดตามประเมินผลให�ประชาชนทราบ 

 

๒  

               มีการรายงานผลและติดตาม
ประเมินผลบางส/วน 

๑  

               ไม/มีการดําเนินการ ๐  
๕. โครงการ/กิจกรรมท่ีบูรณาการร6วมกับ 
อปท. หรือหน6วยงานอ่ืนตามระเบียบ 
               มีจํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ี
บูรณาการร/วมกับ อปท.หรือหน/วยงานอ่ืน 
จํานวน ๓ กิจกรรมข้ึนไป 

๓  ตรวจสอบโครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินการร/วมกับ อปท. อ่ืน หรือ 
หน/วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข�องในพ้ืนท่ี ว/ามีท้ังหมดก่ีโครงการ/กิจกรรม 
(ยกเว�นโครงการท่ีหน/วยงานอุดหนุนให� อปท. อ่ืนหรือหน/วยงานอ่ืน 
ดําเนินการ  โดย อปท. เจ�าของงบประมาณไม/ได�มสี/วนร/วมดําเนินการ) 

๓  

               มีจํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ี
บูรณาการร/วมกับ อปท.หรือหน/วยงานอ่ืน 
จํานวน ๒  กิจกรรม 

๒  

               มีจํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ี
บูรณาการร/วมกับ อปท.หรือหน/วยงานอ่ืน 
จํานวน ๑ กิจกรรม 

๑  

               ไม/มีจํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ี
บูรณาการร/วมกับ อปท.หรือหน/วยงานอ่ืน  

๐  

๖. โครงการ/กิจกรรมซ่ึงเป!นการริเร่ิมท่ีเป!น
ประโยชน ต6อ อปท. และ ประชาชน  
               มีจํานวน ๕ โครงการ/กิจกรรม 
ข้ึนไป  

๓  ตรวจสอบว/า อปท. มีการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ท่ีเปAนการริเริม่ จาก 
อปท. เอง โดยอาจเปAนโครงการใหม/ หรือโครงการท่ีได�ดําเนินการต/อเน่ือง
และเปAนประโยชน�ต/อ อปท. และ ประชาชน (ต�องเปAนโครงการท่ี อปท. 
ริเริม่เองเท/าน้ัน) 

๓  

               มีจํานวน ๓-๔ โครงการ/กิจกรรม ๒  
               มีจํานวน ๑-๒ โครงการ/กิจกรรม ๑  
               ไม/มี  ๐  
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- ๓ - 
คะแนนเตม็ ๒๕ 
คะแนนท่ีได�  

มิติท่ี ๒ มิติด2านคุณภาพการให2บริการ 
เกณฑ�การประเมิน 

คะแนน 
ท่ีได� 

วิธีการประเมิน ตัวช้ีวัด คะแนน
เต็ม 

๑. ร2อยละของระดับความพึงพอใจของ
ผู2รับบริการ 
         ระดับความพึงพอใจมากกว/าร�อยละ ๘๐ 
ข้ึนไป 

๗  - ตรวจสอบผลการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนผู�รับบริการของ อปท.  โดยการ
ประสานงานหรือจ�างหน/วยงานหรือสถาบันภายนอกท่ีเปAนกลางมาดําเนินการสํารวจ ใน
ประเด็น ความพึงพอใจด�านกระบวนการขั้นตอนการให�บริการ  ความพึงพอใจด�าน
เจ�าหน�าท่ีผู�ให�บริการ และความพึงพอใจด�านส่ิงอํานวยความสะดวก เฉล่ียรวมท้ัง ๓ 
ด�าน (การสํารวจท่ี อปท. ดําเนินการเองไม/นับว/าเปAนการดําเนินการตามตัวช้ีวัดน้ี)  
 

๗  

ระดับความพึงพอใจมากกว/าร�อยละ ๗๕-๘๐ ๖  
ระดับความพึงพอใจมากกว/าร�อยละ ๗๐-๗๕ ๕  
ระดับความพึงพอใจมากกว/าร�อยละ ๖๕-๗๐ ๔  
ระดับความพึงพอใจมากกว/าร�อยละ ๖๐-๖๕ ๓  
ระดับความพึงพอใจมากกว/าร�อยละ ๕๕-๖๐ ๒  
ระดับความพึงพอใจร�อยละ๕๐-๕๕ ๑  
ระดับความพึงพอใจต่าํกว/าร�อยละ  ๕๐ ๐  

๒. โครงการบริการประชาชนในวันหยุดราชการ
หรือนอกเวลาราชการ 
             มีการบริการประชาชนใน
วันหยุดราชการ 

๒  ตรวจสอบหลักฐานการให�บริการประชาชนในวันหยุดราชการ หรือในวันทํางานปกติ
นอกเวลาราชการว/ามีต/อเน่ืองตลอดระยะเวลาปฏบิัติตามตัวช้ีวัดไม/น�อยกว/า ๘ เดือน
หรือไม/ โดยเอกสารหลักฐานการประเมิน ได�แก/ 

๑) คําส่ังให�พนักงานปฏิบัติงานในวันหยุดราชการวันเสาร� หรืออาทิตย� ต้ังแต/
เดือน พ.ย. ๕๖– มิ.ย. ๕๗  เปAนอย/างน�อย  

๒) หลักฐานการปฏิบัติงานของพนักงานตามห�วงเวลาในข�อ ๑)  
๓) คําส่ังให�พนักงานปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในวันทํางานปกติ  

 (การอยู/เวรยาม การจัดเกบ็ขยะมูลฝอยในวันหยุดไม/ถือว/าเปAนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการถอืเปAนการปฏิบัติงานตามปกติของพนักงานไม/นับเปAนตัวช้ีวัดน้ี) 

๒  

                มกีารบริการประชาชนในวันทํางานปกติ
นอกเวลาราชการ 

๑  

                ไม/ม ี ๐  

๓. ระดับความสําเร็จในการเปAดโอกาสให2
ประชาชนเข2ามามสี6วนร6วมในการพัฒนาระบบ
ราชการ  
     ๓.๑  ตัวช้ีวัดท่ี ๑ การเปLดเผยข�อมูลข/าวสาร
แก/ประชาชน 
              มี ๕ ช/องทางข้ึนไป 

