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แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ 
เพื่อเสนอขอรับเงินรางวัลประจ าปีส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(คะแนนเต็ม 90 คะแนน) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

เทศบาล/อบต. .........................................อ าเภอ................................จังหวัด................................ 
*********************** 

ส่วนที่ 1 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัด 
            จ านวน 90 คะแนน 

มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ  

ตัวช้ีวัด 
เกณฑ์ให้ 
คะแนน 

คะแนน 
ที่ได้ 

แนวทางการประเมิน 

1. ผลส าเร็จในการบรรลุเป้าหมาย
ตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
       มากกว่าร้อยละ 90 
       มากกว่าร้อยละ 80 
       มากกว่าร้อยละ 70 
       มากกว่าร้อยละ 60 
       ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป  
       ต  ากว่าร้อยละ 50 
 
 
 
 
 

 
 
 

5 
4 
3 
2 
1 
0 
 

 1. ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่าง ๆ   
    โดยพิจารณาจากผลส าเร็จของจ านวนโครงการจาก
แผนพัฒนาประจ าปีที ได้น าไปตั้งเป็นข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีในปีที ขอรับการประเมินและ
ได้ด าเนินการ เช่น  แผนพัฒนาสามปี ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   
สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง 
2. สูตรการค านวณ  
                 
ผลส าเร็จ =      จ านวนโครงการที ท าได้x100 
    จ านวนโครงการทั้งหมดที ปรากฏในแผนพัฒนาประจ าปี 
 
หมายเหตุ : โครงการที ปรากฏในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติแต่       
ไม่ได้ด าเนินการไม่น ามาคิดเป็นโครงการที ท าได้ เช่น     
น าโครงการในแผน 3 ปี  มาท าข้อบัญญั ติ /เทศบัญญั ติ         
50 โครงการ แต่จัดซื้อจัดจ้างได้เพียง 45 โครงการ ที เหลืออีก 
5 โครงการ ไม่น ามาคิดเป็นผลส าเร็จ 
3. ผลการด าเนินการ  
    โครงการในแผน 3 ปี จ านวน .........................โครงการ 
    โครงการที ท าได้   จ านวน ...............................โครงการ 
    คิดเป็นร้อยละ  ....................................................  
 
 

คะแนนเต็ม 30 
คะแนนที ได้  
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ตัวช้ีวัด 
เกณฑ์ให้ 
คะแนน 

คะแนน 
ที่ได้ 

แนวทางการประเมิน 

2. ผลส าเร็จของการจัดเก็บรายได้
ที องค์กรปกครองส่วนท้องถิ น
จั ด เก็ บ เอ ง เมื อ เที ย บ กั บ
ทะเบียนคุมผู้ช าระภาษ ี
       เพิ มข้ึนจากทะเบียนคุม
ตั้งแต่ร้อยละ 5 ขึ้นไป  
       เพิ มข้ึนจากทะเบียนคุม
ไม่เกินร้อยละ 5 
       มากกว่าร้อยละ 90 
       มากกว่าร้อยละ 80 
       ตั้งแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไป  
       ต  ากว่าร้อยละ 70 
 
 
 

 
 
 
 

5 
 

4 
 

3 
2 
1 
0 
 

 1. ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่าง ๆ   
    โดยพิจารณาจากผลส าเร็จการจัดเก็บรายได้ที  อปท. 
จัดเก็บเอง ได้แก่ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม แล้วน าจ านวนราย
มาเปรียบเทียบกับสัดส่วนจ านวนรายทั้งหมดในทะเบียนคุม
หรือข้อมูลจากแผนที ภาษี  
2. สูตรการค านวณ  
                 
ผลส าเร็จ =      จ านวนผู้ช าระภาษีที จัดเก็บได้ x100 
              จ านวนรายทั้งหมดในทะเบียนคุมปี 2563 
  
3. ผลการด าเนินการ  
   ผู้ต้องช าระภาษีตามทะเบียนคุม จ านวน ..................ราย 
   จัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมได้จริง จ านวน.............ราย 
   คิดเป็นร้อยละ  ....................................................  

3. ผลส า เร็ จ ของการ เบิ กจ่ าย
งบประมาณรายจ่ายเพื อการ
ลงทุน 
       ไม่เกินร้อยละ 100 
(ร้อยละ 90.01-100)  
       ไม่เกินร้อยละ 90 
(ร้อยละ 80.01-90.00) 
       ไม่เกินร้อยละ 80 
(ร้อยละ 70.01-80.00) 
       ไม่เกินร้อยละ 70 
(ร้อยละ 60.01-70.00) 
       ไม่เกินร้อยละ 60  
(ร้อยละ 50.00-60.00) 
       น้อยกว่าร้อยละ 50 
 

 
 
 

5 
 

4 
 

3 
 

2 
 

1 
 

0 
 

 1. ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่าง ๆ   
    โดยพิจารณาจากผลส าเร็จการเบิกจ่ายงบลงทุน      
(ค่าครุภัณฑ์ ที ดิน และสิ งก่อสร้าง) ณ วันสิ้นปีงบประมาณ
(30 ก.ย.) ที ขอประเมิน โดยเปรียบเทียบกับงบลงทุน
ทั้งหมดตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ รวมทั้งที มีการโอน
เปลี ยนแปลง แต่ไม่รวมงบประมาณรายจ่ายเพิ มเติม 
2. สูตรการค านวณ  
               
ผลส าเร็จ =      จ านวนงบลงทุนที เบิกจ่าย x100 
                  จ านวนงบลงทุนทั้งหมดของปี 2563 
  
3. ผลการด าเนินการ  
   งบลงทุนทั้งหมด จ านวน .........................................บาท 
   งบลงทุนที เบิกจ่ายได้ จ านวน ..................................บาท 
   คิดเป็นร้อยละ  .................................................. 
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ตัวช้ีวัด 
เกณฑ์ให้ 
คะแนน 

คะแนน 
ที่ได้ 

แนวทางการประเมิน 

4. จ านวนโครงการ/กิจกรรมที 
บูรณาการร่วมกับ อปท. หรือ
หน่วยงานอื นในการจัดบริการ
สาธารณะ 
       มีจ านวน 6 โครงการ/
กิจกรรม ขึ้นไป  
       มีจ านวน 5 โครงการ/
กิจกรรม 
       มีจ านวน 4 โครงการ/
กิจกรรม 
       มีจ านวน 3 โครงการ/
กิจกรรม 
       มีจ านวน 2 โครงการ/
กิจกรรม  
       มีจ านวนต  ากว่า 2 
โครงการ/กิจกรรม 

 
 
 
 

5 
 

4 
 

3 
 

2 
 

1 
 

0 
 

 1. ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่าง ๆ   
    โดยพิจารณาจากผลส าเร็จของโครงการ/กิจกรรมที มี
การบ ูรณาการโดยด าเนินการร่วมกับ อปท.อื น หรือ
หน่วยงานอื น โดย อปท. ที ขอประเมินต้องมีเนื้องานของ 
อปท.เองไม่น้อยกว่าร้อยละ 70  
 
