
 

แบบประเมิน 
ประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(Local Performance Assessment : LPA)  

ประจำปี 2565 
 

 

 

ด้านที่ 4 การบริการสาธารณะ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารนี้ใช้สำหรับการอบรม สัมมนาชี้แจงการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประจำปี 2565 ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

ระบบ Webex แบบ Cloud Meeting 
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แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(Local Performance Assessment: LPA) ประจำปี 2565  

ด้าน 4 การบริการสาธารณะ  
ตัวชี้วัดที่ 67 – 126 จำนวน 60 ตัวชี้วัด จำนวน 300 คะแนน 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ: องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารงานตามแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจาย
อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชนในท้องถิ่นในด้านโครงสร้างพื้นฐาน                
ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที ่ยว ด้านศิลปะ 
วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา และภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
เป้าหมายเชิงปริมาณ: ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านที่ 4 ร้อยละ 70 

 

ชื่อ (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)…………………………………................................................................. 
           อำเภอ ............................................ จังหวัด ................................................. 

 

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

ลงชื่อ                                  หวัหน้าทีมประเมิน 
       (............................................) 

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

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

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

 

หัวข้อประเมิน 
เมือง
พัทยา 

อบจ. ทน. ทม. ทต. อบต. คะแนนที่ได ้

ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด คะแนน ร้อยละ 
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 10 7 10 10 10 9   
2. ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 20 15 20 20 20 18   
3. ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน 
พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 

4 4 4 4 4 4   

4. ด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

1 1 1 1 1 1   

5. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการ
รักษาความสงบเรียบร้อย 

5 3 5 5 5 5   

6. ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 

18 9 20 20 18 16   

รวม 58 39 60 60 58 53   

 วันที่ประเมิน.........../................../.............. 
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หน่วยที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ตัวช้ีวัดที ่67 – 76 จำนวน 10 ตัวช้ีวัด จำนวน 50 คะแนน 
เป้าหมาย: องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นมีการดำเนินการในการจัดหา รักษา และซ่อมบำรุงโครงสร้างพื ้นฐานที ่อยู ่ใน                   
ความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ทั้งด้านไฟฟ้าสาธารณะ ถนน ทางเดิน 
และทางเท้า น้ำประปา รวมถึงการควบคุมอาคารเพ่ือสร้างความปลอดภัยในโครงสร้างพ้ืนฐานในพื้นที่ต่าง ๆ 
1.1  ถนน ทางเดิน และทางเท้า ตัวช้ีวัดที ่67 - 73 จำนวน 7 ตัวช้ีวัด จำนวน 35 คะแนน 
ตัวช้ีวัดที่ 67 – 71 จำนวน 5 ตัวชี้วัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น 
ผู้รับผิดชอบ :  1. นายเจษ เสียงลือชา     ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน โทร. 08 9612 5152 

             2. นายวิธิวัติ ชุรินทร       นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ                      โทร. 09 7130 5198                                                                                                          
                                             หมายเลขโทรศัพท์สำนักงาน 02 241 9000 ตอ่ 4112   

ตัวช้ีวัดที่ 72 - 73 จำนวน 2 ตัวชี้วัด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  กลุ่มส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
                              กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ผู้รับผิดชอบ : 1. นางสร้อยนภา  หาญเมตตา        นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ   โทร. ๐๘ ๑๖๑๔ ๘๑๔๔ 
                  2. นางผการัตน์    เพ็งสวัสดิ์           นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ  โทร. ๐๙ ๒๔๗๙ ๒๔๙๕  
                                                               หมายเลขโทรศัพท์สำนักงาน ๐ ๒๒๙๘ ๕๖๕๒ 
 

 

 

ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได ้
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ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
1. บัญชีทะเบียนประวัติถนน (ข้อมูลจำนวนถนน 
ทุกสายที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ ่น) เพื ่อทราบจำนวนถนนทั้งหมดของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2. แผนการตรวจสอบถนนประจำปีโดยจัดลำดับ
การตรวจสอบตามความจำเป็น 
3. บันทึกขออนุมัติแผนพัฒนาถนนท้องถิ่น 
4. บันทึกรายงานผลการตรวจที่ปรากฏข้อสั่งการของ
ผู้บริหารลงนามรับทราบผลการตรวจสอบ 
5. แผนที่ถนน ในกรณีที ่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ยังไม่มีการลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น 
6. ให ้ตรวจสอบถนนในแผนพัฒนาท้องถิ่น
เพื ่อให ้สอดคล้องกับบัญช ีพ ัฒนาถนนด้วย                
(ต้องตรงกันหรือใกล้เคียงกันมากที่สุด) 
 
 
 

67. การจ ัดทำแผนการตรวจสอบถนนใน                  
ความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
มีการดำเนินการ ดังนี้ 
(โปรด  ในช่อง  ที่มีการดำเนินการ) 
 1. มีการจัดทำบัญชีทะเบียนประวัต ิถนน                   
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2. ม ีการจ ัดทำแผนการตรวจสอบถนน
ประจำปีที่ถูกต้อง สอดคล้องกับบัญชีทะเบียน
ประวัติถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ได้รับการอนุมัติตามแผน  
 3. มีการดำเนินการตรวจสอบถนนครบถ้วน 
เป็นไปตามแผนการตรวจสอบถนนประจำปีที่
กำหนด  
 4. รายงานผลการตรวจสอบให้ผู ้บริหาร
รับทราบผลการตรวจสอบตามแผนตรวจสอบ
ถนนประจำปี และสั่งการ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คะแนนเต็ม        50 
คะแนนที่ได้ 

คะแนนเต็ม          35 
คะแนนที่ได้ 
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ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได ้

 
 
 
 

 

กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง 
1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น               
ท ี ่  มท 0806.2/ว  1392 ลงว ันที่  10 
พฤษภาคม 2561 

2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น          
ด่วนที ่สุด ที ่ มท 0810.4/ว 3624 ลงวันที่               
9 พฤศจิกายน 2561 
3. หนังส ือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น     
ด่วนที ่สุด ที ่ มท 0810.4/ว 1713 ลงวันที่ 
29 เมษายน 2562 

เกณฑ์การให้คะแนน:     
1. ดำเนินการ 4 ข้อ  
2. ดำเนินการ 3 ข้อ 
3. ดำเนินการ 1 - 2 ข้อ 
4. ไมม่ีการดำเนินการ 
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1 
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หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ เว้นแต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีพื ้นที่                   
ในเขตป่าสงวนแห่งชาติหรืออุทยานแห่งชาติหรือเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าเต็มพ้ืนที่หรือพ้ืนที่เขตทหาร จึงสามารถตัดฐานการประเมินได้ 
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ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
1. บัญชีทะเบียนประวัติถนน (ข้อมูลจำนวนถนน 
ทุกสายที ่อยู ่ในความรับผิดชอบขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ ่น) เพื ่อทราบจำนวนถนน
ทั้งหมดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2 .  แ ผ น ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ถ น น ป ร ะ จ ำ ปี                                
โดยจ ัดลำด ับการตรวจสอบตามความจำเป็น              
ที่ปรากฏข้อสั่งการของผู้บริหารลงนามรับทราบ           
ผลการตรวจสอบและสั่งการ 
3. ผลการซ ่อมแซม/ปร ับปร ุง/ต ่อเต ิมถนน                            
ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4. ภาพถ่ายก่อนและหลังซ่อมแซม 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง 
1. หน ังส ือกรมส่งเสร ิมการปกครองท ้องถิ่น              
ที่ มท 0806.2/ว 1392 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 
2561 

2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น      
ด่วนที ่สุด ที ่ มท 0803.3/ว 1783 ลงวันที่ 
14 มิถุนายน 2561 

3. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    
ด่วนที ่สุด ที ่ มท 0810.4/ว 3624 ลงวันที่              
9 พฤศจิกายน 2561 
4. หนังส ือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น     
ด่วนที ่สุด ที ่ มท 0810.4/ว 1713 ลงวันที่ 
29 เมษายน 2562 

68. ร ้อยละของการซ่อมแซม/ปรับปรุง/            
ต่อเติมถนน ในความรับผิดชอบขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ ่นตามรายงานผลการ
ตรวจสอบถนนประจำปี 
 
เกณฑ์การให้คะแนน:     
1. ร้อยละ 80.00 ขึ้นไป 
2. ร้อยละ 70.00 – 79.99 
3. ร้อยละ 60.00 – 69.99 
4. น้อยกว่าร้อยละ 60.00 
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๕ 

ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได ้

คำอธิบาย : 
1. กรณีมีหน่วยงานราชการอ่ืน ดำเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้นับร้อยละของการซ่อมแซมฯ ด้วย 
2. การต่อเติม หมายถึง การดัดแปลง เปลี่ยนแปลง เพื่อเพิ่มเติม หรือขยาย ซึ่งลักษณะขอบเขตแบบ รูปทรง สัดส่วน น้ำหนัก เนื้อที่               
อันเป็นโครงสร้างของสิ่งก่อสร้างหรือสิ่งก่อสร้างทั้งหมดหรือบางส่วน ซึ่งได้ก่อสร้างไว้แล้วให้ผิดไปจากเดิม แต่มิใช่เป็นการกรณีของ             
การซ่อมแซม 
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้  เว้นแต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีพื้นที่ในเขตป่า
สงวนแห่งชาติหรืออุทยานแห่งชาติหรือเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าเต็มพื้นที่หรือพื้นที่เขตทหาร จึงสามารถตัดฐานการประเมินได้ หรือกรณี               
ที่ไม่มีถนนต้องซ่อมแซมจากการตรวจสอบถนน และตรวจสอบแล้วไม่มีการซ่อมแซม/ปรับปรุง/ต่อเติมถนนจริง จึงสามารถตัดฐานการ
ประเมินได ้
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ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
1. บัญชีทะเบียนประวัติถนน (ข้อมูลจำนวนถนน
ทุกสายที ่อย ู ่ ในความร ับผ ิดชอบขององค ์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น) 
2. หลักฐานการส่งไปลงทะเบียนเป็นทางหลวง
ท้องถิ่น (ทถ.1 , ทถ.3 , ทถ.4 , ทถ.5) 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง 
1. หน ังส ือกรมส ่งเสร ิมการปกครองท ้องถิ่น                
ที่ มท 0890.3/ว 634 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553 

2. หน ังส ือกรมส ่งเสร ิมการปกครองท้องถ ิ ่น ที่                      
มท 0890.3/ว 2660 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2558 
3. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น                
ด่วนที ่สุด ที ่ มท 0810.4/ว 3624 ลงวันที่               
9 พฤศจิกายน 2561 

69. ร้อยละของถนนในความรับผิดชอบของ
องค ์กรปกครองส ่วนท ้องถ ิ ่นท ี ่ ส ่ ง ไปขอ
ลงทะ เบ ี ยน เป ็นทางหลวงท ้ องถ ิ ่ น  ถึ ง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ส่งเป็นหนังสือ
พร้อมเอกสารหลักฐานที่ครบถ้วนถูกต้องไปยัง
จังหวัด)  
เกณฑ์การให้คะแนน:     
1. ร้อยละ 90.00 ขึ้นไป 
2. ร้อยละ 80.00 – 89.99 
3. ร้อยละ 70.00 – 79.99 
4. น้อยกว่าร้อยละ 70.00 
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คำอธิบาย : 
1. ถนน หมายถึง ถนนทุกสายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสร้างเองและที่ได้รับการถ่ายโอน ที่อยู่ใน                 
ความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องขอลงทะเบียนเป็นทางหลวงท้องถิ่นทั้งหมด 
2. หลักเกณฑ์และแนวทางการขอลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่นให้ดำเนินการตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 
0890.3/ว 634 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553                         
3. การลงทะเบียนไม่กำหนดระยะเวลาการลงทะเบียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถดำเนินการได้ตลอดเวลา โดยจะต้องมีเอกสาร
หลักฐานถูกต้องและครบถ้วน ได้แก่ 
    3.1 แบบขอลงทะเบียนเป็นทางหลวงท้องถิ่น  (ทถ.1) 
     3.2 แผนที่แนวเขตทางหลวง  (ทถ.2) 
    3.3 รายละเอียดเส้นทางที่ลงทะเบียน (ทถ.3) 
    3.4 บัญชีเอกสารแสดงสิทธิในที่ดินแนวเขตทางหลวง (ถ้ามี) 
    3.5 สำเนาหนังสือ ให้หรือสละการครอบครองสิทธิ ์ในที ่ดิน หรือหนังสืออุทิศที ่ด ิน (ทถ.4) เพื ่อเป็นทางสาธารณประโยชน์                
ของเจ้าของที่ดิน (ถ้ามี) 



 
๖ 

ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได ้
     3.6 หนังสือรับรองแนวเขตทางเพ่ือเป็นทางสาธารณประโยชน์ (ทถ.5) ที่นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงนาม กรณีไม่มีเอกสาร 4 หรือ 5 
4. การคิดคำนวณร้อยละให้คิดจากจำนวนเส้นถนนที่ได้ส่งไปลงทะเบียนเป็นทางหลวงท้องถิ่น  
5. วิธีการคิดร้อยละ  
      จำนวนถนนที่ส่งไปลงทะเบียน ในปี 2564 X 100 
   จำนวนของถนนทั้งหมดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หมายเหตุ:  
1. กำหนดเฉพาะที่เข้าเกณฑ์ของกรมทางหลวง 
2. ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ เว้นแต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีพื้นที่ในเขตป่าสงวน
แห่งชาติหรืออุทยานแห่งชาติหรือเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าเต็มพ้ืนที่หรือพ้ืนที่เขตทหาร จึงสามารถตัดฐานการประเมินได้ 
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ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
1.  บัญชีทะเบียนประวัติถนน (ข้อมูลจำนวน ถนน
ทุกสายที ่อย ู ่ ในความร ับผ ิดชอบขององค ์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น) 
2. หลักฐานการลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น 
(ทถ.1 , ทถ.3 , ทถ.4 , ทถ.5) 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง 
1. หน ั งส ือกรมส ่ งเสร ิมการปกครองท ้องถิ่น                  
ที่ มท 0890.3/ว 634 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553 

2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ ่น  ที ่ มท 
0890.3/ว 2660 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2558 
3. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น                   
ด่วนที ่สุด ที ่ มท 0810.4/ว 3624 ลงวันที่             
9 พฤศจิกายน 2561 

70. ร ้อยละของถนนในความร ับผ ิดชอบ                 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้ลงทะเบียน                          
เป ็ นทางหลวงท ้ องถ ิ ่ นถ ึ งป ี งบประมาณ                      
พ.ศ. 2564 
 
เกณฑ์การให้คะแนน:     
1. ร้อยละ 50.00 ขึ้นไป 
2. ร้อยละ 35.00 – 49.99 
3. ร้อยละ 30.00 – 34.99 
4. น้อยกว่าร้อยละ 30.00 
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คำอธิบาย 
1. ถนน หมายถึง ถนนทุกสายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสร้างเองและที่ได้รับการถ่ายโอน ที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องขอลงทะเบียนเป็นทางหลวงท้องถิ่นทั้งหมด 
2. หลักเกณฑ์และแนวทางการขอลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น ให้ดำเนินการตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 
0890.3/ว 634 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553  
3. การคิดคำนวณร้อยละให้คิดจากจำนวนเส้นถนนที่ได้ลงทะเบียนเป็นทางหลวงท้องถิ่น  
4. วิธีการคิดร้อยละ  

    จำนวนถนนที่ได้ลงทะเบียนทั้งหมด X 100 
จำนวนของถนนทั้งหมดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

หมายเหตุ:  ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ เว้นแต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีพ้ืนที่ในเขตป่า
สงวนแห่งชาติหรืออุทยานแห่งชาติหรือเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าเต็มพ้ืนที่หรือพ้ืนที่เขตทหาร จึงสามารถตัดฐานการประเมินได้ 
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ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได ้
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ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
1. บัญชีทะเบียนประวัติถนน  
2.  รายงานประจำป ี เก ี ่ยวก ับการก่อสร ้าง
ถนนลาดยาง (เป็นการลาดยางทุกประเภท)/คอนกรีต 
3. ภาพถ่าย 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง 
1. หน ังส ือกรมส ่งเสร ิมการปกครองท ้องถิ่น              
ที่ มท 0890.3/ว 634 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553 

2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 
0890.3/ว 2660 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2558 
3. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น                 
ด่วนที ่สุด ที ่ มท 0810.4/ว 3624 ลงวันที่               
9 พฤศจิกายน 2561 

คำอธิบาย: 
1. วิธีการคิดร้อยละ 

ความยาวถนนลาดยาง/ 
คอนกรีตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น X 100 
ความยาวของถนนทั้งหมดขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น 
2. ถนนลาดยาง/คอนกรีต หมายความรวมถึง 
ถนนลาดยางทุกประเภท (ไม่นับถนนลูกรังและดิน) 
 