๗  ตรวจสอบว/ามีการเปLดเผยข�อมูลข/าวสารแก/ประชาชนผ/านช/องทางต/อไปน้ีอย/างน�อย 
๕ ช/องทาง ขึ้นไปหรือไม/ (ต2องเป!นเอกสารที่ดาํเนินการตั้งแต6 พ.ย. ๕๖ เป!นต2นมา) 
(๑) เอกสารส่ิงพิมพ�                          (๘) การทําโลโก� 
(๒) แผ/นพับ                                   (๙) การจัดนิทรรศการ 
(๓) จดหมายข/าว                             (๑๐) การเผยแพร/ผ/านส่ือส่ิงพิมพ� 
(๔) แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน         (๑๑) การเผยแพร/ผ/านส่ือโทรทัศน�                    
(๕) การติดประกาศต/าง ๆ                  (๑๒) การเผยแพร/ผ/านส่ือวิทย ุ
(๖) เว็บไซต�                                   (๑๓) การจัดงานแถลงข/าว     
(๗) การจัดทํา Spot โฆษณา              (๑๔) การจัดทําส่ือเผยแพร/                        

 
 
 

๒ 

 

              มี ๒-๔ ช/องทาง ๑  
              ไม/ม ี ๐  
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- ๔ - 
 

เกณฑ�การประเมิน คะแนน 
ท่ีได� 

วิธีการประเมิน 
ตัวช้ีวัด คะแนนเตม็ 

   ๓.๒  ตัวช้ีวัดท่ี ๒  ระบบรับฟHงความ
คิดเห็นของประชาชน 
         มี ๓ ช/องทางข้ึนไป 

 
๒ 

 ตรวจสอบว/า อปท. มีระบบรับฟHงความคิดเห็นของประชาชน อย/างน�อย ๓ ช/องทาง
ต/อไปน้ีหรือไม/  
(๑) ตู�รับฟHงความคิดเห็น                       (๕) การสัมมนาวิชาการต/าง ๆ 
(๒)  สายด/วนประชาชน                        (๖) การจัดเวทีรับฟHงความคิดเห็นของ 
(๓) ตู�ไปรษณีย�รับเร่ืองจากประชาชน       (๗) การจัดให�มีศูนย�ข�อมูล/ห�องสมุด 
(๔) การสัมภาษณ�ความคิดเห็นของประชาชน  (๘) การมี Chat room หรือ  Web   Board 

มี ๑-๒ ช/องทาง ๑  
ไม/ม ี ๐  

   ๓.๓  ตัวช้ีวัดท่ี ๓  การนําความเห็นของ
ประชาชนไปประกอบการบริหารงาน 
         มี   

 
๑ 

 ตรวจสอบว/า อปท. มีระบบการรับเร่ืองร�องเรียน  ร�องทุกข�  หรือข�อเสนอแนะอืน่ใด 
โดยมีผู�รับผิดชอบชัดเจน แล�วนํามาพิจารณาประกอบการบริหารงานแก�ไขปHญหาบ�าง
หรือไม/  (ไม/รวมข�อเสนอท่ีนํามาจัดทําแผนพัฒนา อปท.)  

ไม/ม ี ๐  
   ๓.๔  ตัวช้ีวัดท่ี ๔  มีท่ีปรึกษาจากภาค
ประชาชน  
         มี   

 
๑ 

 ตรวจสอบว/า อปท. มีที่ปรึกษาจากภาคประชาชนท้ังท่ีเปAนทางการและไม/เปAนทางการ 
โดยมีการดําเนินการอย/างต/อเน่ืองและชัดเจน โดยมีการจัดประชุมร/วมกันอย/างน�อย  
ป&ละ ๒ คร้ัง (ควรมีหลักฐานท่ีชัดเจน เช/น หนังสือเชิญประชุมปรึกษาหารือ  เปAนต�น 
การประชุมปรึกษาหารือในโครงการ/กิจกรรมเดียวกันหลายคร้ังให�นับเปAน ๑ 
กิจกรรม) ไม/ม ี ๐  

   ๓.๕  ตัวช้ีวัดท่ี ๕  กระบวนการ กลไก 
การติดตามตรวจสอบโดยภาคประชาชน  
         มี   

 
๑ 

 ตรวจสอบว/า อปท. มีกระบวนการ/กลไก การติดตามตรวจสอบโดยภาคประชาชน
หรือไม/ เช/นการแต/งต้ังประชาชนเปAนกรรมการติดตามประเมินผลการดําเนินโครงการ
ต/าง ๆ  หรือเข�าร/วมเปAนกรรมการดําเนินโครงการร/วมกับ อปท. (ไม6นับการติดตาม
ประเมินผลแผนพัฒนาสามป'ของ อปท.)  

ไม/ม ี ๐  
๔. ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ
ตามมาตรการป:องกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ  
  ๔.๑ การจัดตั้งศูนย�ข�อมลูข/าวสาร 
         มีการจัดตั้งศูนย�ข�อมลูข/าวสาร  มี
ระบบการให�และขอรบัข�อมูล และมีการให�
ข�อมูลข/าวสารทาง Internet พร�อมปbาย
ประชาสมัพันธ�ให�ประชาชนทราบ   

๙  ตรวจสอบว/า อปท. มีการจัดต้ังศูนย�ข�อมูลข/าวสารประจํา อปท.หรือไม/  หากมีการ
จัดต้ังมีการดําเนินการต/อไปน้ีหรือไม/ 

๑) มีระบบการให�และขอรับข�อมูล เช/น แบบคําร�องท่ัวไป เปAนต�น 
๒) มีการให�ข�อมูลข/าวสารทาง Internet ,facebook ฯลฯ หรือไม/ 
๓) มีปbายประชาสัมพันธ�ศูนย�ข�อมูลข/าวสารให�ประชาชนทราบหรือไม/   

 
 
 

๒ 

 

 มีการจัดตั้งศูนย�ข�อมูลข/าวสาร  มี
ระบบการให�และขอรบัข�อมูล 

๑  

ไม/มีการจัดตั้งศูนย�ข�อมลูข/าวสาร ๐  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