2. ผลการด าเนินการ  
   อปท. มีโครงการที มีการบูรณาการท าร่วมกับ อปท.อื น 
หรือหน่วยงานอื น  จ านวน ...................................โครงการ 
 
หมายเหตุ 
    โครงการที  อปท. มีการสนับสนุนงบประมาณอย่างเดียว
โดยไม่มีเนื้องานที  อปท. ท าเองในโครงการนั้นๆ ไม่ถือว่า
เป็นโครงการที มีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื นที  
อปท. ได้สนับสนุนงบประมาณในการด าเนินการ 

5. จ านวนโครงการ/กิจกรรมซึ ง
เป็นการริเริ มที เป็นประโยชน์
ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ น
และประชาชน 
       มีจ านวน 5 โครงการขึ้นไป 
       มีจ านวน 3-4 โครงการ 
       มีจ านวน 1-2 โครงการ 
       ไม่มี 
  
 

 
 
 
 

5 
4 
3 
0 
 

 1. ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่าง ๆ   
    โดยพิจารณาจากผลส าเร็จของโครงการ/กิจกรรมที 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ นเป็นผู้ริเริ มหรือคิดเองเท่านั้น 
โดยอาจเป็ น โครงการริ เริ ม ใหม่  ห รือ โครงการที ได้
ด าเนินการต่อเนื องและเป็นประโยชน์ต่อองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ นและประชาชน 
2. ผลการด าเนินการ  
   อปท. มีโครงการริเริ มที เป็นประโยชน์ต่อ อปท.และ
ประชาชน  จ านวน ..............................................โครงการ  
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ตัวช้ีวัด 
เกณฑ์ให้
คะแนน 

คะแนน
ที ได ้

แนวทางการประเมิน 

6. ผลส าเร็จของโครงการ/กิจกรรม
ที สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวัด  
    โดย  อปท . เสนอโครงการ/
กิจกรรม จ านวน 1 โครงการ ซึ ง
โค ร งก า รที เส น อ ต้ อ งมี ค ว าม
ส อ ด ค ล้ อ ง แ ล ะ ขั บ เค ลื อ น
ยุ ท ธศ าสต ร์ จั งห วัด  พ ร้ อ มทั้ ง
ก าหนดตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย และ
ระดับคะแนนไม่ เกิน ๕ คะแนน  
ดังนี้   
         มีการด าเนินการและมี

ผลส าเร็จตามเป้าหมายตั้งแต่ 
      5 ข้อขึ้นไป = 5 คะแนน 
         มีการด าเนินการและมี

ผลส าเร็จตามเป้าหมายตั้งแต่ 
1-4 ข้อ = 4 คะแนน 

         มีการด าเนินการและมี
ผลส าเร็จตามเป้าหมายตั้งแต่ 
1-3 ข้อ = 3 คะแนน 

         มีการด าเนินการและมี
ผลส าเร็จตามเป้าหมายตั้งแต่ 
1-2 ข้อ = 2 คะแนน 

         มีการด าเนินการและมี
ผลส าเร็จตามเป้าหมาย 1 ข้อ 
= 1 คะแนน 

 
 
 
 
 

๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕ 
 
 

๔ 
 
 

๓ 
 
 

๒ 
 
 

๑ 
 

 เทศบาล/อบต.ท่ีมีการจัดเก็บขยะมูลฝอย 
1. อบต. มีการจัดตั้งคณะท างานบริหารจดัการขยะมลูฝอย   

ชุมชน “จังหวัดสะอาด” ระดับ เทศบาล/อบต.  
2. เทศบาล/อบต. มีข้อมูลขยะมูลฝอยในพื้นที ตั้งแต่มกราคม 

2558 - ปัจจุบัน เพื อเป็นฐานข้อมูลขยะมูลฝอยของ
เทศบาล/อบต. ในการลดขยะมูลฝอยลงจากปีที ผ่านมา  

3. เทศบาล/อบต. มีการจัดกิจกรรมร่วมกับส่วนราชการ 
สถานศึกษา ศาสนสถาน  สถานประกอบการ และ
ภาคเอกชน เพื อลดและคัดแยกขยะมูลฝอยหรือน าขยะมูล
ฝอยไปใช้ประโยชน์ ครบทุกเป้าหมาย ตามแนวทางประชารัฐ 

4.  ร้อยละ 100 ของหมู่บ้าน/ชุมชนมีการจดัตั้ง “จดุรวบรวม
ขยะอนัตรายชุมชน” 

5. ร้อยละ 40 ของหมู่บ้าน/ชุมชนในพื้นที มีครัวเรือนที เป็น
ต้นแบบการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50  

6. เทศบาล/อบต. ลดขยะมูลฝอยชุมชนที เข้าสู่ระบบการ
ก าจัดที ปลายทางลงได้ร้อยละ 5 เมื อเทียบกับปริมาณขยะ
มูลฝอยในปี พ.ศ. 2559   

เทศบาล/อบต.ท่ีไม่มีการจัดเก็บขยะมูลฝอย 
1. เทศบาล/อบต. มีการจดัตั้งคณะท างานบริหารจัดการขยะ

มูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ระดับเทศบาล/อบต.  
2. เทศบาล/อบต. มีการส ารวจข้อมูลขยะมูลในครัวเรือนของ

ปีปัจจุบันเพื อเป็นข้อมลู  ในการวางแผนการจัดการขยะ
มูลฝอยในชุมชนในอนาคต 

3. เทศบาล/อบต. มีการจัดกิจกรรมร่วมกับส่วนราชการ 
สถานศึกษา ศาสนสถาน สถานประกอบการ และ
ภาคเอกชน เพื อลดและคัดแยกขยะมูลฝอยหรือน าขยะมูล
ฝอยไปใช้ประโยชน์ ครบทุกเป้าหมาย ตามแนวทางประชารัฐ 

4.  ร้อยละ 100 ของหมู่บ้าน/ชุมชนมีการจดัตั้ง “จดุรวบรวม
ขยะอนัตรายชุมชน” 

5. ร้อยละ 40 ของหมู่บ้าน/ชุมชนในพ้ืนที มีครัวเรือนที เป็น
ต้นแบบการลดและคดัแยกขยะมลูฝอยไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 

คู่ฉบบั 
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มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ  

ตัวช้ีวัด 
เกณฑ์ให้ 
คะแนน 

คะแนน 
ที่ได้ 

แนวทางการประเมิน 

1. ร้อยละของระดับความพึง
พอใจของผู้รับบริการ 

       มากกว่าร้อยละ 95 ขึ้นไป  
       ไม่เกินร้อยละ 95 
       ไม่เกินร้อยละ 90  
       ไม่เกินร้อยละ 85  
       ไม่เกินร้อยละ 80 
       ไม่เกินร้อยละ 75 
       ไม่เกินร้อยละ 70  
       ไม่เกินร้อยละ 65 
       ไม่เกินร้อยละ 60  
       ไม่เกินร้อยละ 55  
       ไม่เกินร้อยละ 50 
     

 
 