71. ร ้อยละของความยาวถนนลาดยาง/
คอนกรีตต่อความยาวของถนนทั ้งหมดใน                       
ความร ั บผ ิ ดชอบขององค ์ ก รปกคร อง                  
ส่วนท้องถิ่น (ณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) 
 
เกณฑ์การใหค้ะแนน :  
องค์การบริหารส่วนจังหวัด/เทศบาล/เมืองพัทยา 
1. ร้อยละ 95.00 ขึ้นไป 
2. ร้อยละ 90.00 - 94.99 
3. ร้อยละ 85.00 - 89.99 
4. น้อยกว่าร้อยละ 85.00 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบล 
1. ร้อยละ 80.00 ขึ้นไป 
2. ร้อยละ 75.00 - 79.99 
3. ร้อยละ 70.00 - 74.99 
4. น้อยกว่าร้อยละ 70.00 
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หมายเหตุ:  
ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ เว้นแต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีพื้นที่ในเขตป่าสงวน
แห่งชาติหรืออุทยานแห่งชาติหรือเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าเต็มพ้ืนที่หรือพ้ืนที่เขตทหาร จึงสามารถตัดฐานการประเมินได้ 
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ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได ้
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ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
1.  เอกสารหล ักฐานการสำรวจฐานข ้อมูล
โครงสร้างพื้นฐาน 

2. เอกสารรายงานฐานข้อมูลโครงสร้างพ้ืนฐาน 
3. แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับสภาพทั่วไปและ
ข้อมูลพื้นฐานหรือการวิเคราะห์หรือการพัฒนา
ท้องถิ่น 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง 
1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น              
ท ี ่  มท 0806.2/ว 1392 ลงว ันท ี ่  10 
พฤษภาคม 2561 

2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น     
ด่วนที ่สุด ที ่ มท 0803.3/ว 1783 ลงวันที่ 
14 มิถุนายน 2561 

3. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น            
ด่วนที ่สุด ที ่ มท 0810.4/ว 3624 ลงวันที่           
9 พฤศจิกายน 2561 
4. หนังส ือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น         
ด่วนที ่สุด ที ่ มท 0810.4/ว 1713 ลงวันที่ 
29 เมษายน 2562 
 

72. การจัดทำฐานข้อมูลเพื่อวิเคราะห์การ
จัดการโครงสร้างพ้ืนฐาน  
 
เกณฑ์การให้คะแนน :     
1. มีการจัดทำฐานข้อมูลครบถ้วน ครอบคลุม
และมีการนำฐานข้อมูลไปใช้ประโยชน์  
2. มีการจัดทำฐานข้อมูลครบถ้วน ครอบคลุม 
แต่ไม่ได้นำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ 
3. ม ีการจ ัดทำฐานข้อมูล แต่ไม ่ครบถ ้วน 
ครอบคลุม 
4. ไม่มีการดำเนินการ 
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คำอธิบาย :   
1. การจัดทำฐานข้อมูลเพื่อวิเคราะห์การจัดการโครงสร้างพื้นฐาน หมายถึง การเก็บข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ลักษณะประชากรในเขตพื้นที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำไปใช้ในการวางแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในเขตพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ครอบคลุมและ
เหมาะสมกับประชากรทุกกลุ่ม เช่น ผู้ด้อยโอกาส ผู้ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ เป็นต้น ประกอบด้วยข้อมูล โครงสร้าง
ของประชากร จำนวนโครงสร้างพื้นฐานรายประเภทประวัติการสร้างและซ่อมบำรุงโครงสร้างพ้ืนฐานจำแนกรายประเภทและรายปี 
2. การนำฐานข้อมูลไปใช้ประโยชน์ หมายถึง การนำข้อมูลในฐานข้อมูลไปใช้ประกอบในการวิเคราะห์ เพื่อกำหนดนโยบาย และวางแผน
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือเป็นการอำนวยความสะดวกให้ประชากรทุกกลุ่มที่มาใช้บริการใน
พ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างสะดวกและเหมาะสม 
3. โครงสร้างพื้นฐาน หมายถึง  โครงสร้างทางกายภาพซึ่งใช้อำนวยความสะดวกสาธารณะ โดยมุ่งเน้นให้สาธารณชนได้ประโยชน์ รวมทั้ง
เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ประเทศเกิดการพัฒนาทางด้านสังคมและเศรษฐกิจ อาทิ เช่น ถนน ทางเดินเท้า ระบบขนส่ง ระบบระบายน้ำ              
เป็นต้น 
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ 
 
 



 
๙ 

ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได ้
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ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
1. แผนงาน/โครงการด้านอารยสถาปัตย์ 
2. ภาพถ่าย 
3. รายงานผลการดำเนินงาน  
4. ตรวจสอบว่ามีอารยสถาปัตย์จริง 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง 
1. มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 19 พฤษภาคม 2552 
2. กฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกใน
อาคารสำหรับผู้พิการหรือทุพลภาพ และคนชรา 
พ.ศ. 2548 
3. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 
0891.3/ว 445 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556 
4. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 
0810.6/ว 4060 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2561 
5. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 
0891.3/ว 256 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 
6. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 
0891.3/ว 781 ลงวันที่ 16 เมษายน 2558 
7. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 
0891.3/ว 634 ลงวันที่ 24 เมษายน 2557 
8. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 
0891.3/ว 1961 ลงวันที่ 9 กันยายน 2556 

73. ร้อยละของสถานที่สาธารณะที่อยู่ในการ
ดูแล รักษา หรือบริหารจัดการของเทศบาลที่
ม ี ก า รดำ เน ิ น งานด ้ านอารยสถาป ัตย์  
(Universal Design)   
 
เกณฑ์การใหค้ะแนน :     
 1. ร้อยละ 80.00 ขึ้นไป 
 2. ร้อยละ 70.00 – 79.99 
 3. ร้อยละ 60.00 – 69.99 
 4. น้อยกว่าร้อยละ 60.00 
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คำอธิบาย : 
1. สูตรการคำนวณ 
     สถานที่สาธารณะที่ดำเนินงานด้านอารยสถาปัตย์  x 100 
       จำนวนสถานที่สาธารณะที่มีอยู่ทั้งหมด 
2. สถานที่สาธารณะที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลและบริหารจัดการของเทศบาล หมายถึง สถานที่ ที่ประชาชนทุกคนในเทศบาลสามารถเข้าถึงและ
ใช้บริการได้โดยสถานที่นั ้น ๆ ต้องอยู ่ภายใต้อำนาจหน้าที ่ในการกำกับ ดูแล รักษา ควบคุม บริหารจัดการของเทศบาล เช่น ทางเท้า 
สวนสาธารณะ ตลาด สถานบริการสาธารณสุข สถานธนานุบาล สำนักงานเทศบาล อาคาร หอประชุม ห้องสมุด เป็นต้น 
3. อารยสถาปัตย์ (Universal Design) หมายถึง การออกแบบ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บริการต่าง ๆ และผลิตภัณฑ์ ให้สามารถรองรับคน             
ทุกกลุ่มในสังคมได้อย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุ คนพิการหรือผู้ที่มีความสามารถในการใช้ชีวิตประจำวันแตกต่างจากบุคคลทั่วไปด้วย
ข้อจำกัดทางร่างกายหัวใจสำคัญของการออกแบบ คือ ความสะดวก ปลอดภัย เป็นธรรม ทั่วถึง และเท่าเทียม ทั้งในการดำเนินชีวิตประจำวัน 
และในสถานที่ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการก่อสร้างสถานที่ หรือ สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ เป็นแนวคิดที่สร้างสรรค์เพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 

หมายเหตุ: ประเมินเฉพาะเทศบาล/เมืองพัทยา ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ เว้นแต่องค์การบริหารส่วนจังหวัด/องค์การบริหาร               
ส่วนตำบล ไม่ต้องประเมิน 
 
 



 
๑๐ 

หน่วยที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ตัวช้ีวัดที่ 67 – 76 จำนวน 10 ตัวช้ีวัด จำนวน 50 คะแนน 
1.2 ไฟฟ้าสาธารณะ ตัวช้ีวัดที่ 74 จำนวน 1 ตัวช้ีวัด จำนวน 5 คะแนน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:  กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น 
ผู้รับผิดชอบ :  1. นายเจษ เสียงลือชา     ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน โทร. 08 9612 5152 

             2. นายวิธิวัติ ชุรินทร       นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ                      โทร. 09 7130 5198                                                                                                          
                                             หมายเลขโทรศัพท์สำนักงาน 02 241 9000 ตอ่ 4112   

 

ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได ้
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ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
1. ข้อมูลถนนสายหลักขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
2. แบบแปลนหรือแผนผังการติดตั ้งไฟฟ้า
สาธารณะหรือสุ่มดูข้อมูลตามจุดเสี่ยง 
3. หนังสือร้องเรียนที่เกี่ยวข้อง 
4. ภาพถ่าย 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง 
1. มาตรฐานไฟฟ้าสาธารณะของกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น 

2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น          
ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 2744 ลงวันที่              
4 กันยายน 2561 

74. ร ้อยละของถนนท ุกสายอย ู ่ ในความ
รับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น             
ที ่มีการติดตั ้งไฟฟ้าสาธารณะตามจุดเสี ่ยง              
ต่าง ๆ และสามารถใช้งานได้ 
เกณฑ์การให้คะแนน :     
1. ติดตั้งครบทุกจุดเสี่ยง 
2. ติดตั ้งได้ร ้อยละ 90.00 - 99.99 ของ           
จุดเสี่ยงทั้งหมด 
3. ต ิดตั ้งได้ร ้อยละ 80.00 - 89.99 ของ                                                  
จุดเสี่ยงทั้งหมด 
4.  ติดตั้งได้น้อยกว่าร้อยละ 80.00 
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คำอธิบาย: 
1. จุดเสี่ยง หมายถึง จุดที่อาจก่อให้เกิดอันตรายอุบัติเหตุ และความไม่ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน รวมถึงการเกิดอาชญากรรมต่าง ๆ  เช่น ทาง
โค้ง ทางแยก วงเวียน จุดอับของถนน ฯลฯ  
2. ในการกำหนดจุดเสี่ยงควรเน้นกระบวนการ มีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การทำประชาคม การแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดจุดเสี่ยง            
เป็นต้น รวมถึงการติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ 
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ เว้นแต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีพื้นที่ในเขต          
ป่าสงวนแห่งชาติหรืออุทยานแห่งชาติหรือเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าเต็มพ้ืนที่หรือพ้ืนที่เขตทหาร จึงสามารถตัดฐานการประเมินได้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

คะแนนเต็ม        5 
คะแนนที่ได้ 



 
๑๑ 

หน่วยที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ตัวช้ีวัดที ่67 – 76 จำนวน 10 ตัวช้ีวัด จำนวน 50 คะแนน 
1.3  น้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค ตัวช้ีวัดที่ 75 - 76 จำนวน 2 ตัวช้ีวัด จำนวน 10 คะแนน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น
ผู้รับผิดชอบ :  1. นายเจษ เสียงลือชา     ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน โทร. 08 9612 5152 

             2. นายวิธิวัติ ชุรินทร       นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ                      โทร. 09 7130 5198                                                                                                          
                                             หมายเลขโทรศัพท์สำนักงาน 02 241 9000 ตอ่ 4112   

 

ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได ้
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ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
1. รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา
โดยเครื่องมือภาคสนามอย่างง่าย 
2. รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำที ่ได้
มาตรฐานน้ำอุปโภคบริโภค จากหน่วยงานที่มี
อำนาจหน้าที่ในการตรวจสอบคุณภาพน้ำ 
3. ผลดำเนินการสืบเนื่องจากการตรวจสอบ 
4. ภาพถ่าย 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง 
1. หน ังส ือกรมส ่งเสร ิมการปกครองท ้องถิ่น                
ที่ มท 0891.2 /ว 1694 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 
2558 
2. หนังส ือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น     
ด่วนที ่ส ุด ที ่ มท 0810.4/ว 630 ลงวันที่               
18 กุมภาพันธ์ 2562 
 

75. การตรวจสอบคุณภาพน้ำอุปโภคบริโภค
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นให้ครบทุก
ระบบประปา 
มีการดำเนินการ ดังนี้ 
(โปรด  ในช่อง  ที่มีการดำเนินการ) 
 1.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้มีการ
ตรวจสอบคุณภาพน้ำอุปโภคบริโภคภายใน ๑ ปี  
 2. มีรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพ
น้ำประปาด้วยเครื่องมือภาคสนามอย่างง่าย 
 3. ผลการตรวจคุณภาพน้ำที่ได้มาตรฐาน
อุปโภคบริโภค จากหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่
ในการตรวจสอบคุณภาพน้ำ 
 4. มีผลการดำเนินงานสืบเนื ่องจากการ
ตรวจสอบ 
 

เกณฑ์การให้คะแนน :     
1. ดำเนินการครบทั้ง 4 ข้อ  
2. ดำเนินการ 3 ข้อ  
3. ดำเนินการ 1 - 2 ข้อ  
4. ไม่มีการดำเนินการ 
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คำอธิบาย : 
1. ระบบประปา หมายถึง ระบบประปาหมู่บ้าน ระบบประปาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระบบประปาภูมิภาค และ/หรือระบบอื่น ๆ 
ที่ใช้งานอยู ่
2. การตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาโดยเครื่องมือภาคสนามอย่างง่าย เช่น ชุดตรวจโคลิฟอร์มในน้ำและน้ำแข็ง (อ.๑๑) ชุดทดสอบ                  
คลอรีนอิสระคงเหลือในน้ำ (อ.๓๑) ให้ตรวจระบบประปา ณ แหล่งผลิต/แหล่งจ่ายน้ำใน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นทุกแห่ง และ/หรือ              
สุ่มตรวจที่ปลายทาง อย่างสม่ำเสมอ ทุกระบบประปา เช่น ทุกเดือนหรือทุก 3 เดือน  
3. กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ได้ดำเนินกิจการประปาเอง แต่เป็นการดำเนินการของการประปา ส่วนภูมิภาคองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น สามารถใช้ผลการตรวจสอบของการประปาส่วนภูมิภาคได้ 
4. การตรวจสอบคุณภาพน้ำให้ตรวจครบทุกระบบประปา ณ แหล่งผลิต/แหล่งจ่ายน้ำในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งและ                   
หรือสุ่มตรวจที่ปลายทาง 
5. ผลดำเนินการสืบเนื่อง หมายถึง ประชาสัมพันธ์ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำให้ประชาชนทราบหรือดำเนินการแก้ไขน้ำให้มีคุณภาพ 
6. หน่วยงานที่ตรวจสอบคุณภาพน้ำ  

คะแนนเต็ม          10 
คะแนนที่ได้ 



 
๑๒ 

ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได ้

    ภูมิภาค เช่น 1) สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภาค 1 - 16  2) ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 3) สถาบันการศึกษาที่มี
ห้องปฏิบัติการตรวจคุณภาพน้ำ 4) การประปาส่วนภูมิภาค 
    ส่วนกลาง เช่น 1) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2) กรมอนามัย 3) กรมวิทยาศาสตร์บริการ 4) การประปาส่วนภูมิภาคเอกชน                  
(ในกำก ับของร ัฐ ) บร ิษ ัทปฏ ิบ ัต ิการกลาง (ประเทศไทย) จำก ัด หน ่วยงานในกำก ับของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์                                          
โทร.0-2940-6881-3  
หมายเหตุ: ประเมินเฉพาะเทศบาล/องค์การบริหารส่วนตำบล/เมืองพัทยา ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ ยกเว้นองค์การบริหาร              
ส่วนจังหวัดไม่ต้องประเมิน  

76 ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
สอบถามจากประชาชนผ ู ้ ใช ้น ้ำประปาใน
หมู่บ้าน/ชุมชน อย่างน้อย 3 ราย อย่างไม่เป็น
ทางการ โดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง 
1. หน ังส ือกรมส ่งเสร ิมการปกครองท้องถ ิ ่น ที่                          
มท 0891.2 /ว 1694 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2558 
2. หนังส ือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น              
ด่วนที ่ส ุด ที ่ มท 0810.4/ว 630 ลงวันที่                
18 กุมภาพันธ์ 2562 

76. ร ้อยละของคร ัวเร ือนที ่ม ีน ้ำประปา               
ใช้และมีปริมาณต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง 
 
เกณฑ์การให้คะแนน:     
 1. ร้อยละ 90.00 ขึ้นไป                    
 2. ร้อยละ 80.00 – 89.99   
 3. ร้อยละ 70.00 – 79.99   
 4. น้อยกว่าร้อยละ 70.00 
 

 
 

 

 