D:\form_bonus_57.doc 
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เกณฑ�การประเมิน คะแนน 
ท่ีได� 

วิธีการประเมิน 
ตัวช้ีวัด คะแนนเตม็ 

   ๔.๒  ประเภทกิจกรรมท่ีทําการเผยแพร/
ทางสื่อต/าง ๆ  
         ประกาศเผยแพร/ ๕ ประเภทข้ึนไป 

 
๒ 

 ตรวจสอบว/า อปท. มีการเผยแพร/ข�อมูลข/าวสารดังต/อไปน้ีผ/านทางส่ือส่ิงพิมพ� หรือส่ือ
อื่นใดให�ประชาชนและผู�สนใจท่ัวไปทราบหรือไม/ ได�แก/  

๑) แผนพัฒนาท�องถิ่น                ๕) รายงานทางการเงิน 
๒) เอกสารงบประมาณประจาํป&     ๖) รายงานการประชุมสภาท�องถิ่น 
๓) แผนการจัดหาพัสดุ               ๗) รายงานการประชุมคณะผู�บริหาร 
๔) ผลการจัดซ้ือจัดจ�าง               ๘) รายงานผลการปฏิบัติงานประจําป& 

(ต�องมีเอกสารท่ีแสดงว/ามีการส/งเอกสารดังกล/าวไปเผยแพร/  มิใช/นําเอกสารดังกล/าว
มาแสดง เช/น การลงใน internet ส่ือส่ิงพิมพ� ส/งสถานีวิทยุ โทรทัศน� หอกระจายข/าว) 

 ประกาศเผยแพร/ ๑-๔ ประเภท ๑  
ไม/ม ี ๐  

   ๔.๓ การวางระบบควบคุมภายในตาม
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ/นดิน 
         มีการวางระบบและมีการดําเนินงาน 

 
๒ 

 ตรวจสอบว/า อปท. มีการวางระบบควบคุมภายใน และมีการดําเนินงานตามระเบียบ
คณะกรรมการการตรวจเงินแผ/นดินว/าด�วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน 
พ.ศ. ๒๕๔๔ หรือไม/ เช/น มีการแต/งต้ังคณะกรรมการติดตามประเมินผลเปAนปHจจุบัน
ในระดับหน/วยงานย/อย  และระดับองค�กร  จัดวางระบบควบคุมภายในครบ  ๕  
องค�ประกอบ  มีการจัดส/งรายงานให�ผู�กาํกับดูแล  ภายใน  ๓๐  ธ.ค. ๕๖ หากส/ง
รายงานล�าช�าให�ถือว/ามีการวางระบบแต/ไม/มีการดําเนินงานเพื่อมาตรฐานเดียวกนั 

มีการวางระบบแต/ไม/มีการดําเนินงาน ๑  

ไม/มีการวางระบบ ๐  
   ๔.๔ การส/งเสริมหรือสนับสนุนกิจกรรม
ด�านการแก�ไขปHญหาการทุจรติคอรัปช่ัน  
         มีการดําเนินกิจกรรมตาม (๑) 

ไม/มีการดําเนินกิจกรรมตาม (๑) 

 
 

๑ 
๐ 

 ตรวจสอบว/า อปท. มีการส/งเสริมหรือสนับสนุนเพื่อดําเนินกิจกรรมด�านการแก�ไข
ปHญหาการทุจริตคอรัปช่ัน ดังน้ีหรือไม/ 

๑) มีการประชาสัมพันธ�กาํหนดวัน เวลา ท่ีจะตรวจรับงานจ�างเหมาก/อสร�าง
ให�ประชาชนทราบ 

๒) มีการแต/งต้ังประชาชนเข�าร/วมในการจัดซ้ือจัดจ�างโดยผ/านประชาคม 
๓) หน/วยตรวจสอบของจังหวัด/อาํเภอ ดําเนินการตรวจสอบบัญชี รายงาน

ทางการเงิน และการทุจริตของ อปท. ในป&งบประมาณ ๒๕๕๖-๕๗ และ
ไม/พบการปฏบิัติที่ผิดระเบียบ 

๔) มีการจัดทําเอกสารส่ิงพิมพ� หรือส่ือประเภทอื่น เพื่อประชาสัมพันธ�
รายละเอียดโครงการ และราคากลางในการจัดซ้ือจัดจ�าง 

๕) มีการประชาสัมพันธ�รายรับรายจ/ายให�ประชาชนทราบอย/างกว�างขวางทาง
ส่ือส่ิงพิมพ� หรือวิทยุ หรืออินเตอร�เน็ต 

๖) มีการประกาศสอบราคา ประกวดราคาทางอินเตอร�เน็ต 
๗) มีการเผยแพร/ข/าวสารการสอบราคา ประกวดราคาทางส่ือต/าง ๆ หรือไม/ 

เช/น วิทยุกระจายเสียง สถานีโทรทัศน� หรือส่ือต/าง ๆ  
๘) มีปbายประกาศรับแจ�งข/าวสารการทุจริต 
๙) มีการพัฒนาจิตสํานึกและจรรยาบรรณให�กับเจ�าหน�าท่ี 
๑๐) มีการประชาสัมพันธ�ให�ประชาชนเข�ารับฟHงการประชุมสภาท�องถิ่นทางส่ือต/าง ๆ   
๑๑) งานอื่น ๆ ท่ีเกีย่วข�องกับการแก�ไขปHญหาการทุจริตคอรัปช่ัน(ระบกุิจกรรม

ท่ีไม/เปAนประเภทเดียวกันกบักิจกรรมตาม (๑) – (๑๐) และต�องไม/เปAน
กิจกรรมลักษณะเดียวกัน 

 มีการดาํเนินกิจกรรมตาม (๒) 
 ไม/มีการดําเนินกิจกรรมตาม (๒) 

๑ 
๐ 

 

 มีการดาํเนินกิจกรรมตาม (๓)-(๑๑) 
จํานวน ๓ กิจกรรมข้ึนไป 

 ไม/มี  

๑ 
 

๐ 
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- ๖ - 
คะแนนเตม็ ๒๐ 
คะแนนท่ีได�  