10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 
0 
 

 1. ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่าง ๆ   
    โดยพิจารณาจากผลส าเร็จจากการส ารวจความพึงพอใจ
ของประชาชน เจ ้าหน ้าที  ของรัฐ  หน ่วย งานของร ัฐ 
หน่วยงานเอกชนที มารับบริการ หรือ ติดต่อ อปท. ที ขอ
ป ระ เม ิน โดยการจ ้า งส ถาบ ัน การศ ึกษ าจากบ ัญ ชี
สถาบันการศึกษาที  ก.จังหวัด ได้คัดเลือกและขึ้นบัญชีไว้ 
โดยอย่างน้อยต้องมีการส ารวจ 4 งาน โดยมีกรอบงานที 
ต้องประเมิน 4 ด้าน ได้แก่ 

1) ขั้นตอนการให้บริการ 
2) ช่องทางการให้บริการ 
3) เจ้าหน้าที ผู้ให้บริการ 
4) สิ งอ านวยความสะดวก 

2. ผลการด าเนินการ  
   1) สถาบันที  อปท.จ้างท าการประเมินจากบัญชีที  ก.จังหวัด 
คัดเลือกและขึ้นบัญชีไว้ คือ.................................................. 
   2) มีตัวอย่างแบบส ารวจครบ 4 ด้าน  
   3) มีการส ารวจครบอย่างน้อย 4 งาน  
   ๔) มีตัวอย่างของบุคคลที ท าการประเมินตามแบบ 
   ๕) ผลการประเมินร้อยละเฉลี ย 4 งาน คิดเป็น 
ร้อยละ................................. 
                 
สูตรค านวณ = (งานที  1 +งานที  2+งานที  3+งานที  4) x100 
                                             4 
หมายเหตุ 
    อปท. ที ไม่ได้ท าการประเมินความพึงพอใจ ถือว่าปฏิบัติ
ตามตัวชี้วัดไม่ครบ ไม่มีสิทธิได้รับโบนัสในการประเมินครั้งนี้ 
ไม่ต้องท าการประเมินต่อในตัวชี้วัดที เหลือ  

 

คะแนนเต็ม 25 
คะแนนที ได้  
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ตัวช้ีวัด 
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แนวทางการประเมิน 

2. การบ ริก ารป ระชาชน ใน
วันหยุดราชการ หรือนอก
เวลาราชการ หรือออกหน่วย
บริการเคลื อนที   

       ในวันหยุดและนอกเวลา
ราชการ 
       มีการให้บริการใน
วันหยุดราชการ 
       มีการให้บริการนอกเวลา
ราชการ 
        ไม่มีการให้บริการ 
  
 

 
 
 
 

3 
 

2 
 

1 
 

0 
 

 1. ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่าง ๆ   
    โดยพ ิจารณาจากผลการให ้บร ิการประชาชนใน
วันหยุดราชการ(วันเสาร์หรืออาทิตย์) หรือนอกเวลา
ท างานปกติ (หลังเวลา 16.30 น. เป็นต้นไป) ในรอบปี 
ที เสนอขอรับการประเมิน 
 
2. ผลการด าเนินการ  
   อปท. มีการให้บริการประชาชนงาน......................................... 
............................................................................................. 
 
หมายเหตุ 
   - ตัวชี้วัดนี้ไม่ได้ดูจ านวนโครงการที ให้บริการ จะดูว่ามี
การให้บริการในวันหยุดราชการ และนอกเวลาราชการ
(หลัง 16.30 น. ของวันท างานปกติ) หรือไม ่
   - งานอยู่เวรเก็บขยะ อยู่เวรงานป้องกันภัย แม้จะเป็น
การปฏิบัติงานในวันหยุด หรือนอกเวลาราชการ ให้ถือว่า
ไม่เป็นงานบริการตามนิยามตัวชี้วัดนี้ 

3. ระดับความส าเร็จในการเปิดโอกาส
ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการพัฒนาระบบราชการ 
3.1 การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
ให้แก่ประชาชนทราบ 
       มี 5 ช่องทางขึ้นไป 
       มี 2-4 ช่องทาง 
       ไม่มี  
        
  
 

 
 
 
 
 

2 
1 
0 
 

 1. ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่าง ๆ   
    โดยพิจารณาจากการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร หรือ    
การประชาสัมพันธ์ หรือการประชาพิจารณ์เรื องต่าง ๆ   
ให้ ป ระชาชน ได้ รั บ ข้ อมู ลข่ าวสารผ่ านช่ องท างสื อ         
โดยจะต้องเป็นการเผยแพร่ในรอบปีที ขอรับการประเมิน 
เช่ น  ท างเว็บ ไซต์  facebook, Line, วิท ยุ , โทรทั ศน์      
เสียงตามสาย, หนังสือพิมพ์, เอกสาร, สิ งพิมพ์, แผ่นพับ,   
ป้ายโปสเตอร์ ,การประชาพิจารณ,์ การแถลงข่าว ฯลฯ เป็นต้น  
2. ผลการด าเนินการ  
   อปท. มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร......................ช่องทาง 
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3.2 การรับฟังความคิดเห็นและ
ข้อร้องเรียนของประชาชน 
       มีช่องทาง 
       ไม่มีช่องทาง 
       
        
  
 

 
 

1 
0 
 

 1. ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่าง ๆ   
    โดยพิจารณาจากช่องทางรับฟังความคิดเห็นที  อปท. 
จัดท า เช่น Facebook,  Line, เว็บไซต์ , ศูนย์รับเรื องร้อง
ทุกข,์ ตู้รับฟังความเห็น, สายด่วน ฯลฯ 
2. ผลการด าเนินการ  
   อปท. มีช่องทางรับฟังความคิดเห็นได้แก่.......................... 
.............................................................................................. 

3.3 การน าข้อร้องเรียนและ
ความเห็นของประชาชน   ไป
ประกอบการพิจารณาแก้ไข
ปัญหาดังกล่าว  
       มี  
       ไม่มี  
       
        
  
 

 
 
 
 

1 
0 
 

 1. ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่าง ๆ   
    โดยพิจารณาจากการที  อปท. ได้มีการน าข้อร้องเรียน 
และความเห็นของประชาชนไปด าเนินการวางแผน หรือ
แก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร็วและเหมาะสมหรือไม่ และ
ด าเนินการแก้ไขอย่างไร โดยดูหลักฐานจากข้อร้องเรียน 
ผลส าเร็จของการแก้ไขปัญหา  
2. ผลการด าเนินการ  
   อปท. มีการน าข้อร้องเรียนไปด าเนินการแก้ไขปัญหาใน
โครงการ..............................................................................  
.............................................................................................  
 