5 

3 

1 
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คำอธิบาย: 
1. วิธีการสุ่มอย่างง่าย 
กรรมการ 4 คน สุ่มตัวอย่าง คนละ 3 ราย รวมเป็น 12 คน ให้หาค่าว่ามีน้ำ ตลอด 24 ชั่วโมง กับไม่มีน้ำใช้ตลอด 24 ชั่วโมงของ           
ปี 2564 (เช่น ในรอบ 365 วัน จะต้องไม่มีน้ำประปาแตก น้ำหยุดไหล) แล้วหาค่าจากจำนวน 12 คน เป็นร้อยละ เช่น น้ำ 24 ชั่วโมง 
8 คน ไม่ไหล 24 ชั่วโมง 4 คน คิดเป็นร้อยละ 66.66 
2. น้ำประปา รวมถึง น้ำประปาภูเขา หรือประปาหมู่บ้าน ฯลฯ 
หมายเหตุ: ประเมินเฉพาะเทศบาล/องค์การบริหารส่วนตำบล/เมืองพัทยา ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ ยกเว้นองค์การบริหาร                 
ส่วนจังหวัด ไม่ต้องประเมิน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
๑๓ 

หน่วยที่ 2 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ตัวช้ีวัดที่ 77 – 96 จำนวน 20 ตัวช้ีวัด จำนวน 100 คะแนน 
เป้าหมาย: องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการดำเนินการในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตทั้งในด้านการศึกษาการสาธารณสุขการ
ส่งเสริมการกีฬา การส่งเสริมเพื่อสร้างความเท่าเทียมกันในสังคมในการเข้าถึงโอกาสในด้านต่าง ๆ ทั้งในเด็ก และเยาวชน 
ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้ไร้ที่พ่ึง และคำนึงถึงการส่งเสริมความเท่าเทียมกันทางเพศ 
 

หน่วยย่อยที่ 1 การศึกษา ตัวชี้วัดที่ 77 – 80 จำนวน 4 ตัวช้ีวัด จำนวน 20 คะแนน 
กลุ่มที่ 1 การศึกษาในระบบ กลุ่มย่อยที่ 1 การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ตัวชี้วัดที่ 77 จำนวน 1 ตัวชี้วัด จำนวน 5 คะแนน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:  กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น 
ผู้รับผิดชอบ:  1. นางประอรรัตน์  กาญจน์ธนภัทร ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น  
                                                                     โทร 02-2419000 ตอ่ 5321 
                  2. นายมนสวรรค์  สืบศรี  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ โทร 02-2419000 ต่อ 5323 

                                                                                                                  หมายเลขโทรศัพท์สำนักงาน 02-2419000 ต่อ 5323 
 

ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได ้

77 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
๑) แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. ๒๕๖๑ - 
๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๒) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง 
๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

๒. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้
และการจ่ายเง ินของสถานศึกษาในสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๓. กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา   
พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๔. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 
๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๙ 
๕. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 
๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
๖. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 
๐๘๑๖.๒/ว ๕๒๓๒ ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๒ 

 
 
 
 
 

77. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดทำ
แผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
มีการดำเนินการ ดังนี้ 
(โปรด  ในช่อง  ที่มีการดำเนินการ) 
 1. สถานศึกษา (โรงเรียน/วิทยาลัย/สถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัย) ในสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. ๒๕๖๑ - 
๒๕๖๕) ของสถานศึกษา  
 2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น (สำนัก/
กอง/หน ่วยงานที ่ ร ับผ ิดชอบภารก ิจด ้าน
การศึกษา)ดำเนินการบูรณาการแผนพัฒนา
ก า ร ศ ึ ก ษ า  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ของ
สถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทุกแห่ง เพื ่อจัดทำเป็นแผนพัฒนาการศึกษา 
(พ.ศ. 2561 - 2565) ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 ๓. คณะกรรมการการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่ ว น ท้ อ ง ถิ ่ น พิ จ า ร ณ า ใ ห้ ค ว า ม
เห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. ๒๕๖๑ - 
๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ๔. ผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติและประกาศใช้
แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คะแนนเต็ม        100           
คะแนนที่ได้ 

คะแนนเต็ม        5       
คะแนนที่ได้ 



 
๑๔ 

ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได ้

 
 
 
 
 
 

 ๕. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำนัก/
กอง/หน่ วยงานที่ รั บผิ ดชอบภารกิ จด้ าน
แ ผ น แ ล ะ ง บ ป ร ะ ม า ณ )  น ำ โ ค ร ง ก า ร /
กิ จกรรม  ตามยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ จาก
แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2561 - 2565) 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาบรรจุไว้ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เกณฑ์การให้คะแนน: 
๑. ดำเนินการ ๔ - ๕ ขั้นตอน 
๒. ดำเนินการ ๒ - ๓ ขั้นตอน 
๓. ดำเนินการ ๑ ขั้นตอน 
๔. ไม่มีการดำเนินการ 
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คำอธิบาย: 
1. ประเมินเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานศึกษา 
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2 /ว 5232 ลงวันที่ 2 กันยายน 2562 ได้แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เป็นแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2561-2565) ให้ตรวจสอบแผนพัฒนา
การศึกษาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือไม่ 
หากผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการฯ แล้ว ในการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เป็นแผนพัฒนาการศึกษา 
(พ.ศ. 2561-2565) ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2561-2565) โดยไม่ต้องขอความ
เห็นชอบของคณะกรรมการฯ อีก 
๓. เกณฑ์การให้คะแนน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการเรียงตามขั้นตอนที่ ๑ ถึง ๕ เท่านั้น 
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ ยกเว้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีสถานศึกษา             
จึงสามารถตัดฐานการประเมินได้ 
 
 
หน่วยที่ 2 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ตัวช้ีวัดที่ 77 – 96 จำนวน 20 ตัวช้ีวัด จำนวน 100 คะแนน 
เป้าหมาย : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการดำเนินการในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตทั้งในด้านการศึกษาการสาธารณสุขการส่งเสริม  
การกีฬา การส่งเสริมเพื ่อสร้างความเท่าเทียมกันในสังคมในการเข้าถึงโอกาสในด้านต่าง ๆ ทั ้งในเด็ก และเยาวชน ผู ้สูงอายุ 
ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้ไร้ที่พ่ึง และคำนึงถึงการส่งเสริมความเท่าเทียมกันทางเพศ 

หน่วยย่อยที่ 1  การศึกษา ตัวชี้วัดที ่77 - 80 จำนวน 4 ตัวช้ีวัด จำนวน 20 คะแนน 
กลุ่มที่ 1 การศึกษานอกระบบ (กิจการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ตัวชี้วัดที่ 78 จำนวน 1 ตัวช้ีวัด จำนวน 5 คะแนน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:  กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษาปฐมวัยและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น 
ผู้รับผิดชอบ :  1. นายพลวัฒน์  การุญภาสกร    ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษาปฐมวัยและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
                                                                     โทร 02 241 9000 ต่อ 5341 
                   2. นางสาวชฎาธาร  มะลินิล             นักวชิาการศึกษาชำนาญการ โทร 02 241 9000 ต่อ 5342 

                                                                                                                    หมายเลขโทรศัพท์สำนักงาน 02 241 9000 ต่อ 5341 – 42 
 
 

คะแนนเต็ม        5    
คะแนนที่ได้ 



 
๑๕ 

ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได ้
78 ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 

1.  ประกาศใช ้ มาตรฐานการศ ึ กษาของ
สถานศึกษาในแต่ระดับ 
2. แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
และผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาท่ีกำหนดไว้ 
3. เอกสารการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพ
การศ ึ กษาภายในสถานศ ึ กษาแต ่ ละระดับ              
กรณี สถานศึกษาระดับปฐมวัยมีผลการบันทึก
ข ้อมูลและประเมินตนเองในระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ 
4. กิจกรรมการติดตามผลการดำเนินการเพ่ือ
พัฒนาสถานศึกษา 
5. ผลการรายงานการประเม ินตนเองของ
สถานศึกษา (Self Assessment Report: SAR) 
ให้แก่หน่วยงานต้นสังกัด 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง 
1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
2. กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา  
พ.ศ. 2561 
2. มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 
3. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0816.4/ว 806 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2562 
4. มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พ.ศ. ๒๕61 
5. มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 

78. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการส่งเสริม
สนับสนุนสถานศึกษาในสังกัดให้มีระบบการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
มีการดำเนินการ ดังนี้ 
(โปรด  ในช่อง  ที่มีการดำเนินการ) 
 1. สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง กำหนด/
ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษา 
 2. สถานศึกษาในสังก ัดทุกแห่งจ ัดทำ
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
และดำ เน ินการตามแผนพ ัฒนากา รจั ด
การศึกษา 
 ๓. สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง ดำเนินการ
ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา 
 ๔ .  ให ้ อ งค ์ กรปกครองส ่ วนท ้ อ งถิ่ น
ดำเนินการติดตามผลการดำเนินการเพื่อพัฒนา
สถานศึกษา 
 ๕. สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง รายงานผล
การประเมินตนเอง (Self Assessment Report : 
SAR) ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัด 
(กรณีสถานศึกษาระดับปฐมวัย หมายความรวมถึง
การบันทึกข้อมูลและประเมินตนเองในระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด ็กปฐมวัย              
ตามมาตรฐานชาติ) 
เกณฑ์การให้คะแนน : 
1. จำนวน ๔ รายการขึ้นไป 
2. จำนวน ๓ รายการ 
3. จำนวน ๒ รายการ 
4. จำนวน 1 รายการ หรือไม่มีการดำเนินการ 
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หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้  
ยกเว้น (1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดที่ไม่มีสถานศึกษาไม่ต้องนำมาเป็นฐานในการคำนวณคะแนน หรือ 
         (2) สถานศึกษาที่จัดตั้งขึ้นหลังเริ่มปีการศึกษา พ.ศ. 2563 ไม่ต้องประเมิน หรือ  
         (3) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่รับถ่ายโอนจากกรมการศาสนา ที่เลือกรูปแบบการบริหารจัดการรูปแบบที่ 3 คือ ศาสนสถานบริหาร
จัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเองทั้งหมด ไม่ต้องประเมิน จึงสามารถตัดฐานการประเมินได้ 
         (4) สถานศึกษา หมายถึง โรงเรียน/วิทยาลัย/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

 



 
๑๖ 

หน่วยที่ 2 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ตัวช้ีวัดที่ 77 – 96 จำนวน 20 ตัวช้ีวัด จำนวน 100 คะแนน 
กลุ่มที่ 2  การบริหารจัดการสถานศึกษา ตัวช้ีวัดที่ 79 – 80 จำนวน 2 ตัวช้ีวัด จำนวน 10 คะแนน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษาท้องถิ่น กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น 
ผู้รับผิดชอบ  1. นางทิพรวี รัตนรังสรรค์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษาท้องถิ่น 
      โทร. 08 8252 6496 
  2. นางนิภาวัลย์ เพ็ชร์ผึ้ง  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ      
      โทร. 08 1925 0316 
                                                                         หมายเลขโทรศัพท์สำนักงาน 02 241 9000 ต่อ 5312 

ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได ้

79 ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
1. ข้อมูลนักเรียน  
2.  ข้อมูลการสนับสนุนอุปกรณ์ การเรียนหรือ
อุปกรณ์อ่ืน  
3. หลักฐานการบรรจุ/จ้าง/คำสั่ง  แต่งตั้ง ครู
สอนนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ 
4. เอกสารหลักฐานที่แสดงว่า องค์กรปกครอง
ส ่วนท ้องถ ิ ่น/โรงเร ียนในส ังก ัดม ีนโยบาย                 
รับ นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ ฯลฯ 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง 
พระราชบ ัญญ ัต ิ การจ ัดการศ ึกษาส ํ าหรับ              
คนพิการ พ.ศ. 2551 ถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ 
คำอธิบาย: 
1. ประเมินเฉพาะโรงเรียนระดับประถมศึกษา
ขึ้นไป 
2. ยกเว้นโรงเรียนที่มีการจัดการศึกษาลักษณะ
พิเศษ ซึ่งจัดการศึกษาในหลักสูตรพัฒนาผู้เรียน
สู ่ความเป็นเลิศ เช่น หลักสูตรความเป็นเลิศ
ทางด ้ านว ิชาการ ด ้ านดนเตร ี  ด ้ านก ีฬา                      
ด ้านศ ิลปะ ด ้านว ิชาช ีพ ฯลฯ ให ้ต ัดฐาน                 
การประเมินได ้
3. เด็กที่มีความต้องการพิเศษ หมายถึง เด็กที่มี
สภาพความบกพร่องใน ลักษณะต่างๆ ไม่ว่าจะ
ทางด้านพัฒนาการทางร่างกาย อารมณ์ สังคม 
ภาษา หรือสติปัญญา ไม่สามารถปฏิบัต ิ ได้
เหมือนคนปกติ และหรือชีวิตสังคมทั่วไป ซึ่งเป็น
ผลมาจากความบกพร่องทางร่างกายหรือสมอง 
โยเป็นมาแต่กำเนิดหรือไม่ก ็ได ้ ด ้านการจัด
การศึกษาต้องจัดให้มีการเรียน การสอนที่ต่างไป
จากเด็กปกติ เพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมกับ
สภาพของความบกพร่องของเด็ก 
 

79. โรงเร ียนในสังกัดมีการจัดการเร ียน          
การสอนนักเร ียนที ่ม ีความต้องการพิเศษ         
เรียนรวม 

มีการดำเนินการ ดังนี้ 
(โปรด  ในช่อง  ที่มีการดำเนินการ) 
 1. มีการประกาศนโยบายการรับนักเรียน 
ที่มีความต้องการพิเศษเรียนรวม 

 2. มีข้อความปรากฏในประกาศรับสมัคร 
ว่ารับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษเรียนรวม
ด ้วย  หร ือคำอ ื ่นท ี ่ส ื ่อความหมายล ักษณะ
เดียวกัน 
 3. ม ีการสนับสนุนด้านอัตรากำล ังครู
สำหรับรับผิดชอบการจัดการเรียนการสอน
นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษเรียนรวม 

 4. มีการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ สื ่อการ
เร ียนการสอน และอุปกรณ์อื ่นๆ ที ่จำเป็น
สำหรับนักเรียนที ่มีความต้องการพิเศษเรียน
รวม 
 5. มีระบบการคัดกรองนักเรียน 

 
เกณฑ์การให้คะแนน: 
1. ดำเนินการ 3 - 4 รายการ  
2. ดำเนินการ 2 รายการ 
3. ดำเนินการ 1 รายการ 
4. ไม่มีการดำเนินการ 
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คะแนนเต็ม       10 
คะแนนที่ได้ 



 
๑๗ 

ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได ้

80 ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
1. หลักสูตรสถานศึกษา /แผนการจัดการเรียน
การสอน  
2. คำสั่ง/ประกาศ/หนังสือสั่งการ 
3. แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  
4. ภาพถ่าย/มีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์ 
5. เอกสารหลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง 
1. หน ังส ือกรมส ่งเสร ิมการปกครองท ้องถิ่น  
ด ่วนท ี ่ส ุด ท ี ่  มท 0816.3/ว 877 ลงว ันที่              
3 พฤษภาคม 2559  เร ื ่อง โครงการโรงเร ียน
พอเพียงท้องถิ่น  
2.หน ั งส ือกรมส ่ งเสร ิมการปกครองท ้องถิ่น  
ด่วนที ่ส ุด ที ่ มท 0816.3/ว 2074 ลงวันที่                  
11 ตุลาคม 2559  เรื่อง โครงการโรงเรียนพอเพียง
ท้องถิ่น 
3. หน ังส ือกรมส ่งเสร ิมการปกครองท ้องถิ่น  
ด ่วนมาก ที่  มท 0893.2/ว 334 ลงว ันที่                  
16 กุมภาพันธ์ 2559  เรื ่อง การนำหลักสูตร              
โตไปไม่โกงไปจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา           
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4. หน ังส ือกรมส ่งเสร ิมการปกครองท ้องถิ่น  
ที่ มท 0816.3/ว 810 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2562  
และหนังสือ ด่วนที ่สุด ที ่ มท 0816.3/ว 784  
ลงวันที่ 11 มีนาคม 2563 เรื ่อง หลักสูตรต้าน
ทุจริตศึกษา 
5. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0819.2/ว 
2446 ลงวันที่ 27 เมษายน 2563  
6. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 
0810.5/ว 1941 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2561 
และหนังสือ ที่ มท 0816.3/ว 1331 ลงวันที่ 1 
พฤษภาคม 2563 เรื่อง การขับเคลื่อนสถานศึกษา
ปลอดบุหรี ่ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 
7. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 
0816..3/ว 2040 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 

80. โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ม ีการบ ูรณาการการจ ัดการเร ี ยนการสอน                 
หรือจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะการดำรงชีวิต 
คุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต 
มีการดำเนินการ ดังนี้ 
(โปรด  ในช่อง  ที่มีการดำเนินการ) 
 1. ม ีการนำหลักปร ัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปบูรณการการจัดการเรียนการสอน 
เช่น เข้าร่วมโครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น             
เป ็นสถานศึกษาพอเพียง/ศูนย ์การเร ียนรู้           
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแล้ว 
 2. มีการนำหลักสูตรโตไปไม่โกงไปบูรณา
การการจัดการเรียนการสอน 
 3. มีการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไป
บูรณาการการจัดการเรียนการสอน 
 4. มีการบูรณาการจัดการเรียนการสอนวิชา
ด้านสาธารณภัยในสถานศึกษา 
 5. มีการนำ 7 มาตราการสถานศึกษา
ปลอดบุหรี่ไปขับเคลื่อนในโรงเรียน 
 6. กิจกรรม/โครงการอื ่น ๆ ที ่ส ่งเสริม
ทักษะการดำรงชีวิติ คุณธรรม จริยธรรม ความ
ซื่อสัตย์สุจริต การมีจิตสาธาณะ การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต (1 กิจกรรม ให้นับเป็น 1 รายการ) 
เช่น เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริฯ ,โครงการเสริมสร้าง
คุณธรรม และจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัด
องค์กรปกครองส ่วนท้องถิ ่น /เป ็นโรงเร ียน
ต้นแบบเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ฯลฯ 
ระบุ…………………………………………………………… 
 
เกณฑ์การให้คะแนน:      
1. ดำเนินการ 3 รายการขึ้นไป 
2. ดำเนินการ 2 รายการ 
3. ดำเนินการ 1 รายการ 
4. ไม่มีการดำเนินการ 
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๑๘ 

ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได ้

คำอธิบาย : 
1. ประเมินสถานศึกษาทุกแห่ง 
2. มาตรการสถานศึกษาปลอดบุหรี่ ประกอบด้วย 
    2.1 กำหนดนโยบายโรงเรียนปลอดบุหรี่ 
    2.2 การบริหารจัดการเพ่ือโรงเรียนปลอดบุหรี่ 
    2.3 จัดสภาพแวดล้อมตามกฎหมายโรงเรียนปลอดบุหรี่ 
    2.4 สอดแทรกเรื่องบุหรี่ในการจัดการเรียนรู้ 
    2.5 นักเรียนมีส่วนร่วมขับเคลื่อนโรงเรียนปลอดบุหรี่ 
    2.6 ดูแลช่วยเหลือนักเรียนไม่ให้สูบบุหรี่ 
    2.7 มีกิจกรรมร่วมระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 

 
 
 
หน่วยที่ 2 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ตัวช้ีวัดที่ 77 - 96 จำนวน 20 ตัวช้ีวัด จำนวน 100 คะแนน 
เป้าหมาย : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานด้านสาธารณสุขและการป้องกันโรคในด้านต่าง ๆ        
เพ่ือสร้างสุขภาวะในท้องถิ่น 
หน่วยย่อยที่ 2 สาธารณสุข ตัวช้ีวัดที่ 81 - 87 จำนวน 7 ตัวช้ีวัด จำนวน 35 คะแนน 
ตัวช้ีวัดที่ 81 – 85 จำนวน 5 ตัวช้ีวัด จำนวน 25 คะแนน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:  กองสาธารณสุขท้องถิ่น 
ผู้รับผิดชอบ:  1. นายกิตติพงษ์ เกิดฤทธิ์           ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขท้องถิ่น      โทร. 08 1292 9595 
                  2. นางสาวสุจติรา ดาวเรือง        นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ โทร. 08 1301 3994 
                  3. นางสาวภัชร์จิรัสม์ ธัชเมฆรัตน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ โทร. 09 1062 3535 
                                                           หมายเลขโทรศัพท์สำนักงาน 02 241 7225 
ตัวช้ีวัดที่ 86 – 87 จำนวน 2 ตัวช้ีวัด จำนวน 10 คะแนน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:  กลุ่มพัฒนาความร่วมมือและศักยภาพภาคีเครือข่ายอนามัยสิ่งแวดล้อม สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม           
                             กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
ผู้รับผิดชอบ:  1. นางปรียานุช บูรณะภักดี   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ โทร. 08 9111 4937   
                 2. นางสาวชิดชนก ปลื้มปรีดี   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ        โทร. 08 0401 6801 
                                                     หมายเลขโทรศัพท์สำนักงาน 025904257 ต่อ 4258 - 4390 
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ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
1. แผนงานสาธารณสุข (e-LAAS) 
2. มีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์หลักขององค์กร
ปกครองส ่วนท้องถิ ่น โดยให้ท ีมประเมินฯ 
ตรวจสอบในเชิงประจักษ์ (เปิดดูจากเว็บไซต์จริง
ในวันตรวจประเมินฯ) 

81. จำนวนก ิจกรรมที่ องค ์กรปกครอง             
ส ่วนท ้องถ ิ ่นดำเน ินการเพ ื ่ อให ้ความรู้                
แก่ประชาชนในการส่งเสริมสุขภาพ และ
ป้องกันโรค 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

คะแนนเต็ม    35    
คะแนนที่ได้ 
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3. หน ั งส ือขอความร ่วมม ือจากหน ่วยงานที่                         
จัดกิจกรรม 
4. รายงานผลการดำเนินการเสนอต่อผู ้บริหาร
ท้องถิ่นเพ่ือรับทราบ 

เกณฑ์การให้คะแนน:    
1. ดำเนินการ 3 กิจกรรมขึ้นไป 
2. ดำเนินการ 2 กิจกรรม 
3. ดำเนินการ 1 กิจกรรม 
4. ไม่มีการดำเนินการ 

 
5 
3 
1 
0 

คำอธิบาย : 
กรณีไม่ได้ใช้เงินงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ตรวจสอบรายงานผลการดำเนินการที่เสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ 
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ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
1. แผนงานสาธารณสุข (e-LAAS) 
2. ภาพถ่ายกิจกรรม (ไม่ใช่กิจกรรมเฉพาะบุคคล) 
3. มีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์หลักขององค์กร
ปกครองส ่วนท้องถิ ่น โดยให้ท ีมประเม ินฯ 
ตรวจสอบในเชิงประจักษ์ (เปิดดูจากเว็บไซต์จริง
ในวันตรวจประเมินฯ) 
4. รายงานผลการดำเนินการ เสนอต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพ่ือรับทราบ 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง 
1. หน ังส ือกรมส ่งเสร ิมการปกครองท ้องถิ่น                
ด ่วนที ่ส ุด ท ี ่  มท 0819.3/ว 4300 ลงว ันที่                       
21 ตุลาคม 2562 
2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น                 
ด่วนที ่สุด ที ่ มท 0819.3/ว 2320 ลงวันที่ 
13 มิถุนายน 2562  
3. หน ังส ือกรมส ่งเสร ิมการปกครองท ้องถิ่น                    
ด ่วนที ่ส ุด ท ี ่  มท 0810.5/ว 1941 ลงว ันที่                   
26 มิถุนายน 2561  
4. หน ังสือกรมส ่งเสร ิมการปกครองท ้องถิ่น                
ที่ มท 0819.3/ว 3811 ลงวันที่ 20 กันยายน 2562  
5. หน ังส ือกรมส ่งเสร ิมการปกครองท ้องถิ่น               
ที่ มท 0810.5/ว 4052 ลงวันที่14 ธันวาคม 2561  
6. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น         
ด่วนที ่สุด ที ่ มท 0819.3/ว 4381 ลงวันที่ 
28 ตุลาคม 2562  
7. คู่มือแนวทางการดำเนินงานของหน่วยงาน
จัดการอบรมผู ้ประกอบกิจการและผู ้ส ัมผัส
อาหาร 

82. จำนวนกิจกรรมที ่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นดำเนินการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกัน
และควบคุมโรคต่าง ๆ รวมถึงการเตร ียม                   
ความพร้อมการรับมือโรคติดต่อโรคอุบัติใหม่
ให้แก่ประชาชน (ไม่ใช่การให้ความรู้) 
 
เกณฑ์การให้คะแนน:      
1. ดำเนินการ 3 กิจกรรมขึ้นไป 
2. ดำเนินการ 2 กิจกรรม 
3. ดำเนินการ 1 กิจกรรม 
4. ไม่มีการดำเนินการ 
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8. ค ู ่ ม ือพระราชบ ัญญ ัต ิการสาธารณสุข                    
พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
 

 

คำอธิบาย 
1. การนับจำนวนกิจกรรมหากใน 1 โครงการ มีหลายกิจกรรมให้นับเป็นรายกิจกรรม เช่น  มีการจัดทำโครงการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ                 
การป้องกันและควบคุมโรคต่าง ๆ โดยโครงการดังกล่าวประกอบด้วยหลายกิจกรรม เช่น  การฉีดวัคซีนป้องกันโรคต่าง ๆ การฉีดพ่น              
หมอกควัน การกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า การตรวจสุขภาพ การจัดการขยะมูลฝอย การป้องกัน              
โรคขาดสารไอโอดีน การคัดกรองโรคไม่ติดต่อ  การตรวจหามะเร็งเต้านม การให้บริการด้านทันตกรรม  เป็นต้น สามารถแยกนับเป็น         
รายกิจกรรมได้ 
2. โรคติดต่อ หมายถึง โรคที่เกิดจากเชื้อโรค หรือพิษของเชื้อโรค ซึ่งสามารถแพร่ได้โดยตรงหรือทางอ้อมมาสู่คน เช่น โรคพิษสุนัขบ้า     
(สัตว์สู่คน) โรคตาแดง โรคไข้หวัดใหญ่ ฯลฯ 
3. โรคไม่ติดต่อ หมายถึง กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง กลุ่มโรคที่ไม่ได้มีสาเหตุมาจากการติดเ ชื้อ ไม่ได้เกิดจากเชื้อโรค ไม่สามารถติดต่อได้     
ผ่านการสัมผัส หรือติดต่อผ่านตัวนำโรค (พาหะ) หรือเป็นโรคที่ไม่ติดต่อจากคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่งได้โดยการคลุกคลี สัมผัส ไอ จาม                       
น้ำ อาหาร อุจจาระ ปัสสาวะ เพศสัมพันธ์  แต่อาจถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้ หรือการดำเนินชีวิตประจำวัน เช่น การดื่ม สูบบุหรี่                
ขาดการออกกำลังกาย ความเครียด อาหารหวาน มัน และเค็ม ตัวอย่างเช่น โรคเบาหวาน โรคหลอดเลือดสมองและหัวใจ โรคถุงลม             
โป่งพอง โรคมะเร็ง และโรคอ้วนลงพุง 
4. โรคอุบัติใหม่ หมายถึง (Emerging Infectious Diseases) โรคติดเชื ้อชนิดใหม่ๆ ที ่มีรายงานผู ้ป่วยเพิ ่มขึ ้นในระยะประมาณ 
20 ปีที่ผ่านมา หรือโรคติดเชื้อที่มีแนวโน้มที่จะพบมากขึ ้น ในอนาคตอันใกล้ รวมไปถึงโรคที ่เกิดขึ ้นใหม่ในที ่ใดที่หนึ่ง หรือโรคที่                     
เพ่ิงจะแพร่ระบาดเข้าไปสู่อีกท่ีหนึ่งละยังรวมถึงโรคติดเชื้อที่เคยควบคุมได้ด้วยยาปฏิชีวนะแต่เกิดการดื้อยา  
5. โรคติดต่อที ่เกิดจากเชื ้อใหม่ (new infectious diseases) เช่น โรคซาร์ส ไข้หวัดนก ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ ์ใหม่  h1n1 2009                 
ไข้สมองอักเสบนิปาห์ไวรัส 
6. โรคติดต่อที ่พบในพื้นที ่ใหม่ (new geographical areas) เป็นโรคที ่มาจากประเทศหนึ่งไปอีกประเทศหนึ่ง หรือข้ามทวีป เช่น                
โรคเวสต์ไนล์ไวรัส 
7. โรคติดต่ออุบัติซ้ำ (re-emerging infectious diseases) คือ โรคติดต่อที่เคยระบาดในอดีต และสงบไปนานแล้ว แต่กลับมาระบาดอีก 
เช่น ไข้ชิคุนกุนยา 
8. เชื้อโรคดื้อยา (antimicrobial resistant organism) เช่น วัณโรคดื้อยา 
9. ตัวอย่างร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2563 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
10. แนวทางการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพฯ (ฉบับปรับปรุง) 
11. คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  (SOP) 
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ 
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ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
1. ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
2. แผนงานด้านสาธารณสุข (e-LAAS) 
3. มีการเผยแพร่ทางเว ็บไซต์ ขององค ์กร
ปกครองส ่วนท้องถิ ่น โดยให้ท ีมประเมินฯ 
ตรวจสอบในเชิงประจักษ์ (เปิดดูจากเว็บไซต์จริง
ในวันตรวจประเมินฯ) 
4. เอกสารหรือฐานข้อมูล Rabies One Data  
5. วัสดุ อุปกรณ์ ในระบบลูกโซ่ความเย็น เช่น 
ต ู ้ เย ็นเก ็บว ัคซ ีน เทอร ์ โมม ิ เตอร ์  กระติก                       
กล่องโฟม Ice pack Data Logger  
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง 
1. พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 
2. พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2535  
3. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
4. พระราชบ ัญญัต ิการจ ัดสว ัสด ิภาพสัตว์               
พ.ศ. 2557 
5. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการจัดสวัสดิภาพสัตว์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
6. ค ู ่ม ือแนวทางการบร ิหารจ ัดการสถาน
สงเคราะห์สัตว์  
7. คู ่มือการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรค             
พิษส ุน ัขบ ้าในส ัตว ์สำหร ับองค์กรปกครอง                   
ส่วนท้องถิ่น 

83. การบริหารจัดการการป้องก ันโรคพิษ          
สุนัขบ้าในท้องถิ่น 
มีการดำเนินการ ดังนี้ 
(โปรด  ในช่อง  ที่มีการดำเนินการ) 
 1. มีฐานข้อมูลจำนวนสุนัขและแมวในพื้นท่ี 
 2. มีการจัดทำข้อบัญญัติท้องถิ ่น/เทศ
บัญญัติท้องถิ่น เพื่อควบคุมการเลี้ยงและปล่อย
สัตว์ในที่สาธารณะ 
 3. มีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า        
ในสัตว์  
 4. มีการจัดสวัสดิภาพสัตว์ (จัดให้มีสถาน
สงเคราะห์สัตว์หรือส่งต่อไปยังสถานสงเคราะห์
สัตว์อ่ืน) 
 5. ม ีการจ ัดให ้ม ีระบบลูกโซ ่ความเย็น 
(Cold Chain system) สำหรับวัคซีนป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า     
 6. มีการทำหมันสุนัขและแมวที่ไม่มีเจ้าของ
หรือด้อยโอกาสหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิด
โรคพิษสุนัขบ้า  
เกณฑ์การให้คะแนน:      
1. ดำเนินการ 5 – 6 ข้อ 
2. ดำเนินการ 3 - 4 ข้อ 
3. ดำเนินการ 1 – 2 ข้อ 
4. ไมม่ีการดำเนินการ 
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คำอธิบาย : 
1. ระบบลูกโซ่ความเย็น (Cold Chain system)หมายถึง ระบบการจัดการที ่จะทำให้ว ัคซีนอยู ่ในอุณหภูมิที ่ถ ูกต้องเหมาะสม                         
ตลอดเวลาทั ้งในขณะจัดเก็บและกระบวนการขนส่งวัคซีน และรวมถึงขั ้นตอนในขณะให้บริการที ่ต ้องนำวัคซีนที ่มีอยู ่ในสภาพ                                  
ที่เหมาะสมเข้าสู่ร่างกายสัตว์ด้วยเหตุที่วัคซีนไวต่อความร้อนความเย็นจัดและต้องเก็บในอุณหภูมิที ่ถูกต้อง ตั้งแต่ผู ้ผลิตจนถึงผู้ใช้                  
+2 ถึง +8 องศาเซลเซียส 
2. วัคซีน หมายถึง วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์  
3. Ice Pack หมายถึง ภาชนะพลาสติกท่ีมีเจลข้างใน จะแช่แข็งในช่องแข็ง เอาไว้ใช้เหมือนน้ำแข็ง 
4. Data logger หมายถึง อุปกรณ์ที่ใช้บันทึกอุณหภูมิ ซึ่งมีโปรแกรมที่ใช้กำหนดการทำงาน โดยมี Sensor ที่ใช้วัดและบันทึกอุณหภูมิ          
ในช่วงตั้งแต่ - 40 องศาเซลเซียส ขึ้นไป 
5. กรณีการดำเนินการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในการจัดตั้งศูนย์พักพิงสัตว์และมีการดำเนินการในศูนย์ เช่น การฉีดวัคซีน                       
การทำหมันสุนัข ให้ได้ 5 คะแนน 
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ 
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ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
1. ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
2. แผนงานสาธารณสุข (e-LAAS) 
3. ภาพถ่ายกิจกรรม 
4. หนังสือขอรับการสนับสนุน 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง 
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำรุง
โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขของ
องค ์กรปกครองส ่วนท ้องถ ิ ่น (ฉบ ับท ี ่  2)                
พ.ศ. 2561 
2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น             
ที่ มท 0810.8/ว 12 ลงวันที่ 3 มกราคม 2562  
3. หนังส ือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น         
ด ่วนที ่ส ุด ท ี ่  มท 0810.5/ว 81 ลงว ันที่                    
9 มกราคม 2562  
4. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น   
ด่วนที ่สุด ที ่ มท 0810.5/ว 3204 ลงวันที่          
9 ตุลาคม 2561  