มิติท่ี ๓ มิติด2านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 
เกณฑ�การประเมิน 

คะแนน 
ท่ีได� 

วิธีการประเมิน ตัวช้ีวัด คะแนน
เต็ม 

๑.  การบริหารงบประมาณ 
    ๑.๑  การจัดทําแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ�าง   
         มีการจัดทําแผนปฏิบัติการ ฯ 
กําหนดระยะเวลาแล�วเสร็จและงบประมาณของ
งานหรือโครงการและประกาศให�ประชาชนทราบ 

๘  ตรวจสอบว/า  อปท. มีการดําเนินการดังต/อไปน้ีครบถ�วน 
หรือไม/  
๑. มีการจัดทําแผนปฏบิัติการจัดซ้ือจัดจ�างของป&งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ตาม
ประกาศ คตง. เร่ือง การจัดทําแผนปฏบิัติการจัดซ้ือจัดจ�าง พ.ศ. ๒๕๔๖ ข�อ ๔ และ 
ข�อ ๕ (ไม/ใช/แผนจัดหาพัสดุ) 
 ๒. มีการกําหนดระยะเวลาแล�วเสร็จของงบประมาณ งานหรือโครงการ   
 ๓. มีการประกาศแผนปฏิบัติการ ฯ ให�ประชาชนทราบ 
  

 

๒  

มีการจัดทําแผนปฏิบัติการ ฯ กําหนด
ระยะเวลาแล�วเสร็จและงบประมาณของงาน
หรือโครงการแต/ไม/มีการประกาศให�
ประชาชนทราบ 

๑  

ไม/มีการจัดทําแผนปฏิบัติการ ๐  
  ๑.๒ ระดับความสําเรจ็ของการจัดเก็บรายได� 
           มีการจัดเก็บรายได�มากกว/าร�อยละ ๗๐  

 
๓ 

 ตรวจสอบว/า  อปท. มีการจัดเก็บรายได�เปAนอัตราร�อยละ เท/าใดของเปbาหมายท่ี
กําหนดไว�ตามข�อบัญญัติ 
 ๑. อปท. ประมาณการรายได�ตามข�อบญัญัติป& ๒๕๕๗  ของภาษีและค/าธรรมเนียม
ต/างๆ ท่ีจัดเก็บเองไว� จาํนวน  
    (บํารุงท�องท่ี ปbาย โรงเรือนและท่ีดิน ค/าธรรมเนียม).........................................บาท 
๒. จัดเก็บได�จริงป&ของป& ๒๕๕๗ .......................................................................บาท  
๓. คิดเปAนร�อยละ ...................................................... 

 มีการจัดเก็บรายได�มากกว/าร�อยละ ๖๐ - ๗๐ ๒  
มีการจัดเก็บรายได�มากกว/าร�อยละ ๕๐ - ๖๐ ๑  
มีการจัดเก็บรายได�ต่าํกว/าร�อยละ ๕๐ ๐  

  ๑.๓  ระดับความสําเร็จของอัตราการเบิกจ/ายเงิน
ตามงบประมาณรายจ/ายประจําป& ๒๕๕๖ 

 มีการเบิกจ/ายเงินมากกว/าร�อยละ  ๗๐ 

 
 

๓ 

  ตรวจสอบว/า  อปท. มีการเบกิจ/ายงบประมาณรายจ/ายเปAนอัตราเท/าใดของ
งบประมาณรายจ/ายท่ีต้ังไว�ตามข�อบัญญติังบประมาณป& ๒๕๕๗   
๑. งบประมาณรายจ/าย ป& ๒๕๕๗.................................บาท 
๒. เบิกจ/ายได�จริง......................................................บาท 
๓. คิดเปAนร�อยละ ...................................................... 
(ไม/รวมโครงการท่ีมีการกันเงินไว�ในป&งบประมาณท่ีผ/านมา) 

มีการเบิกจ/ายเงินมากกว/าร�อยละ ๖๐ - ๗๐ ๒  
 มีการเบิกจ/ายเงินร�อยละ  ๕๐ - ๖๐ ๑  
มีการเบิกจ/ายเงินต่ํากว/าร�อยละ  ๕๐ ๐  

๒.  การประหยัดพลังงาน 
 ๒.๑  ระดับความสาํเร็จของการประหยัดไฟฟbา 

มีมาตรการและประหยดัไฟฟbาได�
มากกว/าร�อยละ  ๒  ข้ึนไป 

๔  พิจารณาจากความครบถ�วนของข�อมูลท่ีจัดเก็บในฐานข�อมูลท่ีจําเปAนสําหรับการ
ประหยัดพลังงาน  การจัดทําและดําเนินการตามมาตรการ / แนวทาง  รวมถึง
ปริมาณพลังงาน(หน/วย/ยูนิต) ท่ีสามารถลดได�โดยเปรียบเทียบกบัปริมาณการใช�ใน
ป&งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๔๖  ตามนัยมติ  ครม.เม่ือวันท่ี  ๑๗  พฤษภาคม  ๒๕๔๘ 
ร�อยละของปริมาณ   =  ปริมาณ(หน/วย)การใช�ไฟฟbาป&  (๒๕๔๖ -๒๕๕๗) x ๑๐๐   
ไฟฟbาท่ีประหยัดได�                      ปริมาณการใช�ไฟฟbาป& ๒๕๔๗ 
(หมายเหตุ : นับยอดถึงเดือนมิถุนายน ๒๕๕๗ เปAนอย/างน�อย และมาตรการประหยัด
พลังงานควรมีความชัดเจนต/อเน่ือง มีผลในทางปฏิบัติ)                              

 
 

๒ 

 

มีมาตรการและประหยดัไฟฟbาได�ร�อยละ  ๐-๒ ๑  
ไม/มมีาตรการประหยดัไฟฟbา ๐  
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เกณฑ�การประเมิน 
คะแนนท่ีได� วิธีการประเมิน ตัวช้ีวัด คะแนน

เต็ม 
 ๒.๒  ระดับความสําเร็จของการประหยดั
พลังงานนํ้ามัน 

มีมาตรการและประหยดันํ้ามันได�
มากกว/าร�อยละ  ๒  ข้ึนไป 

 
 