4. ระดับความส าเร็จของโครงการ
ดี เด่นตามหลัก เกณ ฑ์ การ
บริหารจัดการที ดี 

  
       
        
  
 

 
  
 

 1. ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่าง ๆ   
    โดยพิจารณาจากการโครงการดีเด่นหรือส าคัญของ 
อปท. ที ได้ตกลงไว้กับ ก.จังหวัด ซึ งมีลักษณะเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์การบริหารจัดการที ดี และมีความยั งยืน ต่อเนื อง
ตามเกณฑ์ประเมินผลที ก าหนดไว้   
2. ผลการด าเนินการ  
     โครงการที ได้เสนอท าความตกลงไว้กับ ก. จังหวัด คือ 
............................................................................................. 
........................................................................................... 
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4.1 ความโดดเด่นและความยุ่งยาก
หรือข้อจ ากัดของโครงการ 

  4.1.1 ลักษณะความโดดเด่น
ของโครงการ 
       เป็นโครงการที มีความ
โดดเด่น 4 ข้อขึ้นไป  
       เป็นโครงการที มีลักษณะ
โดดเด่น 3 ข้อ  
       เป็นโครงการที มีลักษณะ
โดดเด่น 2 ข้อ  
       ไม่มีการด าเนินโครงการ
ในลักษณะดังกล่าว  
        
  
 

 
 
 
 

1 
 

0.75 
 

0.50 
 

0 
 

 เกณฑ์การประเมิน 
    1.1 เป็นโครงการที   อปท. ได้ริเริ  มขึ ้นมาใหม่หรือ
พัฒนาต่อยอดขึ้นใหม่ ซึ งมีลักษณะแตกต่างไปจากการ
ด าเนินงานของ อปท. อื นในเขตจังหวัด 
    1.2 เป็นโครงการที เกิดขึ้นเพื อมุ่งแก้ไขปัญหาและ 
ความต้องการของประชาชน โดยมีจ านวนผู้รับประโยชน์
จากโครงการมากพอหรือเป็น/ส าคัญพอที จะแสดงให้เห็นว่า
โครงการนี้มีประโยชน์มีความเหมาะสมและคุ้มค่า 
    1.3 เป็นโครงการที เกิดจากการมีส่วนร่วมของชุมชน/
ภาคประชาชน ในการตัดสินใจร่วมกันและร่วมมือในการ
ด าเนินงานกับ อปท. เพื อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ 
    1.4 เป็นโครงการที สามารถเป็นต้นแบบให้กับ อปท. 
หน่วยงาน /องค์กรต่าง ๆ ได้  
    1.5 เป็นโครงการที ได้รับสิทธิบัตรหรือทรัพย์สินทาง
ปัญญาหรือมาตรฐานอื นที ได้รับการรับรองจากทางราชการ  

  4 .1 .2  ค ว าม ยุ่ ง ย าก ห รื อ
ข้อจ ากัดของโครงการ 
       มีความยุ่งยากหรือข้อจ ากัด
ของโครงการ จ านวน 5 ข้อขึ้นไป  
       มีความยุ่งยากหรือข้อจ ากัด
ของโครงการ จ านวน 3-4 ข้อ 
       มีความยุ่งยากหรือข้อจ ากัด
ของโครงการไม่เกิน 2 ข้อ  
       ไม่มีความยุ่งยากหรือ
ข้อจ ากัดในการด าเนินงาน  
        
  
 

 
 

1 
 

0.75 
 

0.50 
 

0 
 

  เกณฑ์การประเมิน  
1. ความไม่พร้อมของพ้ืนที ในการด าเนินงาน 
2. ต้องท าความตกลงหรือขอความร่วมมือกับ

ประชาชน หน่วยงานอื น หรือพ้ืนที ข้างเคียง  
3. มีการออกข้อบัญญัติท้องถิ นเพื อให้สามารถด าเนิน

โครงการได้  
4. ต้องมีการประเมินผลกระทบสิ งแวดล้อม  
5. ต้องบริหารโครงการภายใต้ข้อจ ากัด งบประมาณ 

หรือบุคลากร  
6. ต้องได้รับการรับรองการประเมินมาตรฐานจาก

องค์กรหรือหน่วยงานภายนอก 
7. เป็นโครงการที มีความยุ่ งยากหรือมีข้อจ ากัด

นอกเหนือจากปัจจัยข้างต้น (ระบุ)....................................... 
.......................................................................................... 
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4.2 ประโยชน์ของโครงการต่อ
ประชาชนและสังคม 

  4 .2 .1  จ าน วน ป ระช าช น
กลุ่มเป้าหมายที ได้รับประโยชน์ 
       ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย
ได้รับประโยชน์เกินกว่าร้อยละ 
90 ขึ้นไป  
       ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย
ได้รับประโยชน์ตั้งแต่ร้อยละ 
80 – 90   
       ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย
ได้รับประโยชน์ตั้งแต่ร้อยละ 
70 – 80   
       ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย
ได้รับประโยชน์ต  ากว่าร้อยละ 70  

 
 
 
 

1 
 
 

0.75 
 
 

0.50 
 
 

0 

  เกณฑ์การประเมิน 
  พิจารณาจากจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจากกลุ่มเป้าหมาย
ที ก าหนด หรือ จ านวนผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการจาก
จ านวนเป้าหมายทั้งหมด เช่น  

1. กรณี โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพ  ตาม
โครงการมีกลุ่มเป้าหมาย 100 คน แต่ในการด าเนิน
โครงการมีผู้เข้าร่วมโครงการ 80 คน คิดเป็นร้อยละ 
80 ของกลุ่มเป้าหมาย หรือ  

2. โครงการก่อสร้างประปาภูเขา หมู่ที  1 ซึ งมี 50 
ครัวเรือน ประชากร 100 คน แต่โครงการได้รับ
ประโยชน์ 10 ครัวเรือน จ านวนประชากร 40 คน  
คิดเป็นร้อยละ 40 ของเป้าหมายในพ้ืนที   

  4.2.2 การประเมินความพึงพอใจ
ของประชาชนในพ้ืนที ต่อการ
ด าเนินโครงการ 
       ประชาชนมีความพึงพอใจ
ในโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 90  
       มีการประเมินความพึงพอใจ
ของประชาชนโดยคณะกรรมการ 
ที มีบคุคลภายนอกร่วมเป็น
กรรมการ 
       มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินผลโดยมีบุคคลภายนอก
ร่วมเป็นกรรมการ  
       ไม่มีการด าเนินการใดๆ  
 

 
 
 

1 
 

0.75 
 
 
 

0.50 
 
 

0 

 เกณฑ์การประเมิน  
พิจารณาจากการประเมินความพึงพอใจของผู้ได้รับ
ประโยชน์จากโครงการว่ามีความพึงพอใจร้อยละเท่าใด 
ทั้งนี้ การประเมินความพึงพอใจต้องด าเนินการในรูป
คณะกรรมการโดยมีบุคคลภายนอกร่วมเป็นกรรมการ
ประเมินเป็นส าคัญ  
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  4.2.3 การน าผลการประเมิน
ความพึงพอใจของประชาชนไป
ปรับปรุงการปฏิบัติงาน โปรด
ระบุเรื อง................................... 
       น าผลการประเมินไปปรับปรุง 
จ านวน 3 เรื องข้ึนไป  
       น าผลการประเมินไปปรับปรุง 
จ านวน 2 เรื อง   
       น าผลการประเมินไปปรับปรุง 
จ านวน 1 เรื องข้ึนไป  
       ไม่มีการน าผลการประเมิน
ไปปรับปรุง  