84. จำนวนหน่วยบริการสาธารณสุขที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการหรือสนับสนุน
ในการดูแลสุขภาพประชาชน 
มีการดำเนินการ ดังนี้ 
(โปรด  ในช่อง  ที่มีการดำเนินการ) 
 ๑. มีหน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ๒. สนับสนุนหน่วยบริการสาธารณสุขอ่ืนใน
การตรวจสุขภาพของประชาชน 
 ๓. สน ับสน ุน อาสาสม ัครสาธารณสุข
ประจำหมู ่บ ้าน (อสม.)  ให ้บร ิการครบทุก
หมู่บ้าน/ชุมชน  
 4. มีการบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่ทั้งใน
ส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือร่วมกับ
หน่วยบริการสาธารณสุขอ่ืน 
เกณฑ์การให้คะแนน:      
1. ดำเนินการ 3 - 4 ข้อ 
2. ดำเนินการ  2 ข้อ 
3. ดำเนินการ 1 ข้อ 
4. ไม่มีการดำเนินการ 
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คำอธิบาย: 
1. หน่วยบริการสาธารณสุข หมายถึง สถานที่รวมตลอดถึงยานพาหนะ ซึ่งจัดไว้เพื่อการ ประกอบโรคศิลปะ เช่น โรงพยาบาล สถานีอนามัย 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพประจําตําบล ศูนย์การแพทย์ คลินิกอบอุ่น ศูนย์บริการสาธารณสุข ศูนย์สุขภาพ
ชุมชน หรือสถานบริการสาธารณสุขที ่ เร ียกชื ่ออย่างอื ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น ซึ ่งให้บริการแก่ประชาชนทั ่วไป                                           
หรือ  สถานพยาบาลที่ดำเนินการโดยกระทรวง ทบวง กรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษาของรัฐ หน่วยงาน 
อื่นของรัฐ และสภากาชาดไทย สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล หน่วยบริการตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ และหน่วยบริการอื่นตามท่ีคณะกรรมการประกาศกำหนด 
ข้อมูลปัจจุบัน:  มีสถานีอนามัย/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ถ่ายโอนมาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน                
57 แห่ง ใน 24 จังหวัด  
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ 
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85 ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
1. แผนพัฒนาท้องถิ่น 
2. ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
3. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง  
ต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้
ทีมประเมินฯ ตรวจสอบในเชิงประจักษ์ หรือ
สามารถเปิดดูจากเว็บไซต์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในวันตรวจประเมินฯ) 
4. ภาพถ่ายกิจกรรม  
5. หนังสือขอรับการสนับสนุน 
ระเบียบ/กฎหมาย: 
1. พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ      
พ.ศ.2560 
2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0819.2/ว 776 ลงวันที่ 16 เมษายน 
2564 
3. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 
มท 0816.3/ว 1331 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 
2563 
คำอธิบาย:   
1. ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       
ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ 
2. นโยบายในการควบคุมการบริโภคยาสูบ
จะต ้องลงนามโดยผ ู ้บร ิหารท ้องถ ิ ่น  เช่น                      
การกำหนดให้มีสถานที ่เขตปลอดบุหรี ่ตาม
กฎหมาย มีระบบการช ่วยเหลือหร ือส ่งต่อ
ประชาชนท ี ่ประสงค ์จะลด ละ เล ิกบ ุหรี่   
และประกาศให้ทราบอย่างทั่วถึง    
3. จัดให้มีสถานที่สาธารณะในพื้นที ่เป็นเขต
ปลอดบุหรี่ ตามกฎหมายว่าด้วยการผลิตภัณฑ์
ยาส ูบ อาท ิ  สถานท ี ่ทำงาน สถานศ ึกษา 
สถานบริการสาธารณสุข สถานที่สาธารณะที่ใช้
ประโยชน ์ร ่วมก ัน (สถานที ่ออกกำล ังกาย  

85. องค ์กรปกครองส ่วนท้องถ ิ ่น ในการ
ด ำ เ น ิ น ก า ร ค วบค ุ มผล ิ ต ภ ัณ ฑ ์ ย า สู บ 
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ 
มีการดำเนินการ ดังนี้ 
(โปรด  ในช่อง  ที่มีการดำเนินการ) 
 1. กำหนดนโยบายเพื่อดำเนินงานควบคุม
ผล ิตภ ัณฑ ์ยาส ูบ และประชาส ัมพ ันธ ์ ให้
ประชาชนรับทราบ 
 2. แต่งตั ้งคณะกรรมการ/คณะทำงาน/
ผู้รับผิดชอบการดำเนินงานควบคุมผลิตภัณฑ์
ยาสูบ เพื่อขับเคลื่อนและติดตามประเมินผล 
การดำเนินงานผลิตภัณฑ์ยาสูบในพ้ืนที่                           
 3. กำหนดให้สถานที่สาธารณะในพื้นที่เป็น                      
เขตปลอดบุหรี่ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
ผลิตภัณฑ์ยาสูบ 
 4. มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ
หรือช่องทางต่าง ๆ ของหน่วยงาน เพื่อสร้าง
การรับรู้ให้แก่ผู้ค้าและประชาชนในพื้นท่ี 
 5. การเฝ้าระวังสถานการณ์การบริโภค
ยาสูบในพ้ืนที่ 
 6. บูรณาการความร่วมมือในการทำงาน
ร่วมกับหน่วยงานและภาคีเครือข่ายในพ้ืนที่ 
 7. จัดให้มีหรือสนับสนุนให้เกิดการเลิกบุหรี่
หรือระบบการส่งต่อ เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ประสงค์
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพ่ือการลด ละ เลิกบุหรี่ 
 8. การจัดกิจกรรม/โครงการเพื ่อพัฒนา
ศักยภาพประชาชน ผ่านการประชุม/อบรม/
สัมมนา/จัดแสดงนิทรรศการให้แก่ประชาชน       
ในพ้ืนที่    
 
เกณฑ์การให้คะแนน :      
1. ดำเนินการ 6 รายการขึ้นไป 
2. ดำเนินการ 4 รายการ 
3. ดำเนินการ 2 รายการ 
4. ไม่มีการดำเนินการ 
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สวนสาธารณะ)โดยมีการติดแสดงเครื่องหมาย
เขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย  
4. การเฝ้าระวังสถานการณ์การบริโภคยาสูบใน
พื้นที่ เช่น การเฝ้าระวังไม่ให้มีการสูบบุหรี่ใน
บริเวณที่กฎหมายกำหนดให้เป็นเขตปลอดบุหรี่ 
การออกตรวจสถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบ 
และการประชาสัมพันธ์การปฏิบัติตามกฎหมาย
ร่วมกับการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการควบคุม
ผลิตภัณฑ์ยาสูบ การลงพื้นที่สร้างความร่วมมือ
กับร้านค้าในการปฏิบัติตามกฎหมายร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
5. การบูรณาการความร่วมมือในการทำงาน
ร่วมกับหน่วยงานและภาคีเครือข่ายในพื้นที่  
เช ่น สำนักงานสาธารณสุขจ ังหว ัด/อำเภอ                   
ผ ู ้นำช ุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำ
หมู ่บ ้าน สถานบร ิการสาธารณสุ ข ตำรวจ 
สื่อมวลชนท้องถิ่น กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน  
6. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื ่อต่าง ๆ 
เพื ่อสร้างการรับรู ้ให ้แก่ผู ้ค ้าและประชาชน 
ในพื ้นที่ เช่น หอกระจายข่าว เสียงตามสาย 
บอร์ดประชาสัมพันธ์ การเดินรณรงค์ฯ   
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ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
1. เอกสารการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพ
ระบบบริการอนามัยสิ ่งแวดล้อมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (EHA) 
2. เอกสารแบบประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบ
บริการอนามัยส ิ ่งแวดล้อมองค์กรปกครอง        
ส่วนท้องถิ่น แต่ละด้านที่มีการลงลายมือชื่อจาก
คณะกรรมการ 
3. เอกสารสรุปผลการประเมินมาตรฐานคุณภาพ
ระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ ่นที ่มีลายมือชื ่อจากคณะกรรมการ  
หรือ หนังสือรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัย
สิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (EHA) 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง 
1.  พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
2. คู ่มือมาตรฐานการปฏิบัต ิงานการพัฒนา
คุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (SOP : EHA) 

86. องค ์กรปกครองส ่วนท ้องถ ิ ่นม ีการ
ดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพระบบบริการ
อนามัยสิ่งแวดล้อม EHA 1000 – 4000 
มีการดำเนินการพัฒนาคุณภาพระบบบริการ
อนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ดังนี้ 
(โปรด  ในช่อง  ที่มีการดำเนินการ) 
  การจ ัดการส ุขาภ ิบาลอาหาร (EHA 
1000) 
  การจ ัดการค ุณภาพน ้ำบร ิ โภค (EHA 
2000) 
  การจัดการสิ่งปฏิกูล (EHA 3000) 
  การจัดการมูลฝอย (EHA 4000) 
เกณฑ์การให้คะแนน :  
1. มีการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพระบบ
บริการอนามัยสิ ่งแวดล้อมได้ตามมาตรฐาน 
(ระดับเกียรติบัตร) อย่างน้อย 1 ด้านขึ้นไป 
2. มีการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพระบบ
บริการอนามัยสิ ่งแวดล้อมได้ตามมาตรฐาน 
(ระดับพื้นฐาน) อย่างน้อย 1 ด้านขึ้นไป 
3. มีการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพระบบ
บริการอนามัยสิ่งแวดล้อม 
4. ไม่มีการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพระบบ
บริการอนามัยสิ่งแวดล้อม 
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คำอธิบาย 
1. การพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม หมวดที่ 1000 – 4000 มีดังนี้ 
    1.1 การจัดการสุขาภิบาลอาหาร (EHA 1000) แบ่งเป็น 3 ด้าน ได้แก่ 
           - การจัดการสุขาภิบาลอาหารในสถานที่จำหน่ายและสะสมอาหาร (EHA 1001) 
           - การจัดการสุขาภิบาลอาหารในตลาด (EHA 1002) 
           - การจัดการสุขาภิบาลอาหารในการจำหน่ายสินค้าในที่ทางสาธารณะ (EHA 1003) 
    1.2 การจัดการคุณภาพน้ำบริโภค (EHA 2000) แบ่งเป็น 3 ด้าน ได้แก่ 
           - การจัดการคุณภาพน้ำประปา (ผลิตโดย อปท.)  (EHA 2001) 
           - การจัดการคุณภาพน้ำประปา (ผลิตโดยหน่วยงานอื่น)  (EHA 2002) 
           - การจัดการคุณภาพตู้น้ำหยอดเหรียญ น้ำดื่มบรรจุขวด (EHA 2003) 
    1.3 การจัดการสิ่งปฏิกูล (EHA 3000) แบ่งเป็น 2 ด้าน ได้แก่ 
           - การจัดการส้วมสาธารณะ (EHA 3001) 
           - การจัดการสิ่งปฏิกูล (EHA 3002) 
    1.4 การจัดการมูลฝอย (EHA 4000) แบ่งเป็น 3 ด้าน ได้แก่ 
           - การจัดการมูลฝอยทั่วไป  (EHA 4001)  



 
๒๖ 

ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได ้
           - การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ (EHA 4002) 
           - การจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน (EHA 4003) 
2. คณะกรรมการ หมายถึง คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพจากหน่วยงานกรมอนามัย ศูนย์อนามัยที่ 1 - 12  สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัด (สสจ.) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ (สสอ.) หรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) 
3. การดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม หมายถึง การดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพระบบบริก ารอนามัย
สิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (EHA) ตามมาตรฐานกระบวนการที่กำหนดในคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานระบบบริการ
อนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (SOP:EHA) โดยสามารถใช้ผลคะแนนดังกล่าวได้ 3 ปีนับตั้งแต่วันที่ได้รับการตรวจ
ประเมินจากคณะกรรมการและไม่ต้องสมัครใหม่ในปีถัดไป 
หมายเหตุ : 1. ประเมินเฉพาะเทศบาล และเมืองพัทยา ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ 
               2. กรณีองค์การบริหารส่วนตำบล มีการดำเนินงานพัฒนาระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมสามารถนำมาคิดคะแนนได้ 

87 ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
1. เอกสารการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพ
ระบบบริการอนามัยสิ ่งแวดล้อมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (EHA) 
2. เอกสารแบบประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบ
บริการอนามัยส ิ ่งแวดล้อมองค์กรปกครอง           
ส่วนท้องถิ่นแต่ละด้านที่มีการลงลายมือชื่อจาก
คณะกรรมการ 
3. เอกสารสร ุปผลการประเม ินมาตรฐาน
คุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กร
ปกครองส ่วนท ้องถ ิ ่นท ี ่ ม ีลายม ือช ื ่ อจาก
คณะกรรมการ หรือ หนังสือรับรองคุณภาพ
ระบบบริการอนามัยสิ ่งแวดล้อมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (EHA) 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง 
1.  พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
2. คู ่มือมาตรฐานการปฏิบัต ิงานการพัฒนา
คุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (SOP:EHA) 
 

87. องค ์กรปกครองส ่วนท ้องถ ิ ่นม ีการ
ดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพระบบบริการ
อนามัยสิ่งแวดล้อม EHA 5000 – 9000 
มีการดำเนินการพัฒนาคุณภาพระบบบริการ
อนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ดังนี้ 
(โปรด  ในช่อง  ที่มีการดำเนินการ) 
 การรองรับภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ (EHA 
5000) 
 การจัดการเหตุรำคาญ (EHA 6000) 
 การจัดการกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
(EHA 7000) 
การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ (EHA 
8000) 
 การบังคับใช้กฎหมาย (EHA 9000) 
เกณฑ์การให้คะแนน 
1. มีการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพระบบ
บริการอนามัยสิ ่งแวดล้อมได้ตามมาตรฐาน 
(ระดับเกียรติบัตร) อย่างน้อย 1 ด้านขึ้นไป 
2. มีการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพระบบ
บริการอนามัยสิ ่งแวดล้อมได้ตามมาตรฐาน 
(ระดับพื้นฐาน) อย่างน้อย 1 ด้านขึ้นไป  
3. มีการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพระบบ
บริการอนามัยสิ่งแวดล้อม 
4. ไม่มีการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพระบบ
บริการอนามัยสิ่งแวดล้อม  
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๒๗ 

ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได ้

คำอธิบาย : 
1. การพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม หมวดที่ 5000 – 9000 มีดังนี ้
    1.1 การรองรับภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ (EHA 5000) แบ่งเป็น 1 ด้าน ได้แก่ 
           - การรองรับภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ (EHA 5000) 
    1.2 การจัดการเหตุรำคาญ (EHA 6000) แบ่งเป็น 1 ด้าน ได้แก่ 
           - การจัดการเหตุรำคาญ (EHA 6000)          
    1.3 การจัดการกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (EHA 7000) แบ่งเป็น 1 ด้าน ได้แก ่
           - การจัดการกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (EHA 7000)         
    1.4 การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ (EHA 8000) แบ่งเป็น 1 ด้าน ได้แก่ 
           - การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ (EHA 8000) 
    1.5 การบังคับใช้กฎหมาย (EHA 9000) แบ่งเป็น 5 ด้าน ได้แก่ 
           - การออกข้อบัญญัติท้องถิ่น (EHA 9001)   
           - การออกหนังสือรับรองการแจ้ง (EHA 9002) 
           - การออกใบอนุญาต (EHA 9003)  
           - การออกคำสั่งทางปกครอง (EHA 9004) 
           - การเปรียบเทียบปรับและการดำเนินคดี (EHA 9005) 
2. คณะกรรมการ หมายถึง คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพจากหน่วยงานกรมอนามัย ศูนย์อนามัยที่ 1 - 12  สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัด (สสจ.) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ (สสอ.) หรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) 
3. การดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม หมายถึง การดำ เนินงานการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัย
สิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (EHA) ตามมาตรฐานกระบวนการที่กำหนดในคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานระบบบริการ
อนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (SOP:EHA) โดยสามารถใช้ผลคะแนนดังกล่าวได้ 3 ปีนับตั้งแต่วันที่ได้รับการตรวจ
ประเมินจากคณะกรรมการและไม่ต้องสมัครใหม่ในปีถัดไป 
หมายเหตุ : 1. ประเมินเฉพาะเทศบาล และเมืองพัทยา ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ 
               2. กรณีองค์การบริหารส่วนตำบล มีการดำเนินงานพัฒนาระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมสามารถนำมาคิดคะแนนได้ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๒๘ 