๒ 

 พิจารณาจากความครบถ�วนของข�อมูลท่ีจัดเก็บในฐานข�อมูลท่ีจําเปAนสําหรับการ
ประหยัดพลังงาน  การจัดทําและดําเนินการตามมาตรการ / แนวทาง  รวมถึง
ปริมาณพลังงาน(หน/วย/ยูนิต) ท่ีสามารถลดได�โดยเปรียบเทียบกบัปริมาณการใช�ใน
ป&งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๔๗  ตามนัยมติ  ครม.เม่ือวันท่ี  ๑๗  พฤษภาคม  ๒๕๔๘ 
ร�อยละของปริมาณ   =  ปริมาณ(ลิตร)การใช�น้ํามันป&  (๒๕๔๖ -๒๕๕๗) x ๑๐๐   
นํ้ามันท่ีประหยัดได�                      ปริมาณการใช�น้ํามันป& ๒๕๔๗            
(หมายเหตุ : นับยอดถึงเดือนมิถุนายน ๒๕๕๗ เปAนอย/างน�อย และมาตรการประหยัด
พลังงานควรมีความชัดเจนต/อเน่ือง มีผลในทางปฏิบัติ)                    

มีมาตรการและประหยดันํ้ามันได�ร�อยละ  ๐-๒ ๑  
ไม/มมีาตรการประหยดันํ้ามัน ๐  

๓. ความประหยัดและความคุ2มค6าในการ
บริหารงานจัดการโครงการหรืองานประจํา 
ร�อยละของงบประมาณท่ีเกิดจากการประหยัด
ในการบริหารงาน โดยคิดเปรยีบเทียบ
งบประมาณรายจ/ายท่ีตั้งไว� 

ประหยดังบประมาณได� ร�อยละ  ๔ ข้ึนไป 

๔   สูตรคํานวณการประหยัดงบประมาณ =  งบประมาณท่ีต้ังไว�ตามข�อบัญญัติ
งบประมาณรายจ/ายประจําป& ลบด�วยค/าใช�จ/ายท่ีเกิดขึ้นจริง คูณด�วย ๑๐๐ แล�วหาร
ด�วยงบประมาณท่ีต้ังไว�ตามข�อบัญญัติงบประมาณรายจ/ายประจําป& ๒๕๕๗  
(ให� อปท. คิดเฉพาะงบประมาณในหมวดครุภัณฑ� ท่ีดิน  และส่ิงก/อสร�าง เฉล่ียทุก
โครงการท่ี อปท. ได�ดําเนินการจัดซ้ือจดัจ�างในป&งบประมาณ ๒๕๕๗ : ข�อมูลถงึวันท่ี 
๓๐ มิ.ย. ๕๗) 

๑) งบประมาณหมวดครุภัณฑ�ฯ ท้ังหมด.................................................บาท 
๒) ดําเนินการจัดซ้ือจัดจ�างแล�วมีเงินเหลือจากงบประมาณ.....................บาท 
๓) คิดเปAนร�อยละ................................... 

 

 

  
 

๔ 

 

ประหยัดงบประมาณได�ร�อยละ ๓-๔ ข้ึนไป ๓  
ประหยัดงบประมาณได� ร�อยละ ๒-๓ ข้ึนไป ๒  
ประหยดังบประมาณได�ร�อยละ ๑-๒   ๑  
ประหยัดงบประมาณได�ต่ํากว/าร�อยละ ๑  ๐  

๔.  ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ 
(๑)  จํานวนโครงการหรืองานท่ีดําเนินการ ไม/ถูกต�อง
ตามระเบียบกฎหมายและถูกผู�กํากับดูแลสั่งให�มี
การเพิกถอนหรือแก�ไขเปลี่ยนแปลง 

ไม/ม ี

๔   ตรวจสอบหลักฐานเอกสารการปฏิบัติงานของ อปท. ว/ามีการดําเนินการท่ีไม/ถูกต�อง 
และถูกส่ังให�มีการเพกิถอน หรือ แก�ไขเปล่ียนแปลงบ�างหรือไม/  เช/น  ประกาศ  คําส่ัง 
ต/าง ๆ  (สถจ. จะแจ�งข�อมูลให�เลขานุการคณะกรรมการประเมินทราบเพื่อ
ประกอบการประเมินเอง) 

 
  

๒ 
มี  ๑ - ๗  เรื่อง ๑  
มีเกินกว/า ๗ เรื่อง ข้ึนไป ๐  

(๒)   การจัดส/งรายงานหรือการปฏิบัติราชการท่ี
ล/าช�ากว/าระยะเวลาท่ีระเบียบกฎหมายหรือผู�มี
อํานาจกําหนด 

ไม/ม ี

 
 
 

๒ 

 ตรวจสอบหลักฐานเอกสารการปฏบิัติงานของ อปท.  ว/ามีการจัดส/งรายงานล�าช�ากว/า
ระยะเวลาท่ีระเบยีบกฎหมาย  หรือผู�มีอํานาจกําหนดหรือไม/  ใน  ๑๐ เร่ือง  ดังน้ี 
๑.  การประเมินผลควบคุมภายใน  (๓๐ ธ.ค. ๕๖)  
๒.  ส/งสําเนาประกาศงบประมาณรายจ/ายให�ผู�กํากับภายใน  ๑๕ วันนับแต/ ประกาศใช� 
๓.  สถิติการคลัง  ๓๐  ตุลาคม  ๒๕๕๖ 
๔.  งบฐานะการเงิน  ภายใน  ๙๐  วัน  นับแต/วันส้ินป&งบประมาณ 
๕.  การส/งเงินสมทบบําเหน็จบาํนาญ  ป&  ๕๖  ภายในเดือน  ธ.ค. ๕๖ 
๖.  ส/งสําเนาคําส่ังงานบุคคลให� ก.จังหวดั  ภายใน  ๑๕  วัน  นับแต/วันออกคําส่ัง 
๗.  รายงานข�อมูลบุคลากรงวด  ๒  ผ/านระบบฐานข�อมูลออนไลน�  ภายใน  ๒๐  มิ.ย. ๕๗ 
๘. รายงานการจัดทําแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย�สิน 
๙. การอนุมัติงบประมาณรายจ/ายประจําป&งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ในระบบ E-lass ภายใน ๓๐    
     กันยายน ๒๕๕๗   
๑๐. การบันทึกข�อมูลในระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อเพื่อการวางแผนและประเมินผลการ
ใช�จ/ายงบประมาณของ อปท. (E-plan)  มีการบันทึกครบถ�วนตามระยะเวลาท่ีกําหนดในแต/ละไตร
มาส 