 
 
 
 

0.50 
 

0.40 
 

0.30 
 

0 

  เกณฑ์การประเมิน 
พิจารณาจากการน าปัญหา และข้อเสนอแนะที ได้จากผล
การประเมินความพึงพอใจไปปรับปรุงการปฏิบัติงาน 

  4.2.4 มีการแลกเปลี ยนเรียนรู้ 
       มีการขยายผล หรือเป็น
วิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ 
สู่ อปท. อื น  
       มีการแลกเปลี ยนรู้หรือ
ขยายผลภายในองค์กร ชุมชน โดยมี
การน าไปปรับใช้ตามความเหมาะสม 
       มีช่องทางเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ผลงานองค์ความรู้
ต่อสาธารณะ  
       ไม่มีการแลกเปลี ยน
เรียนรู้กับ อปท. อื น  

 
0.50 

 
 

0.40 
 
 

0.30 
 
 

0 

 เกณฑ์การประเมิน 
พิจารณาจากการขยายผลของโครงการว่ามีการ
ประชาสัมพันธ์ต่อสาธารณะชนหรือไม่ มีการขยายผล
ภายในองค์กร ภายในชุมชน และขยายผลไปยัง อปท.
อื น หรือไม่ตามล าดับ  
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ตัวช้ีวัด 
เกณฑ์ให้ 
คะแนน 

คะแนน 
ที่ได้ 

แนวทางการประเมิน 

  4.2.5 เกิดความร่วมมือระหว่าง
ประชาชน หน่วยงาน/องค์กรต่าง
พ้ืนที  อปท.   
       มีเครือข่ายความร่วมมือ
ในรูปแบบบันทึกข้อตกลง (MOU)  
       มีเครือข่ายพหุภาคี    
(ภาคประชาชน หนว่ยงาน/องค์กร) 
เพื อด าเนินโครงการระหว่าง
พ้ืนที อย่างต่อเนื องเป็นรูปธรรม   
       มีความร่วมมือระหว่าง
ประชาชน หน่วยงาน/องค์กร 
ต่างพ้ืนที  อปท. และมีความต่อเนื อง  
       ไม่มีความร่วมมือ  

 
 
 

1 
 

0.75 
 
 
 

0.50 
 
 

0 

  เกณฑ์การประเมิน  
  พิจารณาจากความร่วมมือที เกิดขึ้นในพ้ืนที ต่อการด าเนิน
โครงการ 

4.3 ความคุ้มค่าและความยั งยืน
ของโครงการ 

  4.3.1 ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ 
       มีการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ตามโครงการ และได้ผลงานสูง
กว่าเป้าหมายที ก าหนดไว้ 
รวมทั้งมีเงินเหลือจากการ
ด าเนินงานมากกว่าร้อยละ 5 
ของงบประมาณที ตั้งไว้   
       มีการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณตามโครงการ แต่ได้
ผลงานสูงกว่าเป้าหมายที ก าหนดไว้   
       มีการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณตามโครงการ และ
ได้ผลงานตามเป้าหมายที ก าหนดไว้   
       มีการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณตามโครงการ แต่ได้
ผลงานต  ากว่าเป้าหมายที ก าหนดไว้ 

 
 
 

0.50 
 
 
 
 
 

0.40 
 
 

0.30 
 
 

0 
 

 เกณฑ์การประเมิน 
พิจารณาจากการใช้จ่ายเงินงบประมาณว่าได้ผลงาน
ตามเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย และจากการด าเนิน
โครงการเกิดการประหยัดโดยมีงบประมาณที เหลือจาก
การด าเนินการจากงบประมาณที ตั้งไว้หรือไม่  
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ตัวช้ีวัด 
เกณฑ์ให้ 
คะแนน 

คะแนน 
ที่ได้ 

แนวทางการประเมิน 

  4.3.2 ความยั งยืนของโครงการ   
       มีการด าเนินการต่อเนื อง 
จ านวน 3 ข้อ  
       มีการด าเนินการต่อเนื อง 
จ านวน 2 ข้อ   
       มีการด าเนินการต่อเนื อง 
จ านวน 1 ข้อ  
       ไม่มีการด าเนนิการต่อเนื อง  

 
0.50 

 
0.40 

 
0.30 

 
0 

 เกณฑ์การประเมิน 
1. มีการจัดตั้งหน่วยงานหรือองค์กรเข้ามารับผิดชอบ

โครงการอย่างต่อเนื อง ชัดเจนเป็นรูปธรรม 
2. สามารถเป็นต้นแบบและขยายผลหรือเผยแพร่ไป 

สู่สาธารณะในระดับท้องถิ นหรือระดับประเทศ 
3. มีประชาชน เข้ ามามีส่ วนร่วมในการด าเนิ น

โครงการอย่างต่อเนื องโดยไม่รับค่าตอบแทน 

4.4 การมีส่วนร่วมของประชาชน 
  4.4.1 การมีส่วนร่วมของประชาชน

ในการรับรู้ ร่วมคิด/ร่วมวางแผน 
และร่วมด าเนินโครงการ  
       ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการด าเนินการปฏิบัติงาน 
และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
ในบางขั้นตอนของการด าเนิน
โครงการ   
       ประชาชนมีสว่นร่วมในการ
วางแผน เช่น ให้ข้อมูลข้อเท็จจริง 
ให้ความคิดเห็น เพื อประกอบการ
ตัดสินใจของ อปท. ในการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรม   
       ประชาชนได้รับรู้ข้อมูล
ข่าวสาร   
       ประชาชนไม่มีส่วนร่วม
ในโครงการ 

 
 
 
 

0.50 
 
 
 
 

0.40 
 
 
 
 

0.30 
 

0 
 

 เกณฑ์การประเมิน 
พิจารณาจากการมีส่วนร่วมของประชาชนในการรับรู้
ข้อมูลการด าเนินโครงการ มีส่วนร่วมในการวางแผนให้
ความคิดเห็นเพื อประกอบการตัดสินใจด าเนินโครงการ 
และมีส่วนร่วมในการด าเนินโครงการ 
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ตัวช้ีวัด 
เกณฑ์ให้ 
คะแนน 

คะแนน 
ที่ได้ 

แนวทางการประเมิน 

  4 .4 .2  การมี ส่ วนร่ วมของ
ประชาชนในการติดตามตรวจสอบ
การด าเนินโครงการ   
       ด าเนินการได้ 3 ข้อ  
       ด าเนินการได้ 2 ข้อ   
       ด าเนินการได้ 1 ข้อ  

         ไม่มีการด าเนินการใด  

 
 
 

0.50 
0.40 
0.30 

0 
 
 

 เกณฑ์การประเมิน 
1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผล

การด าเนินโครงการ โดยมีประชาชนร่วมเป็นกรรมการ 
2. มี ก า ร ติ ด ต า ม ป ร ะ เมิ น ผ ล โค ร ง ก า ร โด ย