หน่วยที่ 2 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ตัวช้ีวัดที่ 77 – 96 จำนวน 20 ตัวช้ีวัด จำนวน 100 คะแนน 
หน่วยย่อยที่ 3  คุณภาพชีวิตยุคโควิด 19 ตัวชี้วัดที่ 88 – 89 จำนวน 2 ตัวช้ีวัด จำนวน 10 คะแนน 
เป้าหมาย: เพ่ือป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ((Coronavirus Disease 2019 (COVID -19))  
ตามนโยบายของรัฐบาลและแก้ปัญหาในพ้ืนที่ในระบบองค์รวมในการพัฒนาท้องถิ่นตามหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:  กลุ่มงานส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีท้องถิ่น กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถ่ิน 
ผู้รับผิดชอบ :  1. นางสาวลัดดาวรรณ น้อยอรุณ   ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีท้องถิ่น  
                                                              โทร. 08 4941 5414 
                   2. นายอานนท์ เพชรหนู    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ โทร. 084 848 5970 
                   3. นางสาวชนเนษฎ์ แก้วพุฒ        พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน โทร. 095 669 3645 
                                                            หมายเลขโทรศัพท์สำนักงาน 02 241 9000 ตอ่ 2312,2322 
 

ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได ้

88 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
1. ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย/              
การใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 หรือรายจ่ายที่เกิดจากการโอนตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ หรือโอนงบประมาณเพ่ิม 
2. ภาพถ่ายการดำเนินการจริงที่ตรวจสอบได้กับ
งบประมาณรายจ่าย 
3. การรายงานผลต่อผู ้บริหารท้องถิ ่นหรือผู้
กำกับดูแล 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง 
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
เพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับปัจจุบัน 
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที ่สุด ที ่ มท 
0808.2/ว 2715 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 
3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 2120 ลงวันที่ 9 เมษายน 2563 
4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 1842 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2563 
5. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที ่สุด ที ่ มท 
0808.2/ว 0767 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 
 
 

88. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ
สำหร ับเจ ้าหน ้าท ี ่ผ ู ้ปฏ ิบ ัต ิงานในการ
ดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ
ไวร ัสโคโรนา 2019 หร ือโรคโควิด 19 
(Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) 
มีการดำเนินการ ดังนี้ 
(โปรด  ในช่อง  ที่มีการดำเนินการ) 
 1. มีค่าป่วยการชดเชยการงานของ อ.ป.พ.ร. /
ค่าเบี ้ยเลี ้ยงสำหรับเจ้าหน้าที ่ปฏิบัติงานใน
สถานที่ควบคุม 
 2. จัดให้มีครุภัณฑ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน           
เช่น เครื ่องตรวจวัดอุณหภูมิ เครื ่องพ่นยา              
ฆ่าเชื้อโรค 
 3. มียา/เวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา วัสดุอุปกรณ์         
ที่ใช้สำหรับปฏิบัติหน้าที่ 
 4. จัดให้มีเครื่องแต่งกาย วัสดุอื ่นที่จำเป็น      
ต้องใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น ถุงมือยาง ผ้าปิด
จมูกฯลฯ 
 5. จัดให้มีค่าอาหารสำหรับเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานในสถานที่ผู้ปฏิบัติงานในสถานที่
ควบคุม/กักกัน (ต้อง ไม่ซ้ำซ้อนกับค่าเบี้ยเลี้ยง) 
เกณฑ์การให้คะแนน: 
1. ดำเนินการ 4 - 5 ข้อ 
2. ดำเนินการ 3 ข้อ 
3. ดำเนินการ 1 - 2 ข้อ 
4. ไม่มีการดำเนินการ 
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คำอธิบาย:  
กรณีการดำเนินการไม่ตรงกับการดำเนินการข้อ 1 - 5 แต่เป็นการดำเนินการในลักษณะหรือคล้าย ๆ กัน ให้เทียบเคียงเพ่ือให้คะแนนได้
ตามเกณฑ์การให้คะแนนที่กำหนดไว้ 
คำอธิบาย: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ 
 

คะแนนเต็ม         10      
คะแนนที่ได้ 



 
๒๙ 

ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได ้

89 ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
1. ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย/              
การใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 หรือรายจ่ายที่เกิดจากการโอนตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ หรือโอนงบประมาณเพ่ิม 
2. ภาพถ่ายการดำเนินการจริงที่ตรวจสอบได้กับ
งบประมาณรายจ่าย 
3. การรายงานผลต่อผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้กำกับ
ดูแล 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง 
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
เพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 9 ข้อ 12 และข้อ 16 (2) 
2. ระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการว่า
ด้วยการสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและ
ผู้ไร้ที่พ่ึง พ.ศ. 2552 ข้อ 7 และข้อ 8 
3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที ่ส ุด ที ่ มท 
0808.2/ว 2715 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 
เร ื ่อง ซ ักซ ้อมแนวทางการให ้ความช ่วยเหลือ
ประชาชนด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น กรณีโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
หมายเหตุ :  ประเม ินท ุกองค ์กรปกครอง               
ส่วนท้องถิน่ ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ 
 

89. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ
ช่วยเหลือสำหรับผู ้ที ่ได้ร ับผลกระทบจาก
มาตรการต่าง ๆ ที่เกิดจากการแพร่ระบาด                  
เชื้อไวรัส โคโรนา 2019 ในการดำเนินการ
ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 
2019 หร ือโรคโควิด 19 (Coronavirus 
Disease 2019 (COVID-19))  
มีการดำเนินการ ดังนี้ 
(โปรด  ในช่อง  ที่มีการดำเนินการ) 
 1.  ม ี การ ใช ้ จ ่ ายด ้ านแรงงานหรือ
ค่าใช้จ่ายจ้างเหมาบริการ (ระบุด้วยว่าใช้
จ่ายอะไร....................) 
 2. มีการช่วยเหลือประชาชนในด้าน
คุณภาพชีว ิตอันเกิดจากได้ร ับผลกระทบ             
ผู้มีรายได้น้อย เช่น ค่าเครื่องอุปโภคบริโภค 
 3. มีการช่วยเหลือประชาชนในด้าน
คุณภาพชีว ิตอันเกิดจากได้ร ับผลกระทบ            
ผู้มีรายได้น้อยในด้านการครองชีพตามความ
จำเป็นที่ไม่ใช่ข้อ 2. 
เกณฑ์การให้คะแนน: 
1. ดำเนินการครบ 3 ข้อ 
2. ดำเนินการ 2 ข้อ 
3. ดำเนินการ 1 ข้อ 
4. ไม่มีการดำเนินการ 
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๓๐ 

หน่วยที่ 2 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ตัวช้ีวัดที่ 77 - 96 จำนวน 20 ตัวช้ีวัด จำนวน 100 คะแนน 
หน่วยย่อยที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนาคนพิการและผู้ด้อยโอกาส/คนไร้ที่พึ่ง ตัวชี้วัดที ่90 - 91 จำนวน 2 ตัวชี้วัด จำนวน 10 คะแนน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:  กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพชีวิต กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น 
ผู้รับผิดชอบ: 1. นายกฤษดา สมประสงค์       ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพชีวิต  
                                                     โทร. 08 9280 2115 
                2. นายพีรณัฐ ประทุมชาติภักดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ โทร. 02-241900 ต่อ 4131 
                                                       หมายเลขโทรศัพท์สำนักงาน 02 241 9000 ต่อ 4131 

 

ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได ้

90 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
1. ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
2.  โครงการท ี ่ม ี การดำเน ินการจร ิ ง ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
3.  รายงานผลการดำเน ินการท ี ่ เสนอต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือทราบ 
4. มีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์หลักขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ ่นโดยให้ทีมประเมินฯ 
ตรวจสอบในเชิงประจักษ์ (เปิดดูจากเว็บไซต์
จริงในวันตรวจประเมินฯ) 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง 
1. พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีว ิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และฉบับที ่ 2                  
(พ.ศ. 2556) 
2.  กฎกระทรวงกำหนดส ิ ่ งอำนวยความ
สะดวกในอาคารสำหรับผู ้พิการหรือทุพพล
ภาพและคนชรา พ.ศ. 2548 
3. คู ่ม ือมาตรฐานการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ 
4. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น                
ที่ มท 0891.3/ว 145 ลงวันที่ 24 มกราคม 
2549 
 
 

90. จำนวนก ิจกรรมท ี ่อ งค ์กรปกครอง                      
ส่วนท้องถิ่นดำเนินการเพื่อยกระดับคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ (นอกเหนือจากการจ่ายเบี้ย
ความพิการ) 
มีการดำเนินการ ดังนี้ 
(โปรด  ในช่อง  ที่มีการดำเนินการ) 
 1. มีการจัดงาน/กิจกรรมที่องค์กรปกครอง      
ส ่วนท้องถิ ่นที ่ เอ ื ้อให้คนพิการสามารถเข้า
ร่วมงานหรือกิจกรรมได้ 
 2. มีสถานที่จัดงาน/กิจกรรมที่อยู่ในทำเลที่
เหมาะสม ผู้พิการสามารถเดินทางเข้าร่วมงาน/
กิจกรรมได้อย่างสะดวก 
 3. มีการอำนวยความสะดวกสำหรับคน
พิการที่จะเข้าร่วมงาน/กิจกรรม เช่น การจัด
พาหนะบริการรับ - ส่ง การเตรียมความพร้อม
รถเข็นสำหรับบริการคนพิการ การเตรียมหน่วย
แพทย์ฉุกเฉินสำหรับผู ้พ ิการที ่เข ้าร ่วมงาน             
เป็นต้น 
 4.  ม ี ก า ร เ ผ ย แ พร ่ ข ้ อ ม ู ล ข ่ า ว ส า ร
ประชาส ัมพ ันธ ์ในงาน/ก ิจกรรมที ่องค ์กร
ปกครองส่วนท้องถิ ่นดำเนินการให้คนพิการ 
เช่น เสียงตามสาย โปสเตอร์อักษรเบลล์ล่ามมือ
แปลภาษา 
เกณฑ์การให้คะแนน :      
1. ดำเนินการ 3 – 4 กิจกรรม 
2. ดำเนินการ 2 กิจกรรม 
3. ดำเนินการ 1 กิจกรรม 
4. ไม่มีการดำเนินการ 
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ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได ้

คำอธิบาย : 
1. ตัวอย่างกิจกรรม เช่น การจัดทำหรือปรับปรุงฐานข้อมูลคนพิการ การจัดทำศูนย์บริการคนพิการทั่วไป การส่งเสริมฟื้นฟูสมรรถภาพ 
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารภายในอาคารสำหรับคนพิการ จัดหาอุปกรณ์ การพาคนพิการไปทำบัตรประจำตัวคนพิการ การไปเยี ่ยม          
คนพิการ ตรวจสุขภาพคนพิการ การอบรมสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้คนพิการ เป็นต้น 
3. นับรวมทั้งกิจกรรมที่ใช้งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และไม่ใช้งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้ดำเนินโครงการเองหรือมีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการ) 
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้  โดยกิจกรรมต้องเป็นไปตามมาตรฐานการส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และไม่ใช้งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานดังกล่าว 

91 ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
1. ฐานข้อมูลคนพิการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
2. ภาพถ่ายกิจกรรม/โครงการ 
3. กิจกรรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัด
หรือสนับสนุน ซึ ่งอาจใช้ค่าใช้จ่ายจากเงิน
อุดหนุนที่รัฐจัดสรรให้ 
4. ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
5. สำเนาโครงการ 
6. หนังสือขอความร่วมมือจากหน่วยงานที่จัด
กิจกรรม 
7. รายงานผลการดำเนินงาน 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง 
1. กฎกระทรวงมหาดไทย กำหนดสิ่งอํานวย
ความสะดวกในอาคารสำหรับผู้พ ิการหรือ
ทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. ๒๕๔๘ 
2. คู ่ม ือมาตรฐานการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ 
3. คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านผู้สูงอายุ 
4. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 4273 ลงวันที่ 
17 ตุลาคม 2562 

91. การจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกภายใน
อาคารสถานท ี ่ขององค ์กรปกครองส ่วน
ท ้องถ ิ ่นให ้ม ีส ิ ่ งอำนวยความสะดวกขั้น       
พื้นฐานสำหรับคนพิการ  
มีการดำเนินการ ดังนี้ 
(โปรด  ในช่อง  ที่มีการดำเนินการ) 
 1. ด้านอาคารสำนักงานขององค์กรปกครอง        
ส่วนท้องถิ่นมีสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน
สำหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ ประกอบด้วย 
ป้ายและสัญลักษณ์ ทางลาดและลิฟต์ บันได             
ที่จอดรถ ห้องน้ำและราวจับ  
 2. ด้านอาคารหรือพื ้นที ่สาธารณะ (เช่น
ศูนย์บริการคนพิการ สวนสาธารณะ อาคาร
หอประชุม ฯลฯ) ที่อยู่ในความดูแลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น มีสิ่งอำนวยความสะดวก 
ขั ้นพื ้นฐานสำหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ 
ประกอบด้วย ป้ายและสัญลักษณ์ ทางลาด              
และลิฟต์ บันได ที่จอดรถ ห้องน้ำและราวจับ  
 3. ด้านการส่งเสริมให้หน่วยงานเอกชน
หรือหน่วยงานอื ่น ๆ จัดทำสิ ่งอำนวยความ
สะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการหรือทุพพล
ภาพในพื้นที่ของหน่วยงานหรือในพื้นที่ที่อยู่ใน          
ความดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น             
เช่น การประชาสัมพันธ์การออกประกาศ การ
ขอความร่วมมือ เป็นต้น 
เกณฑ์การให้คะแนน:  
1. มีการจัดทำกิจกรรมครบทั้ง 3 ด้าน 
2. มีการจัดทำกิจกรรม 2 ด้าน 
3. มีการจัดทำกิจกรรม 1 ด้าน 
4. ไม่มีการดำเนินการ 
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ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได ้

คำอธิบาย: 
สิ่งอำนวยความสะดวก เช่น 

- มีทางเดินเท้า หรือบาทวิถี ไม่ลื่นและกว้างพอสำหรับรถนั่งคนพิการ 

- มีบริการพิเศษสำหรับผู้ต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนเฉพาะ มีช่องทางบริการด่วนสำหรับผู้พิการ 

- มีเครื่องหมายสัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่ชัดเจนทั้งภายในและภายนอกอาคาร รวมทั้งมีที่นั่งท่ีเพียงพอสำหรับการให้บริการ 

- มีทางลาด ราวจับ และบันไดที่มีความปลอดภัยสำหรับผู้พิการ 

- มีช่องทางสำหรับการใช้ลิฟต์ให้ผู้พิการ 

- มีห้องน้ำสาธารณะที่เพียงพอต่อการให้บริการ และมีห้องน้ำสำหรับผู้พิการ 

- มีการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้พิการโดยมีที่จอดรถช่องพิเศษสำหรับผู้พิการ 

หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ 
 

 
 
 
หน่วยที่ 2 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ตัวช้ีวัดที่ 77 – 96 จำนวน 20 ตัวช้ีวัด จำนวน 100 คะแนน 
หน่วยย่อยที่ 4 ส่งเสริมผู้สูงอายุ ตัวชี้วัดที่ 92 - 94 จำนวน 3 ตัวช้ีวัด จำนวน 15 คะแนน 
ตัวช้ีวัดที่ 92 – 93 จำนวน 2 ตัวช้ีวัด จำนวน 10 คะแนน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพชีวิต กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น 
ผู้รับผิดชอบ : 1. นายกฤษดา สมประสงค์        ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพชีวิต 
                                                      โทร. 08 9280 2115 
                 2. นายพีรณัฐ ประทุมชาติภักดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ โทร. 02 241 9000 ต่อ 4131 
                                                        หมายเลขโทรศัพท์สำนักงาน 02 241 9000 ต่อ 4131 
ตัวช้ีวัดที่ 94 จำนวน 1 ตัวชี้วัด จำนวน 5 คะแนน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  กองสาธารณสุขท้องถิ่น 
ผู้รับผิดชอบ :  1. นายกิตติพงษ์ เกิดฤทธิ์           ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขท้องถิ่น        โทร. 08 1292 9595 
                   2. นางสาวสจุิตรา ดาวเรือง         นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ โทร. 08 1301 3994 
                   3. นางสาวภชัร์จิรัสม์ ธัชเมฆรัตน์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  โทร. 09 1062 3535 
                                                             หมายเลขโทรศัพท์สำนักงาน 02 241 7225 
 

ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได ้

92 
 
 
 
 
 
 
 

ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
1. ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
2. โครงการที่มีการดำเนินการจริงประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 
3. รายงานผลการดำเน ินการ  เสนอต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือทราบ 

92. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นได้จ ัดทำ
กิจกรรมตามมาตรฐานการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ
ตามองค์ประกอบ 5 ด้าน  
มีการดำเนินการ ดังนี้ 
(โปรด  ในช่อง  ที่มีการดำเนินการ) 
 1 .  ด ้ านการ เตร ี ยมความพร ้อมของ
ประชากรเพื ่อวัยสูงอายุ เช่น การจัดบริการ
การศึกษาจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ส ังคมหรือ
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4.  มีการเผยแพร่ทางเว ็บไซต์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ ่น โดยให้ทีมประเมินฯ 
ตรวจสอบในเชิงประจักษ์ (เปิดดูจากเว็บไซต์
จริงในวันตรวจประเมินฯ) 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง 
1. พระราชบัญญัติผ ู ้ส ูงอายุ พ.ศ. 2546                
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง พ.ศ. 2553 
2. มาตรฐานการดำเนินงานด้านผู ้ส ูงอายุ                 
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
3. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    
ด่วนที ่ส ุด ที ่ มท 0810.6/ว 24 ลงวันที่             
4 มกราคม 2561 
คำอธิบาย: 
ก ิจกรรมต ้องเป ็นไปตามมาตรฐานการ
สงเคราะห์ผู้สูงอายุที่กรมส่งเสริมการปกครอง
ท ้องถ ิ ่นได ้จ ัดทำและส ่ งให ้จ ั งหว ัดแล้ ว                         
น ับรวมทั ้งก ิจกรรมที ่ ใช ้งบประมาณของ
องค ์กรปกครองส ่วนท ้องถ ิ ่น  และไม ่ ใช้
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการ
หรือมีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการ) 
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ช ุมชนตระหน ักถ ึ งความจำเป ็นของการ
เตรียมการเป็นผู้สูงอายุ คุณค่าและศักดิ์ศรีของ
ผู้สูงอายุ กิจกรรมส่งเสริมและสร้างวินัยการ
ออมในครัวเรือน ฯลฯ 
 2. ด้านส่งเสริมการพัฒนาผู ้สูงอายุ เช่น 
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ 
ส่งเสริมการฝึกอาชีพและจัดหางานที่เหมาะสม 
ยกย่อง เชิดชู ประกาศเกียรติคุณแก่ผู ้สูงอายุ               
ม ีบร ิการอาสาสม ัครด ูแลผ ู ้ส ูงอาย ุ  สร ้าง
เครือข่ายผู้สูงอายุ ฯลฯ 
 3. ด้านการคุ ้มครองทางส ังคมสำหรับ
ผู้สูงอายุ เช่น ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุรับสวัสดิการ
ด้านรายได้พื้นฐาน จัดตรวจสุขภาพประจำปี 
ประชาสัมพันธ์ให้ผ ู ้ส ูงอายุทราบถึงส ิทธิหรือ
สวัสดิการที่หน่วยงานต่าง ๆ  จัดให้บริการ ส่งเสริม
ให้ผู้สูงอายุได้รับอุปกรณ์ในการดำรงชีวิตประจำวัน
ตามความจำเป็น ฯลฯ 
 4. ด้านการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาด้าน
ผู้สูงอายุและการพัฒนาบุคลากรด้านผู้สูงอายุ 
เช ่น ประสานงานผู ้ทรงค ุณว ุฒ ิ หร ือส ่วน
ราชการที ่เกี ่ยวข้องมาให้คำแนะนำปรึกษา
สนับสนุนให้บุคลากรในสังกัดฝึกอบรมกับ
หน่วยงานที ่มีการจัดฝึกอบรมเกี ่ยวกับการ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ฯลฯ  
 5. ด้านการพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้
ด ้านผู ้ส ูงอายุ เช ่น จัดทำและพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลผู ้ส ูงอาย ุให้ถ ูกต้องและทันสมัย 
ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานการ
ส่งเสริม และพัฒนาผู้สูงอายุให้สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาผู้สูงอายุแห่งชาติ ฯลฯ 
เกณฑ์การให้คะแนน:    
1. จัดทำกิจกรรม 3 - 5 ด้าน 
2. จัดทำกิจกรรม 2 ด้าน 
3. จัดทำกิจกรรม 1  ด้าน 
4. ไม่มีการดำเนินการ 
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ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได ้

93 ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
1. ฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่เป็นปัจจุบัน 
2. เอกสารรายงานฐานข ้อม ูลผ ู ้ส ู งอายุ              
ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือรับทราบ  
3. ฐานข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน 
4. ฐานข้อมูลผู้สูงอายุลงในเว็บไซต์หลักของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง 
1.  ระเบ ียบกระทรวงมหาดไทยว ่าด ้ วย
หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น พ.ศ. 2552            
ถึง (ฉบับที่ 4). พ.ศ. 2562 หมวด 3 (ข้อ 9) 
2. มาตรฐานการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุ  

93. การจัดทำฐานข้อมูลผู ้สูงอายุของเขต
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
เกณฑ์การให้คะแนน:      
1. มีการจัดทำฐานข้อมูลครบถ้วน ครอบคลุม
และมีการรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ 
2. มีการจัดทำฐานข้อมูลครบถ้วน ครอบคลุม 
3.  ม ีการจ ัดทำฐานข ้อม ูลแต ่ ไม ่ครบถ ้วน 
ครอบคลุม  
4. ไม่มีการดำเนินการ 
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หมายเหตุ: ประเมินเฉพาะเทศบาล/องค์การบริหารส่วนตำบล/เมืองพัทยา ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้  ยกเว้นองค์การบริหาร        
ส่วนจังหวัดไม่ต้องประเมิน 

94 ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
๑. หนังสือขอความร่วมมือในการประสานการคัด
กรองหรือการคัดกรองผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงใน
พื้นที่ โดยใช้แบบประเมินความสามารถในการ
ดำเนินชีวิตประจำวัน ตามดัชนีบาร์เธล (ADL)  
๒. การจัดทำฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง 
ผ่านเว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3. มีการเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์หลักของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยให้ทีมประเมินฯ 
ตรวจสอบในเชิงประจักษ์ (เปิดดูจากเว็บไซต์
จริงในวันตรวจประเมินฯ) 
4. รายงานผลการดำเนินการเสนอต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นและจังหวัด 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสอืที่เกี่ยวข้อง 
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัคร
บริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และการเบิกค่าใช้จ่าย พ.ศ. ๒๕๖๒ 
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 
๐๘๑๙.๒/ว ๖๒๙๐ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ 
เรื่อง การกำหนดหลักสูตรที่เกี ่ยวกับการดูแล
ผ ู ้ส ูงอาย ุท ี ่ม ีภาวะพึ ่งพิงในระยะยาว และ
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข อัตราค่าตอบแทน 
และการจ่ายค่าตอบแทนของอาสาสมัครบริบาล
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น             
ด่วนที ่ส ุด ที ่ มท ๐๘๑๙.๒/ว 899 ลงวันที่               

94. การจัดทำฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะ
พึ่งพิงในเขตพื้นที่ 
มีการดำเนินการ ดังนี้ 
(โปรด  ในช่อง  ที่มีการดำเนินการ) 
 1. มีฐานข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุที ่มีภาวะ
พ่ึงพิง 
 2. มีการขอรับการสนับสนุนจากหน่วย
บริการสาธารณสุขของกระทรวงสาธารณสุข
หรือมีการคัดกรองผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงของ
หน่วยบริการสาธารณสุขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 3. มีอาสาสมัครดูแลผู ้ส ูงอายุที ่มีภาวะ
พ่ึงพิงในพ้ืนที่  
เกณฑ์การให้คะแนน: 
1. ดำเนินการ 3 กิจกรรม 
2. ดำเนินการ 2 กิจกรรม 
3. ดำเนินการ 1 กิจกรรม 
4. ไมม่ีการดำเนินการ 
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๓๕ 

ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได ้
18 มีนาคม 2563 เรื่อง การจัดทำฐานข้อมูล
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและอาสาสมัครบริบาล
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

คำอธิบาย : 
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง : ผู้สูงอายุที่มีคะแนนประเมินความสามารถในการดำเนินชีวิตประจำวันตามดัชนีบาร์เธล 
แบบประเมินดัชนีบาร์เธล (ADL) : เกณฑ์การประเมินความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจำวันดัชนีบาร์เธลเอดีแอล (Barthel  
ADL index) โดยการจำแนกกลุ ่มผู ้สูงอายุเพื ่อให้เหมาะสมกับการดำเนินงานดูแลส่งเสริมสุขภาพผู ้สูงอายุระยะยาวครอบคลุม
กลุ่มเป้าหมายตามกลุ่มศักยภาพ 

หมายเหตุ: ประเมินเฉพาะเทศบาล/องค์การบริหารส่วนตำบล/เมืองพัทยา ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้  ยกเว้นองค์การบริหาร             
ส่วนจังหวัด ไม่ต้องประเมิน 

 

 
หน่วยที่ 2 ด้านงานส่งเสริมคณุภาพชีวิต ตัวชี้วัดที ่77 – 96 จำนวน 20 ตัวชี้วัด จำนวน 100 คะแนน 
หน่วยย่อยที่ 5 พัฒนาเด็กและเยาวชน  
ตัวช้ีวัดที่ 95 - 96 จำนวน 2 ตัวช้ีวัด จำนวน 10 คะแนน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพชีวิต กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น 
ผู้รับผิดชอบ : 1. นายกฤษดา สมประสงค์        ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพชีวิต  
                                                      โทร. 08 9280 2115 
                 2. นายพีรณัฐ ประทุมชาติภักดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ โทร. 02 241 9000 ต่อ 4131   
                                                        หมายเลขโทรศัพท์สำนักงาน 02 241 9000 ต่อ 4131          

ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได ้

95 ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
1. ข้อมูลลานกีฬา/สนามกีฬา ตามแบบแปลน
หรือแผนผังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2. ข้อมูลหรือสถิติการใช้ลานกีฬา/สนามกีฬา 
3. มีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์หลักขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ ่น โดยให้ทีมประเมินฯ 
ตรวจสอบในเชิงประจักษ์ (เปิดดูจากเว็บไซต์
จริงในวันตรวจประเมินฯ) 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง 
คำสั่งศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปราม           
ยาเสพติดแห่งชาติ ที่ ๕/๒๕๖๑ เรื่องปรับปรุง
โครงสร ้างองค ์กรกลไกการป ้องก ันและ
ปราบปรามยาเสพติด เทศบาลนคร/เทศบาล
เมือง/เทศบาลตำบล/องค์การบริหารส่วน
ตำบล/เมืองพัทยา 
 
 
 

95. จำนวนลานกีฬา/สนามกีฬา ที ่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ ่น ดำเน ินการจัดให้มี 
เพื ่อให้ประชาชนได้ใช้ในการแข่งขันกีฬา                        
หรือออกกำลังกาย  
เกณฑ์การให้คะแนน:     
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีลานกีฬา/สนาม
กีฬา ในพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80.00 ของจำนวนหมู ่บ ้าน/ช ุมชนในองค ์กร
ปกครองส่วนท้องถิ ่น และอยู ่ในสภาพพร้อมใช้             
และ มีการบริหารจัดการบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอ 
2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีลานกีฬา/สนาม
กีฬา ในพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
50.00 ของจำนวนหมู ่บ้าน/ชุมชน ใน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและอยู่ในสภาพพร้อมใช้และมี
การบริหารจัดการบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอ 
3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น มีลานกีฬา/
สนามกีฬา ในพื้นที ่หมู ่บ้าน/ชุมชน น้อยกว่า   
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คะแนนเต็ม      10 
คะแนนที่ได้ 



 
๓๖ 

ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได ้
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 50.00 ของจำนวนหมู่บ้าน/ชุมชน ใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และอยู่ในสภาพ
พร้อมใช้และมีการบริหารจัดการบำรุงรักษา
อย่างสม่ำเสมอ หรือไม่มีลานกีฬา/สนามกีฬา                
แต่สามารถใช้ลานกีฬา/สนามกีฬา ที ่มีอยู ่ใน
พ้ืนทีอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นได้ 
4. ไมม่ีการดำเนินการ 

 
 
 
 
 

 
0 

คำอธิบาย: 
1. สนามกีฬากลางอเนกประสงค์ หมายถึง  สนามกีฬาหลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดให้ประชาชนใช้ในการแข่งขันกีฬา หรือ
ออกกำลังกาย เช่น ใช้เล่นฟุตบอล บาสเก็ตบอล วอลเล่ย์บอล เซปักตะกร้อ เป็นต้น ซึ่งอาจเป็นสนามหญ้า สนามดิน คอนกรีตหรือ
แอสฟัลต์ ฯ และเป็นสนามที่ก่อสร้างได้มาตรฐาน 
2. ลานกีฬา/สนามกีฬา หมายถึง สนามที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้เล่นกีฬาหรือออกกำลังกาย
ประเภทหนึ่งประเภทใดอย่างถาวร 
3. ให้นับรวมสนามกีฬาของโรงเรียนในสังกัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย แต่ถ้าเป็นโรงเรียนที่ไม่ได้สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แตอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีส่วนร่วม หรือสนับสนุน เช่น การพัฒนาปรับปรุงสนามกีฬา สามารถนับรวมได้ 
4. ลานกีฬา/สนามกีฬา ทั้งท่ีใช้และไม่ใช้งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือใช้งบประมาณของหน่วยงานอื่น 
5. จำนวนลานกีฬา/สนามกีฬาที่มีอยู่จริง.....แห่ง  ใช้ได้...... แห่ง ใช้ไม่ได้.....แห่ง (ให้ผู้ประเมินลงรายการในช่องข้อ 5 ด้วย) 
หมายเหตุ: ประเมินเฉพาะเทศบาล/องค์การบริหารส่วนตำบล/เมืองพัทยา ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ ยกเว้น องค์การบริหาร             
ส่วนจังหวัด ไม่ต้องประเมิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๓๗ 

ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได ้

96 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
1. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด้านการส่งเสริม
กีฬา 
2. บัญชีรายชื่อชมรม/สโมสรการออกกำลัง
กายหรือการเล่นกีฬา 
3. บัญชีอุปกรณ์กีฬา/อุปกรณ์การออกกำลังกาย 
4. ข้อมูลหรือสถิติการใช้ลานกีฬา/สนามกีฬา 
5. รายงานผลการดำเน ินการที ่ เสนอต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือทราบ 
6. มีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์หลักขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ ่น โดยให้ทีมประเมิน ฯ 
ตรวจสอบในเชิงประจักษ์ (เปิดดูจากเว็บไซต์
จริงในวันตรวจประเมินฯ) 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง 
คำสั่งศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปราม           
ยาเสพติดแห่งชาติ ที่ ๕/๒๕๖๑ เรื่องปรับปรุง
โครงสร ้างองค ์กรกลไกการป ้องก ันและ
ปราบปรามยาเสพติด เทศบาลนคร/เทศบาล
เมือง/เทศบาลตำบล/องค์การบริหารส่วน
ตำบล/เมืองพัทยา 