มี  ๑ - ๗  เรื่อง ๑  
มีเกินกว/า ๗ เรื่อง ข้ึนไป ๐  
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- ๘ - 
คะแนนเตม็ ๒๐ 
คะแนนท่ีได�  

มิติท่ี ๔  มิติด2านการพัฒนาองค กร 
เกณฑ�การประเมิน 

คะแนนท่ีได� วิธีการประเมิน 
ตัวช้ีวัด คะแนนเตม็ 

๑. การพัฒนาบุคลากร 
     ๑.๑  ร�อยละของเจ�าหน�าท่ีท่ีได�รับการ
ฝqกอบรมอย/างน�อย  ๑  หลักสตูรต/อป& 

มากกว/าร�อยละ  ๕๐  ข้ึนไป 

๖   ตรวจสอบข�อมูลหรือหลักฐานการจัดหรือส/งเจ�าหน�าท่ีเข�ารับการฝqกอบรมประจําป&ใน
หลักสูตร หรือโครงการต/าง ๆ ในอํานาจหน�าท่ี โดย อปท. อาจจัดเอง หรือหน/วยงานอื่น
จัด แล�วส/งบุคลากรของ อปท. เข�ารับการอบรม 

๑) บุคลากรท้ังหมด  (พนักงาน ลูกจ�างและพนักงานจ�าง)........................คน 
๒) เข�ารับการอบรมท้ังหมด......................................คน 
๓) คิดเปAนร�อยละ .................................................... 

 
๒ 

 ร�อยละ  ๓๐ - ๕๐ ๑  
  ต่ํากว/าร�อยละ  ๓๐ ๐  

     ๑.๒  ร�อยละของเจ�าหน�าท่ีท่ีได�รบั
การศึกษาหรือได�รบัการส/งเสริมให�ศึกษาต/อ
ในระดับปรญิญาตรีข้ึนไป 

มากกว/าร�อยละ  ๕๐  ข้ึนไป 

 
 

๒ 

 ตรวจสอบข�อมูล หลักฐานการศึกษาของพนักงานในระดับปริญญาตรี หรือการส/งเสริม
ให�เจ�าหน�าท่ีได�รับการศึกษาต/อระดับปริญญาตรีขึ้นไป 

๑) บุคลากรเฉพาะพนักงาน.........................คน(ไม/รวมลูกจ�าง พนักงานจ�าง) 
๒) จบการศึกษาระดับ ป.ตรี  ...................................คน(รวมผู�ที่กําลังศึกษา) 
๓) คิดเปAนร�อยละ .................................................... 

 ร�อยละ  ๒๐ - ๕๐ ๑  
  ต่ํากว/าร�อยละ  ๒๐ ๐  

   ๑.๓  การจัดทําแผนอัตรากําลัง  ๓  ป& ของ  อปท. 
 มีการจัดทําโดยถูกต�องตาม

หลักเกณฑ�ท่ี  ก.กลาง กําหนด 

 
๒ 

 ตรวจสอบการจัดทําแผนอัตรากําลัง  ๓  ป& (ป& ๒๕๕๘-๒๕๖๐) ของ อปท. ว/าถกูต�อง
ตามระเบียบขั้นตอนหรือไม/  

๑. แต/งต้ังคณะกรรมการจัดทําแผนประกอบด�วยผู�บริหาร ปลัด      
    อปท. หัวหน�าส/วน ฯ  โดยมีพนักงานส/วนท�องถิ่นเปAนเลขา 
๒. มีการประชุมคณะกรรมการ(รายงานการประชุม)  
๓. เสนอ ก.จังหวัด พิจารณา 
๔. ก.จังหวัดเห็นชอบ/ไม/เห็นชอบ(กรณีอยู/ระหว/างการพิจารณาของ ก.จังหวัด 

ให�นับเอกสารถึง ข�อ ๓)  

 มีการจัดทําแต/ไม/ถูกต�องตาม 
หลักเกณฑ�ท่ี  ก.กลาง กําหนด 

๑  

 ไม/มีการจัดทําแผน ๐  
๒.  การจัดการสารสนเทศ 
๒.๑  การจัดทําข�อมูลทะเบียนประวัติ 
ข�าราชการหรือพนักงานส/วนท�องถ่ิน
ลูกจ�างประจํา  และพนักงานจ�าง 

ข�อมูลเปAนปHจจุบันจัดแยกเปAนหมวดหมู/ 

๒   ตรวจสอบการจัดทําทะเบียนประวัติของพนักงานลูกจ�างประจาํ  และพนักงานจ�าง  
ว/าเปAนปHจจุบันหรือไม/  และมีการบันทึกข�อมูลในระบบฐานข�อมูลออนไลน�ของ 
จังหวัดเปAนปHจจุบันหรือไม/ โดยดูจากการบันทึกเล่ือนระดับ และเล่ือนขั้นเงินเดือน  
คร้ังล/าสุด (เม.ย. ๕๗ ) ดังน้ี  

๑. การบันทึกในฐานข�อมูลออนไลน�ของจังหวัด 
๒. การบันทึกในระบบฐานข�อมูล www.cmss-dla.com 

 

 
๑ 

 

 จัดทําข�อมูลไม/เปAนปHจจุบัน    ๐  
๒.๒  การจัดทําข�อมลูทะเบียนประวัติของ
ผู�บริหารและสมาชิกสภา  อปท. 