คณะกรรมการ 
3. มีการติดตามประเมินผลโดยภาคประชาชน/

องค์กรชุมชน (ที ไม่ใช่คณะกรรมการ) 
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มิติที่ 3 มิตด้ิานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ  

ตัวช้ีวัด 
เกณฑ์ให้ 
คะแนน 

คะแนน 
ที่ได้ 

แนวทางการประเมิน 

1. การประหยัดพลังงาน (ค่าไฟฟ้า) 
โดยลดปริมาณการใช้ลงร้อยละ 10 
ของปริมาณการใช้มาตรฐาน 

       ลดลงร้อยละ 10  
       ลดลงร้อยละ 6 ขึ้นไป 
       ลดลงร้อยละ 2 ขึ้นไป  
       ลดลงไม่เกินร้อยละ 2  
  

 
 
 

3 
2 
1 
0 
 
 

 1. ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่าง ๆ   
    พิจารณาจากการประหยัดค่าไฟฟ้าเทียบกับค่ามาตรฐานที 
ได้จากการประมวลผลของส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
กระทรวงพลังงาน โดย อปท. ต้องด าเนินการบันทึกข้อมูล
ด้านพลังงานผ่าน www.e-Report.energy.go.th เป็นประจ า
ทุกเดือน และครบทุกขั้นตอนที ก าหนด 
 2. สูตรค านวณ   
= (90%ของปริมาณการใช้ไฟฟ้ามาตรฐาน) -ปริมาณการใช้ไฟฟ้าจริง 

                     ปริมาณการใช้ไฟฟ้าจริง 
 3. ผลการด าเนินการ 
     อปท. ประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้ร้อยละ....................... 

2. ระดับความส าเร็จของการด าเนิน   
การจัดท าข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี   
       ยื นเสนอสภาท้องถิ น
ภายในวันที  15 ส.ค. และผ่าน
สภา 3 วาระ ภายในเดือน ส.ค.  
       ยื นเสนอสภาท้องถิ น
ภายในวันที  15 ส.ค. และผ่าน
สภา 3 วาระ ภายในเดือน ก.ย.   
       ยื นเสนอสภาท้องถิ น
ภายในวันที  15 ส.ค. 

         เสนอสภาท้องถิ นหลัง 
   วันที  15 ส.ค. 

 
 
 

3 
 
 

2 
 
 

1 
 

0 

 ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ  
   พิ จารณ าจากคณ ะผู้ บ ริห ารท้ องถิ น ได้ ยื น เสนอ 
ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี    
ต่อสภาท้องถิ นภายในระยะเวลาที ก าหนดตามเกณฑ์
ประเมินหรือไม่  

 

คะแนนเต็ม 15 
คะแนนที ได้  

http://www.e-report.energy.go.th/
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ตัวช้ีวัด 
เกณฑ์ให้ 
คะแนน 

คะแนน 
ที่ได้ 

แนวทางการประเมิน 

3. ระดับความส าเร็จของการ
จัดท าแผนพัฒนาประจ าปี   
       เสร็จภายในเดือนมิถุนายน  
       เสร็จหลังเดือนมิถุนายน  

 
 

2 
0 

 ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ  
   พิจารณาจากที คณะผู้บริหารท้องถิ น ได้ยื น เสนอ 
แผนพัฒนาประจ าปีต่อสภาท้องถิ นภายในระยะเวลาที 
ระเบียบก าหนด กรณีเทศบาลเสนอต่อผู้บริหาร  
ผลการประเมิน 
เสนอแผนพัฒนาประจ าปีต่อสภา/ผู้บริหาร วันที  ........... 
........................................................................................ 

4. ระดับความส าเร็จของการ
จัดซื้ อจั ดจ้ าง  งบลงทุ นของ
โครงการที มีมูลค่าสูงสุด 
       มีเงินเหลือจ่าย   
       ไม่มีเงินเหลือจ่าย 

 
 
 

3 
0 

 ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ 
   พิจารณาจากผลประกาศจัดซื้อจัดจ้างของงบลงทุนที มี
มูลค่าวงเงินโครงการสูงสุดในปีที ขอรับการประเมิน ว่ามี   
เงินเหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้างหรือไม่ 
ผลการประเมิน 
1. โครงการที มีมูลค่าสูงสุด เป็นเงิน...........................บาท 
2. มีเงินเหลือจ่าย....................................................บาท  

5. ระดับความส าเร็จของการบันทึก
ข้อมูลระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
ของ อปท. (e-LAAS) 

       มีการบันทึกข้อมูลครบถ้วน 
และเป็นปัจจุบัน 
       มีการบันทึกข้อมูลครบถ้วน 
และจัดท าย้อนหลังไม่เกิน 6 เดือน  
       มีการบันทึกข้อมูล
ย้อนหลังแต่ไม่เป็นปัจจุบัน 
       มีการบันทึกข้อมูลอนุมัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
       ไม่มีการบันทึกข้อมูล 

 

 
 
 

4 
 

3 
 

2 
 

1 
 

0 
 
 
 

 ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ 
   พิจารณ าจากผลการบันทึกข้อมูลในระบบบัญ ชี
คอมพิวเตอร์ของ อปท. (e-LAAS) ณ วันสิ้นปีงบประมาณ
ของปีที ขอรับการประเมิน ทุกระบบว่าข้อมูลจ านวน
ครบถ้วน และเป็นปัจจุบันหรือไม่ 
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มิติที่ 4 มิติด้านการพัฒนาองค์กร  

ตัวช้ีวัด 
เกณฑ์ให้ 
คะแนน 

คะแนน 
ที่ได้ 

แนวทางการประเมิน 

1. การบริหารทรัพยากรบุคคล 
   1.1 มีนโยบายและกลยุทธ์
ด้ านการบ ริห ารและ พั ฒ น า
ทรัพยากรบุคคล  

       มีการจัดท านโยบายและ 
กลยุทธ์ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ 
ที ก าหนดไว้  
       มีการจัดท านโยบายและ 
กลยุทธ์ แต่ไม่ครบถ้วนตาม
หลักเกณฑ์ที ก าหนดไว้ 
       ไม่มีการจัดท านโยบายและ 
กลยุทธ์  
 

 
 
 
 

2 
 
 

1 
 
 

0 
 

  ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ  
   พิจารณาจากการท านโยบายและกลยุทธ์ในด้านการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยพิจารณาเชิงคุณภาพ ดังนี้ 
   1. มีกระบวนการการจัดท า การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน/
ภายนอก (SWOT) ตลอดจนการเชื อมโยงกับวิสัยทัศน์พันธกิจ
ขององค์กร 
   2. มีนโยบายด้านโครงสร้างการบริหาร นโยบายเกี ยวกับ
ผลผลิตหรือประสิทธิภาพของทรัพยากรบุคคล 
   3. มีนโยบายด้านอัตราก าลังและการบริหารอัตราก าลัง 
   4. มีนโยบายด้านการสร้างและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการองค์ความรู้ หรือองค์การแห่งการเรียนรู้  
(Learning Organization)  

  1.2 ระดับความส าเร็จของการ
พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล   
       มีการพัฒนาปรับปรุงระบบ
บริหารทรัพยากรบุคคลของ อปท. 
ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที ก าหนดไว้  
       มีการพัฒนาปรับปรุงระบบ
บริหารทรัพยากรบุคคลของ 
อปท. แต่ยังไม่ครบถ้วนตาม
หลักเกณฑ์ที ก าหนดไว้  
       ไม่มีการด าเนินการ 

     

 
 

2 
 
 

1 
 
 
 

0 
 

 ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ  
   พิจารณาจากผลส าเร็จของการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
ดังนี้ 
   1. มีการด าเนินการตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี  
   2. มีการวิเคราะห์ค่างาน และจัดท าค าบรรยายลักษณะงาน 
   3 . มี การก าหนดสมรรถนะ (Competency) และ      
ใช้ประกอบการสรรหา แต่งตั้งและเลื อนต าแหน่ง  
   4. มีการวิเคราะห์ผลผลิตประสิทธิภาพ (Productivity) 
และกระบวนการท างาน (Workflow analysis)   
   5. มีการส ารวจและปรับปรุงสวัสดิการในองค์กร  
   6. มีการพัฒนาเครื องมือประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ประจ าปี 
   7. มีการวางแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพ   
 

คะแนนเต็ม 20 
คะแนนที ได้  
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ตัวช้ีวัด 
เกณฑ์ให้ 
คะแนน 

คะแนน 
ที่ได้ 

แนวทางการประเมิน 

   1.3 ระดับความส าเร็จของการ
พัฒนาระบบพัฒนาทรัพยากร
บุคคล  

       มีการพัฒนาปรับปรุงระบบ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลของ อปท. 
ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที ก าหนดไว้ 
       มีการพัฒนาปรับปรุงระบบ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลของ อปท. 
แต่ไม่ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์   
ที ก าหนดไว้ 
       ไมม่ีการด าเนินการ  
 

 
 
 

2 
 
 

1 
 
 
 

0 
 

  ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ  
   พิจารณาจากผลส าเร็จของการพัฒนาบุคลากร ดังนี้ 
   1. มีการน าสมรรถนะมาใช้ประกอบในการพัฒนา 
   2. มีการวิเคราะห์ความต้องการฝึกอบรม (Training 
Needs Assessment) 
   3. มีการจัดท าแผนฝึกอบรมรายต าแหน่ง (Training 
Roadmap) และมีการด าเนินการตามแผนจริงครอบคลุม
อย่างน้อย 80% ของบุคลากรทั้งหมด 
   4. มีการด าเนินการตามประมวลจริยธรรม 
   5. มีการวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการฝึกอบรม (Return 
on Investment in Training)  
   6. มีกระบวนการจัดท าแผนงานด้าน KM ที เหมาะสมกับ
องค์กร 

  1.4 ระดับความส าเร็จของการ
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานสนับสนุน
ระบบทรัพยากรบุคคล   
       มีการพัฒนาปรับปรุง
โครงสร้างพ้ืนฐานสนับสนุนระบบ
ทรัพยากรบุคคลของ อปท. ครบถ้วน
ตามหลักเกณฑ์ที ก าหนดไว้  
       มีการพัฒนาปรับปรุง
โครงสร้างพ้ืนฐานสนับสนุนระบบ
ทรัพยากรบุคคลของ อปท. แต่ไม่
ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที ก าหนดไว้ 
       ไม่มีการด าเนินการ 

     

 
 
 

2 
 
 
 

1 
 
 
 

0 
 

 ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ  
   พิจารณาจากผลส าเร็จของการส่งเสริมและสนับสนุน   
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดังนี้ 
   1. มีช่องทางการสื อสารและกิจกรรมพนักงานสัมพันธ์  
   2 . มี กิ จกรรมส่ งเสริม หรือช่ องทางในการรับ ฟั ง          
ข้อร้องเรียนต่างๆ ในกรณีที มีผู้ ได้รับความไม่เป็นธรรม    
ด้านทรัพยากรบุคคล 
   3. มีการสนับสนุนด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างาน  
   4 . มีกิจกรรมพัฒนาหรือเพิ มศักยภาพที เกี ยวข้อง    
ด้านทรัพยากรบุคคล   
   5. มีการแลกเปลี ยนข้อมูลระหว่างองค์กรเพื อประโยชน์
ในการบริหารทรัพยากรบุคคล  
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2. การจัดการสารสนเทศ 
   2.1 ระบบสารสนเทศสนับสนุน
การบริหารจัดการของ อปท.  

       มีระบบครบถ้วนตาม
หลักเกณฑ์ที ก าหนด 
       มีระบบสนับสนุนการ
บริหารจัดการองค์กร แต่ไม่
ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ 
       ไม่มีระบบที สนับสนุน   
การบริหารจัดการองค์กร  
 

 
 
 

3 
 

2 
 
 

0 
 

  ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ  
   พิจารณาจากผลส าเร็จของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ที สนับสนุนการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
   1. มีระบบการเก็บข้อมูลเพื อใช้ในการติดตามหรือ
ประเมินผลการด าเนินงานขององค์กร 
   2. มีระบบการรายงานผล และเปรียบเทียบผลการ
ด าเนินงานกับเป้าหมาย 
   3. มีระบบสารสนเทศที สนับสนุนการเก็บข้อมูลพ้ืนฐาน
ที ใช้ในการบริหาร และจัดการความเสี ยง 
   4. มีการน าระบบสารสนเทศและระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเข้ามาช่วยในการควบคุมภายในและตรวจสอบ
ภายใน 
   5. มีระบบสารสนเทศที สนับสนุนการเก็บรวบรวมข้อมูล
ด้าน Competency ของบุคลากรทุกต าแหน่งที องค์กร
ต้ อ งการและที บุ คล ากรทุ กคนมี อยู่  (Competency 
Inventory)  
   6. มีระบบสารสนเทศที เก็บข้อมูลทะเบียนประวัติ
บุคลากรอย่างครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 
   7. ระบบสารสนเทศที สามารถ Share ข้อมูลกับหน่วยงาน
อื นที เกี ยวข้องภายนอกองค์กรได้ 
   8. มีการน าระบบสารสนเทศมาตอบสนองความต้องการ
ของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในองค์กร (เช่น 
การลดขั้นตอนและการอ านวยความสะดวกแก่พนักงาน
และผู้รับบริการภายในองค์กร หรือลดต้นทุนการผลิตหรือ
ต้นทุนการให้บริการ) 
   9 . มี ระบบ  Back Office ที ส ามารถ Share ข้ อมู ล
ระหว่างหน่วยงานอื นภายในองค์กรได้ 
   10. มีการน าระบบสารสนเทศเพื อสนับสนุนให้เป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ 
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ตัวช้ีวัด 
เกณฑ์ให้ 
คะแนน 

คะแนน 
ที่ได้ 

แนวทางการประเมิน 

   2 .2  มี ก ารจั ดแผนแม่ บท
สารสนเทศ (IT Master Plan)  

       มีการจัดท าแผนแม่บท
สารสนเทศของ อปท.  
       ไม่มีการจัดท าแผน
แม่บทสารสนเทศ        

 
 

2 
 

0 
 

  ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ  
   พิจารณาจากผลส าเร็จของการจัดท าแผนแม่บทระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศของ อปท.  
   