จัดทําข�อมูลเปAนปHจจุบันและจัดแยก 
เปAนหมวดหมู/ 

 
 

๑ 

  ตรวจสอบการจัดทําข�อมูลทะเบยีนประวัตินายก รองนายก  และสมาชิกสภา  อปท. 
ว/ามีการจัดทํา ทะเบียนผู�บริหาร และ สมาชิกไว�เปAนปHจจุบันหรือไม/ ดังน้ี 

๑. มีการบันทึกในระบบฐานข�อมูลออนไลน�ของจังหวัดเปAนปHจจบุัน  
๒. การบันทึกในระบบสารสนเทศการเลือกต้ังผู�บริหาร สมาชิกสภาท�องถิ่น 

(http://ele.dla.go.th) ของกรมส/งเสริมการปกครองท�องถิ่น   

 จัดทําข�อมูลไม/เปAนปHจจุบัน    ๐  
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- ๙ - 
 

เกณฑ�การประเมิน 
คะแนนท่ีได� วิธีการประเมิน 

ตัวช้ีวัด คะแนนเตม็ 
๓.  การพัฒนากฎหมาย 
(๑)  การรวบรวมกฎหมาย  อนุบัญญัติและ
ระเบียบของ  อปท. กระทรวง  กรม 
หน/วยงานท่ีเก่ียวข�องในการปฏิบัตงิาน 

มีการจัดรวบรวมและแยกหมวดหมู/ 

๑  ตรวจสอบการรวบรวมกฎหมายอนุบัญญัติและระเบียบของ  อปท. กระทรวง  กรม  
หน/วยงานท่ีเกีย่วข�องในการปฏิบัติงาน ว/ามีการรวมรวมสะดวกแก/การค�นหาและ
เรียกใช�หรือไม/  

๑ 
 

 ไม/มีการจัดรวบรวม ๐  
 ๔.  การถ6ายทอดตัวชี้วัดและเป:าหมาย 
การประเมินตามหลักเกณฑ นี้จากระดับ 
องค กรสู6ระดับบุคคล 

 มีการจัดประชุมเจ�าหน�าท่ีเพ่ือช้ีแจง 
หรือ ติดตามประเมินผล  จํานวน  ๑  ครั้ง/
เดือนข้ึนไป 

๑   ตรวจสอบหลักฐานการประชุมช้ีแจงหรือติดตามการปฏิบัติตามตัวช้ีวัดเพื่อการ
ประเมินผล โดยมีการจัดประชุมร/วมกันระหว/างผู�บริหารและเจ�าหน�าท่ีผู�ปฏิบัติงานใน
ระหว/างท่ีมีการบริหารจัดการเพื่อขอรับการประเมินโบนัส อย/างน�อย  ๑  คร้ังต/อเดือน  
(ต�องมีเอกสารแสดงครบท้ัง  ๘  เดือน) 

 
๑ 

 

 มีการจัดประชุมเจ�าหน�าท่ีเพ่ือช้ีแจง 
หรือติดตามประเมินผลไม/ถึง  ๑  ครั้งต/อเดือน 

๐  

๕. ให2  อปท. เสนอโครงการ / กิจกรรม
ปรับปรุงกระบวนการทํางานหรือลดขั้นตอน
การทํางานหรือการบริการและตอบสนอง
ความต2องการของประชาชนอปท. ละ  ๑  
โครงการ/ กิจกรรม  โดยให2คณะอนุกรรมการฯ 
ประเมินผลของโครงการ / กิจกรรมตาม
ตัวชี้วัด  ดังนี้ 
๕.๑  การมอบอํานาจการตัดสินใจในการ
พิจารณาสั่งอนุญาต  อนุมัติหรือปฏิบัติ
ราชการในเรื่องท่ีให�บริการประชาชน 

มีการมอบอํานาจ 

๑๐  - ตรวจสอบว/า อปท. มีคําส่ังการมอบอาํนาจการตัดสินใจในการพิจารณาการส่ัง   
การอนุญาต อนุมัติ  หรือปฏิบัติราชการในเร่ืองท่ีเสนอลดขั้นตอนการทํางาน
ให�บริการประชาชน หรือไม/ เช/น นายก มอบอํานาจให�รองนายก หรือปลัด อปท. 
หรือหัวหน�าส/วนฯ เปAนต�น  (การมอบอํานาจอาจทําเปAนหนังสือหรือคําส่ังถูกต�อง
ตามท่ีกฎหมายกําหนด แต/ไม/รวมคําส่ังรักษาราชการแทน) 
 

 

 
 
 
 

๒ 

 

 ไม/มีการมอบอํานาจ      ๐  
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- ๑๐ - 

 
เกณฑ�การประเมิน 

คะแนนท่ีได� วิธีการประเมิน 
ตัวช้ีวัด คะแนนเตม็ 

๕.๒  การกําหนดระยะเวลาแล�วเสร็จขอ
งานให�บริการ 

 มีการกําหนดระยะเวลาการให�บริการ
ครบทุกกระบวนงาน  และมีการประกาศให�
ประชาชนได�รับทราบ 

 
 

๓ 

  ตรวจสอบว/ามีการกําหนดระยะเวลาแล�วเสร็จของงานให�บริการของทุกกระบวนงานตาม
ข�อแนะนําของกระทรวงมหาดไทย จาํนวน ๑๘ กระบวนงานและประกาศให�
ประชาชนได�รับทราบหรือไม/  เพียงใด 

๑) การจัดเก็บภาษีบาํรุงท�องท่ี            ๑๐) จําหน/าย/สะสมอาหาร 
๒) การจัดเก็บภาษีโรงเรือน ฯ            ๑๑) จาํหน/ายสินค�าในท่ี/ทางสาธารณะ 
๓) การจัดเก็บภาษีปbาย                    ๑๒) แจ�งเกิด 
๔) การขออนุญาตก/อสร�างอาคาร        ๑๓) แจ�งตาย 
๕) การสนับสนุนนํ้าอุปโภคบริโภค       ๑๔) ย�ายท่ีอยู/ 
๖) การช/วยเหลือสาธารณภัย              ๑๕) ขอมีบัตรฯ กรณีหมดอาย ุ 
๗) การรับแจ�งเร่ืองราวร�องทุกข�           ๑๖) ขอมีบัตรฯคร้ังแรก 
๘) การประกอบกิจการท่ีเปAนอันตรายต/อสุขภาพ  ๑๗) กาํหนดเลขท่ีบ�าน 
๙) การขอจัดต้ังตลาด                                     ๑๘) จัดเก็บค/า ธ.ผู�พักโรงแรม (เฉพาะ อบจ.) 