  2.3 มีระบบฐานข้อมูลที รวดเร็ว
และค้นหาขอ้มูลได้โดยง่าย   
       มีฐานข้อมูลที ทันสมัย 
และจัดอย่างเป็นระบบ  
       ไม่มีการจัดเก็บ
ฐานข้อมูลอย่างเป็นระบบ 
        

     

 
 

2 
 

0 
 
 
 
 

 ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ  
   พิจารณาจากผลส าเร็จของการจัดท าระบบฐานข้อมูล
ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้ 
   1. สามารถค้นหาข้อมูลผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของ อปท. ส าหรับใช้ในการท างานได้ง่าย สะดวก และรวดเร็ว  
   2. ระบบฐานข้อมูลที พัฒนาขึ้นสามารถน ามาใช้สนับสนุน
การท างานได้เป็นอย่างดี (ต้องมีตัวอย่างการน ามาใช้) 
   3. ระบบฐานข้อมูลสามารถสนับสนุนการสื อสารองค์
ความรู้ และการแลกเปลี ยนในเรื องของวิธีการปฏิบัติที ดี 
(ต้องมีตัวอย่างการน ามาใช้ประกอบการสื อสารองค์ความรู้จริง)  
   4. ระบบฐานข้อมูลสนับสนุนต่อการด าเนินการตาม
ยุทธศาสตร์ของ อปท.    

3. การลดขั้นตอนการท างาน หรือ
ปรับปรุงกระบวนการท างาน หรือ
รักษามาตรฐานระยะเวลาการ
ให้บริการ 
    ให้ อปท. ด าเนินการจัดท า
โครงการลดขั้นตอนการท างาน 
หรือปรับปรุงการท างาน หรือ
รักษามาตรฐานระยะเวลาการ
ให้บริการ จ านวน 1 โครงการ 
เสนอต่อนายก อปท. เห็นชอบ 
และประเมินผลตามตัวชี้วัด ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 

 เกณฑ์การประเมิน 
โครงการลดขั้นตอนการท างานหรือปรับปรุงการท างาน 
คือโครงการ ..................................................................  
...................................................................................... 

 



E:\Bonus ปี ต่าง ๆ\โบนสั 63\แบบประเมินโบนสั.doc 

 

-20- 

ตัวช้ีวัด 
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แนวทางการประเมิน 

   3.1 การมอบอ านาจการตัดสินใจ  
ในการพิจารณาอนุญาต อนุมัติ หรือ
ปฏิบัติราชการในเรื องที ให้บริการ
ประชาชน  

       มีการมอบอ านาจ  
       ไมม่ีการมอบอ านาจ        

 
 
 
 

1 
0 

  ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ  
   พิจารณาจากผลส าเร็จของการจัดท าโครงการลดขั้นตอน
การท างาน หรือปรับปรุงการท างาน หรือรักษามาตรฐาน
ระยะเวลาการให้บริการ โดยให้ตรวจสอบว่ามีการออกค าสั ง 
การมอบอ านาจการตัดสินใจในการพิจารณาเห็นชอบ 
อนุญาต หรืออนุมัติ  

  3.2 การแต่งตั้งคณะท างานเพื อ 
ลดขั้ นตอนหรื อปรั บปรุ งการ
ให้ บริ การและรั กษามาตรฐาน
ระยะเวลาการให้บริการ   
       มีการแต่งตั้งคณะท างาน 
และมีการลดขั้นตอน หรือ
ปรับปรุง หรือรักษามาตรฐาน
ระยะเวลาการให้บริการ  
       มีการแต่งตั้งคณะท างาน 
แต่ไม่มีการลดขั้นตอน หรือ
ปรับปรุง หรือรักษามาตรฐาน
ระยะเวลาการให้บริการ  
       ไมม่ีการแต่งตั้ง
คณะท างาน 

 
 
 
 

2 
 
 
 

1 
 
 
 

0 
 

 ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ  
   พิจารณาจากผลส าเร็จของการจัดท าโครงการลดขั้นตอน
การท างาน หรือปรับปรุงการท างาน หรือรักษามาตรฐาน
ระยะเวลาการให้บริการ โดยให้ตรวจสอบว่ามีการออกค าสั ง
แต่งตั้งคณะท างานเพื อด าเนินการดังกล่าว 
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ตัวช้ีวัด 
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 3.3 การอ านวยความสะดวกแก่
ประชาชน   
       มีการอ านวยความสะดวก 
จ านวน 5 ช่องทางขึ้นไป  
       มีการอ านวยความสะดวก 
จ านวน 1 – 4 ช่องทาง 

         ไม่มีช่องทางการอ านวย
ความสะดวก  
 

 
 

2 
 

1 
 

0 
 
 
 

  ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ  
   พิจารณาจากผลส าเร็จของการจัดท าโครงการลดขั้นตอน
การท างาน หรือปรับปรุงการท างาน หรือรักษามาตรฐาน
ระยะเวลาการให้บริการ โดยให้ตรวจสอบว่ามีช่องทาง
อ านวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างไร ดังนี้ 
   1. มีแผนผังแนะน าขั้นตอนยื นเรื องติดต่อราชการ 
   2. มีระบบการยื นเรื องผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   3. มีเจ้าหน้าที ประชาสัมพันธ์ หรือผู้รับผิดชอบคอย    
ให้ค าแนะน าในการติดต่อ 
   4 . มี การให้ บริการล่ วงหน้ าก่ อนเวลาท าการหรือ          
ช่วงพักเที ยง หรือในวันหยุดราชการ 
   5. มีกล่อง / ตู้รับฟังความคิดเห็น 
   6. มีแบบฟอร์มค าร้องต่างๆ และตัวอย่างการกรอก
แบบฟอร์ม 
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ส่วนที่ 2  คะแนนสัดส่วนของผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ (Core Team) ของทุกด้านรวมกัน  
   ประจ าปี 2559 (คะแนนที ใช้ขอรับประเมินปี 2563)  (คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน) 

ผลคะแนนประเมินการบริหารจัดการที่ดี เกณฑ์คะแนน คะแนนที่ได้ 

  
     มากกว่าร้อยละ 80 คะแนนขึ้นไป 

     มากกว่าร้อยละ 75-80 คะแนน 

     มากกว่าร้อยละ 70 – 75 คะแนน  

     มากกว่าร้อยละ 65-70 คะแนน  

     ตั้งแต่ร้อยละ 60-65 คะแนน  

     ต  ากว่าร้อยละ 60 คะแนน  
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(ลงชื อ)    ประธานอนุกรรมการ    (ลงชื อ)                             อนุกรรมการ 

        (                                 )                                   (                                 ) 

(ลงชื อ)    อนุกรรมการ             (ลงชื อ)                             เลขานุการ 

        (                                 )                                   (                                 ) 

 

 

 

 

 

 