หมายเหตุ   ลําดับท่ี ๑-๗  ทุก อบต. ต�องมี  ลําดับท่ี ๘-๑๑ อาจมีเฉพาะบาง อบต. 
ลําดับท่ี ๑-๑๔,๑๗  ทุกเทศบาลต�องมี   ๑๕-๑๖ เฉพาะเทศบาลเมืองฯ 

   มีการกําหนดระยะเวลาการให� 
บริการไม/ครบทุกกระบวนงาน  แต/มีการ
ประกาศให�ประชาชนได�รับทราบ 

๒  

   มีการกําหนดระยะเวลาการให� 
บริการไม/ครบทุกกระบวนงาน  และไม/มี
การประกาศให�ประชาชนได�รับทราบ 

๑  

   ไม/มีการกําหนดระยะเวลาการให� บริการ  ๐  
๕.๓  การแต/งตั้งคณะทํางานปรบัปรงุข้ันตอน
และระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 

มีการแต/งตั้งคณะทํางานและมีการ
ประชุมพิจารณา 

 
 

๒ 

  ตรวจสอบว/ามีคําส่ังแต/งต้ังคณะทํางานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏบิัติ
ราชการหรือไม/  และคณะทํางานมีการประชุมพิจารณาหรือไม/  กรณีเปAนคําส่ังท่ีต้ัง
ไว�นานแล�วและไม/ได�มีการปรับปรุงให�เปAนปHจจุบัน กรณีต้ังเปAนตําแหน/งอนุโลมให�
ใช�ได� แต/ถ�าต้ังเปAนตัวบุคคล  ตัวบุคคลในคําส่ังต�องเปAนปHจจุบันด�วย ) 

  มีการแต/งตั้งคณะทํางานแต/ไม/มกีาร
ประชุมพิจารณา    

๑  

  ไม/มีการแต/งตั้งคณะทํางาน ๐  
 ๕.๔  การอํานวยความสะดวกแก/
ประชาชน 

มีการอํานวยความสะดวก  
จํานวน  ๕  ประเภท 

 
๓ 

  ตรวจสอบว/ามีการอํานวยความสะดวกแก/ประชาชนตามประเภท ดังน้ี 
๑) มีแผนผังกําหนดผู�รับผิดชอบ 
๒) มีการให�บริการล/วงหน�าก/อนเวลาทําการหรือช/วงพักเท่ียง  หรือใน

วันหยุดราชการ 
๓) มีกล/อง / ตู�รับความคิดเห็น 
๔) มีแบบฟอร�มคําร�องต/าง ๆ  และตัวอย/างการกรอกแบบฟอร�ม 
๕) มีเอกสาร/แผ/นพับ ประชาสัมพันธ�ข�อมูลข/าวสารต/าง ๆ 

 

  มีการอํานวยความสะดวก  
จํานวน  ๓-๔   ประเภท   

๒  

  มีการอํานวยความสะดวก  
จํานวน  ๑-๒   ประเภท    

๑  

 ไม/มีการอํานวยความสะดวก     ๐  
 
 
 
 
 
 
 



D:\form_bonus_57.doc 

-๑๑- 
 

คะแนนตามสัดส6วนของผลคะแนนประเมินการบริหารจัดการท่ีดี 
 

คะแนนเตม็ ๒๐ 
คะแนนท่ีได�  

 
เกณฑ�การประเมิน 

คะแนนท่ีได� วิธีการประเมิน 
ตัวช้ีวัด คะแนนเตม็ 

-  ให�  อปท. ท่ีขอรับการประเมินได�รับ
คะแนนตามสัดส/วนของผลคะแนนประเมนิการ
บริหารจัดการท่ีดีของกรมส/งเสรมิการ
ปกครองท�องถ่ินในป&งบประมาณท่ีแล�วมา ดังน้ี 

 คะแนนประเมินการบริหารจัดการท่ีดี
มากกว/าร�อยละ  ๘๐  ข้ึนไป 

 
 
 
 
 

๒๐ 

 ตรวจสอบจากผลการประเมิน Core Team เฉพาะด�านท่ี ๑ การบริหารจัดการท่ีดี
ตามท่ีกรมส/งเสริมการปกครองท�องถิ่นประเมินในป&งบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๖ ซ่ึงมี
คะแนนเต็ม ๑๕๕ คะแนน แล�วนําคะแนนมาคิดเปAนร�อยละตามเกณฑ�ประเมิน   
หมายเหตุ : ๑. อบต. สามารถดูคะแนนได�จากรายงานการประชุม ก.อบต.จังหวดั 
ในการประชุมคร้ังท่ี ๑๑/๒๕๕๖  เม่ือวนัท่ี  ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖  
                ๒. เทศบาลสามารถดูคะแนนได�จากรายงานการประชุม ก.ท.จ  ใน
การประชุมคร้ังท่ี ๑๑/๒๕๕๖  เม่ือวันท่ี  ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 

   คะแนนประเมนิการบรหิารจัดการท่ีดี 
มากกว/าร�อยละ  ๗๕ - ๘๐   

๑๘  

   คะแนนประเมนิการบรหิารจัดการท่ีดี 
มากกว/าร�อยละ ๗๐ -๗๕   

๑๖  

   คะแนนประเมนิการบรหิารจัดการท่ีดี 
มากกว/าร�อยละ  ๖๕ - ๗๐   

๑๔  

   คะแนนประเมนิการบรหิารจัดการท่ีดี 
มากกว/าร�อยละ  ๖๐ - ๖๕   

๑๒  

 
 

ลงชื่อ                                    ประธานอนุกรรมการ          ลงชื่อ                                    อนุกรรมการ 
      (............................................)                                            (...........................................) 
 
ลงชื่อ                                    อนุกรรมการ                    ลงชื่อ                                    อนุกรรมการ 
        (............................................)                                           (...........................................) 
 
ลงชื่อ                                    อนุกรรมการ                    ลงชื่อ                                     อนุกรรมการ/ 
        (............................................)                                           (...........................................)   เลขานุการ 
 