96. จำนวนกิจกรรมหลักเพื่อการส่งเสริมกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
มีการดำเนินการ ดังนี้ 
(โปรด  ในช่อง  ที่มีการดำเนินการ) 
 1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการด้านการส่งเสริม
กีฬา 
 2. มีการสนับสนุนให้มีการจัดตั้งกลุ่มชมรม/
สโมสรการออกกำลังกายหรือการเล ่นก ีฬา                
ตามความสนใจของประชาชน 
 3. มีการจัดอุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์การ
ออกกำลังกาย  
 4. มีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมกิจกรรม
กีฬา ไม่น้อยกว่า 2 โครงการในแต่ละป ี
 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
1. ดำเนินการครบ 4 ข้อ  
2. ดำเนินการ 3 ข้อ  
3. ดำเนินการ 1 – 2 ข้อ  
4. ไม่มีการดำเนินการ 
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คำอธิบาย: 
1. ในการดำเนินกิจกรรมย่อยต่าง ๆ ในแต่ละกิจกรรมหลัก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นสามารถพิจารณาดำเนินการได้ตาม                      
ความเหมาะสม อำนาจหน้าที่ และศักยภาพของแต่ละ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งอาจดำเนินการได้นอกเหนือจากที่ได้ยกตัวอย่างไว้ 
2. มีการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมกีฬา เช่น  
    2.1 มีการจัดตั้งคณะกรรมการด้านการส่งเสริมกีฬา   
    2.2 มีการตั้งข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อการส่งเสริมกีฬาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และมีการเบิกจ่ายงบประมาณได้อย่างน้อยร้อยละ 80 ของข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติท่ีตั้งไว้ 
    2.3 มีการสนับสนุนให้มีการจัดตั้งชมรม/สโมสรการออกกำลังกายหรือการเล่นกีฬาตามความสนใจของประชาชน 
    2.4 มีการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ เพื่อให้คำแนะนำ ในการเล่นกีฬาและออกกำลังกาย 
    2.5 มีการจัดให้มีอุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์การออกกำลังกาย เช่น จัดให้มีอุปกรณ์กีฬา/อุปกรณ์การออกกำลังกายที่ได้มาตรฐาน              
มีจำนวนเพียงพอต่อความต้องการ รวมถึงมีการจัดทำบัญชีอุปกรณ์กีฬา/อุปกรณ์การออกกำลังกาย และมีสถานที่เก็บอุปกรณ์ดังกล่าว  
    2.6  มีการจัดทำบัญชีการยืม-คืน/ขอใช้อุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์การออกกำลังกาย 
3. การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬา/การออกกำลังกาย เช่น 
    3.1  การจัดแข่งขันกีฬาระดับหมู่บ้าน/ชุมชน/โรงเรียน 
    3.2 การจัดแข่งขันกีฬาระดับอำเภอหรือระดับจังหวัด  
    3.3 การจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา/การออกกำลังกายประจำสัปดาห์ 
    3.4 การจัดกิจกรรมหรือสนับสนุนให้มีการ จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการเล่นกีฬา/ออกกำลังกายแก่เด็ก เยาวชน และประชาชน 
    3.5 การสนับสนุนให้มีกิจกรรมการตรวจสุขภาพ/สมรรถภาพทางกาย และให้คำแนะนำ ในการเล่นกีฬา 
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ 

 



 
๓๘ 

หน่วยที่ 3 ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว  
ตัวชี้วัดที่ 97 – 100 จำนวน 4 ตัวช้ีวัด จำนวน 20 คะแนน 
เป้าหมาย : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการดำเนินการเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจทั้งในด้าน 
กิจการตลาด การส่งเสริมการท่องเที่ยว และการส่งเสริมการประกอบอาชีพให้กับประชาชนในท้องถิ่น 
หน่วยย่อยที่ 1 ส่งเสริมอาชีพ ตัวช้ีวัดที่ 97 จำนวน 1 ตัวช้ีวัด จำนวน 5 คะแนน  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพชีวิต กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น 
ผู้รับผิดชอบ : 1. นายกฤษดา สมประสงค์        ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพชีวิต  
                                                      โทร. 08 9280 2115 
                 2. นายพีรณัฐ ประทุมชาติภักดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ โทร. 02 241 900 ต่อ 4131 
                                                        หมายเลขโทรศัพท์สำนักงาน 02 241 9000 ต่อ 4131 
 

ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได ้

97 ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
1. ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
2. โครงการ/กิจกรรมที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจัดหรือสนับสนุนการจัด อาจใช้จ่ายจาก
เงินอุดหนุนที่รัฐจัดสรรให้ 
3. รายงานผลการดำเนินการ เสนอต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพ่ือทราบ 
4. มีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์หลักขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ ่นโดยให้ทีมประเมินฯ ตรวจสอบในเชิง
ประจักษ์ (เป ิดด ูจากเว ็บไซต์จร ิงในวันตรวจ
ประเมินฯ) 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง 
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าค่าใช้จ่ายเพ่ือ
ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 
2. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และ
แก้ไขเพ่ิมเติม  
3. พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหาร
ส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
4 พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ. 2540 และแก้ไขเพ่ิมเติม 

97. จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมการประกอบ
อาชีพ นอกเหนือจากการฝึกอบรม 
มีการดำเนินการ ดังนี้ 
(โปรด  ในช่อง  ที่มีการดำเนินการ) 
 1. อาชีพเกษตรกรรม  
 2. อาชีพปศุสัตว์ 
 3. อาชีพการทำอาหาร 
 4. อาชีพคหกรรม 
 5. อาชีพหัตถกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ 
 6. อาชีพการบริการ 
 7. อาชีพอ่ืน ๆ (โปรดระบุ...) 
 
เกณฑ์การให้คะแนน :     
1. ดำเนินการ 3 ประเภทอาชีพขึ้นไป  
2. ดำเนินการ 2 ประเภทอาชีพ 
3. ดำเนินการ ๑ ประเภทอาชีพ 
4. ไมม่ีการดำเนินการ 
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คำอธิบาย: 
ตัวอย่างกิจกรรม เช่น การประชาสัมพันธ์สินค้า OTOP ส่งเสริมผลิตภัณฑ์สมุนไพรในโรงเรียน การส่งเสริมทำการตลาด การส่งเสริม                   
การทำหีบห่อบรรจุภัณฑ์ การพัฒนาแปรรูปสินค้า หรือกิจกรรมอื่น ๆ เป็นต้น 

หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ 
    

คะแนนเต็ม        20 
คะแนนที่ได้ 

คะแนนเต็ม      5   
คะแนนที่ได้ 



 
๓๙ 

หน่วยที่ 3 ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว  
ตัวช้ีวัดที่ 97 – 100 จำนวน 4 ตัวช้ีวัด จำนวน 20 คะแนน 
หน่วยย่อยที่ 2 ส่งเสริมการท่องเที่ยว ตัวช้ีวัดที่ 98 จำนวน 1 ตัวช้ีวัด จำนวน 5 คะแนน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพชีวิต กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น 
ผู้รับผิดชอบ: 1. นายกฤษดา สมประสงค์         ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพชีวิต   
                                                      โทร. 08 9280 2115 
                2. นายพีรณัฐ ประทุมชาติภักดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ โทร. 02 241 900 ต่อ 4131 
                                                        หมายเลขโทรศัพท์สำนักงาน 02 241 9000 ต่อ 4131 
 

ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได ้

98 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
1. ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว 
2. แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว 
3. หลักฐานการประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ เช่น 
เว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4. ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ 
5. รายงานประจำปี 
6. ภาพถ่ายกิจกรรม 
7. ผลการสำรวจข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง 
1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และ
แก้ไขเพ่ิมเติม  
2. พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การ
บริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพ่ิมเติม 
3 พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ. 2540 และแก้ไขเพ่ิมเตมิ 

98.  สน ับสน ุนหร ือจ ัดให ้ม ีการโฆษณา/
ประชาสัมพันธ์ให้แก่นักท่องเที่ยว 
มีการดำเนินการ ดังนี้ 
(โปรด  ในช่อง  ที่มีการดำเนินการ) 
 1. มีการจัดทำแผ่นพับ 
 2. มีการจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ในรูปแบบอื่น ๆ            
เช่น นิตยสาร, วารสาร หรือจุลสาร 
 3. มีการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์  
 4.  ม ีการเผยแพร ่แหล ่งท ่องเท ี ่ยวทาง
วิทยุกระจายเสียง/วิทยุชุมชน  
 5. มีการเผยแพร่แหล่งท่องเที่ยวทางวิทยุ
โทรทัศน์/ทางเคเบิ้ลทีวี  
 6. มีการจัดทำเว็บไซต์เพื่อแนะนำสถานที่
ท่องเที่ยวในท้องถิ่น  
 7.  ม ีการประชาส ัมพ ันธ ์ท ี ่พ ัก/แหล่ง
ท่องเท ี ่ยวผ ่านแพลตฟอร ์มออนไลน ์  เช่น 
Airbnb Agoda สถ. ชวนเที่ยว เป็นต้น 
 8.  ม ีการประชาส ัมพ ันธ ์ท ี ่พ ัก/แหล่ง
ท่องเที ่ยวผ่านสื ่อออนไลน์ต่าง ๆ เช่น Line 
Facebook เป็นต้น 
 9. มีการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขาย
แหล่งท่องเที่ยวกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
เช่น งานไทยเที่ยวไทย งานแสดงสินค้า OTOP 
หรือกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอื่น ๆ  
เกณฑ์การให้คะแนน:  
1. ดำเนินการ 4 กิจกรรมขึ้นไป 
2. ดำเนินการ 2 - 3 กิจกรรม 
3. ดำเนินการ ๑ กิจกรรม 
4. ไมม่ีการดำเนินการ 
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คะแนนเต็ม       5 
คะแนนที่ได้ 



 
๔๐ 

ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได ้

คำอธิบาย : 
1. แหล่งท่องเที่ยว หมายความรวมถึง  
    1.1 แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เช่น ภูเขา ป่าไม้ แม่น้ำ ชายทะเล ชายหาด ทะเลสาบ เกาะ แก่ง เขื่อน อ่างเก็บน้ำ  สวนรุกขชาติ 
สวนพฤกษศาสตร์ วนอุทยาน อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า สวนสัตว์เปิด เป็นต้น 
    1.2 แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ เช่น พระราชวัง ศาสนสถาน แหล่งโบราณคดี โบราณสถาน โบราณวัตถุ ชุมชนโบราณ 
พิพิธภัณฑ์ กำแพงเมือง คูเมือง อุทยานประวัติศาสตร์ อนุสาวรีย์ อนุสรณ์สถาน เป็นต้น 
    1.3 แหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น หมายถึง แหล่งท่องเที่ยวที่แสดงออกถึงประเพณีต่าง ๆ เช่น 
ประเพณีในรอบปี ประเพณีในราชสำนัก ประเพณีไทย ประเพณีท้องถิ่น เป็นต้น  
    1.4 แหล่งท่องเที่ยวที่เกี ่ยวข้องกับวิถีชีวิตของผู้คน เช่น การสร้างบ้านเรือน การแต่งกาย อาหารประจำถิ่น เครื่องมือเครื่องใช้                 
ภาษาพูด วรรณคดีพ้ืนบ้านรวมถึงตลาดนัด ตลาดน้ำ  โฮมสเตย์ เป็นต้น 
    1.5 แหล่งท่องเที่ยวเพื่อนันทนาการและบันเทิง เช่น สวนสาธารณะ สวนหย่อม สวนสัตว์ สวนสนุก สวนน้ำ ศูนย์วัฒนธรรม                
ศูนย์แสดงศิลปะสมัยใหม่ แหล่งบันเทิง ศูนย์การค้า ศูนย์การประชุม เป็นต้น 
    1.6 แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร เช่น สวนเกษตร วนเกษตร สวนสมุนไพร ศูนย์การศึกษาการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ เศรษฐกิจพอเพียง 
โครงการพระราชดำริ ฟาร์มปศุสัตว์ และสัตว์เลี ้ยง แหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำต่าง ๆ สถานที่ราชการ สถาบันการศึกษาที่มีงานวิจัย                  
การพัฒนาเทคโนโลยีทางการเกษตรที่ทันสมัย เป็นต้น   
    1.7 แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เช่น การนวดแผนไทย บริการอาบน้ำแร่ เป็นต้น  
    1.8 ตัวอย่างกิจกรรม เช่น การจัดทำข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว การจัดทำป้ายแสดงสถานที่ท่องเที่ยว การประชาสัมพันธ์ ทางเว็ บไซต์ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอ หรือจังหวัดวิทยุกระจายเสียง หรือสื่อต่าง ๆ การจัดบริการต่าง ๆ เช่น การรักษาความปลอดภัย 
ร้านอาหาร สินค้า/ของที่ระลึก ที่พักค้างแรม การนำเที่ยว การบริการด้านบันเทิง/นันทนาการ การบริการด้านสารสนเทศ การขนส่ง          
เป็นต้น 

หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ เว้นแต่กรณีไม่มีแหล่งท่องเที ่ยวให้ตัดฐาน                 
การประเมิน 

หน่วยที่ 3  ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว  
ตัวช้ีวัดที่ 97 – 100 จำนวน 4 ตัวช้ีวัด จำนวน 20 คะแนน 
หน่วยย่อยที่ 3 ส่งเสริมการตลาด ตัวช้ีวัดที่ 99 – 100 จำนวน 2 ตัวช้ีวัด จำนวน 10 คะแนน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  กองสาธารณสุขท้องถิ่น 
ผู้รับผิดชอบ :   1. นายกิตติพงษ์ เกิดฤทธิ์            ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขท้องถิ่น        โทร. 08 1292 9595 
                   2. นางสาวสจุิตรา ดาวเรือง         นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ   โทร. 08 1301 3994 
                   3. นางสาวภชัร์จิรัสม์ ธัชเมฆรัตน์   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  โทร. 09 1062 3535 
                                                              หมายเลขโทรศัพท์สำนักงาน 02 241 7225 

ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได ้

99 ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
๑. ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564 
๒. แผนงานด้านสาธารณสุข (e-LAAS) 
3. มีการเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์หลักของ
องค ์ ก รปกครองส ่ วนท ้ อ งถ ิ ่ น  โ ดย ให้              

99. การจัดทำฐานข้อมูลตลาด 
มีการดำเนินการ ดังนี้ 
(โปรด  ในช่อง  ที่มีการดำเนินการ) 
 1. มีการจัดทำฐานข้อมูลตลาดในพ้ืนที่ 
 2. มีการปรับปรุงเทศบัญญัติเกี่ยวกับตลาด
ให้เป็นปัจจุบัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คะแนนเต็ม      10   
คะแนนที่ได้ 



 
๔๑ 

ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได ้
ทีมประเมินฯ ตรวจสอบในเช ิงประจ ักษ์ 
(เปิดดูจากเว็บไซต์จริงในวันตรวจประเมินฯ) 
4. รายงานผลการดำเนินการเสนอต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นและจังหวัด 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง 
1. พระราชบัญญัต ิการสาธารณสุข พ.ศ. 
2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
2. กฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะตลาด พ.ศ. 
2551  
3. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 1078 ลงวันที่ 
17 เมษายน 2561 
4. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนที่สุดที่ มท 0810.5/ว 2592 ลงวันที่ 
22 พฤศจิกายน 2560 

 3. มีการเผยแพร่ข้อมูลตลาดในเว็ปไชต์หลัก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 4. มีการรายงานข้อมูลให้จังหวัดและกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบ 
 
เกณฑ์การให้คะแนน :      
1. มีฐานข้อมูลตลาดที่ครอบคลุมครบถ้วน 
2. มีการสำรวจ มีการออกใบอนุญาต และ             
มีฐานข้อมูลตลาดแต่ยังไม่ครอบคลุมครบถ้วน 
3. ไม่มีการสำรวจ แต่มีการออกใบอนุญาต          
และมีฐานข้อมูลตลาดแต่ย ังไม ่ครอบคลุม 
ครบถ้วน 
4. ไม่มีการดำเนินการ 
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คำอธิบาย: 
1. ฐานข้อมูลตลาด แบ่งออกเป็น 2 ประเภท 
    1.1 ตลาดประเภทที่ 1 ได้แก่ ตลาดที่มีโครงสร้างอาคาร คือ ต้องมีส่วนประกอบของสถานที่และสิ ่งปลูกสร้าง เช่น อาคาร                         
สิ่งปลูกสร้างสำหรับผู้ค้าขายของ ที่ขนถ่ายสินค้า ห้องส้วม อ่างล้างมือ ที่รองรับมูลฝอย และท่ีจอดยานพาหนะ 
    1.2 ตลาดที่ 2 ได้แก่ ตลาดที่ไม่มีโครงสร้างอาคาร คือ สถานที่สำหรับผู้ขายของ ห้องส้วมที่ปัสสาวะ อ่างล้างมือ และที่เก็บรวบรวม
หรือที่รองรับมูลฝอย 
2. ใบอนุญาตดำเนินกิจการตลาดจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ 
100 ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 

1. แนวทางในการติดตามและตรวจสภาพตลาด 
2. รายงานผลการดำเนินการต่อผู้บริหาร 
3. มีการเผยแพร่ทางเว ็บไซต์หลักขององค์กร
ปกครองส ่วนท ้องถ ิ ่น โดยให ้ท ีมประเม ินฯ 
ตรวจสอบในเชิงประจักษ์ (เปิดดูจากเว็บไซต์จริง 
ในวันตรวจประเมินฯ) 
4. กิจกรรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น              
จ ัดหรือสนับสนุนการจัด อาจใช้จ ่ายจาก
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
หรือเงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่นของรัฐหรือ
เอกชนเป็นผู้สนับสนุน  
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง 
1.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น                 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0819.3/ว 1571 ลงวันที่                  
17 เมษายน 2562 

100. การพัฒนาเพื่อยกระดับตลาดที่อยู่ใน
สังกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ได้
มาตรฐาน ใน 7 ด้าน 
 
เกณฑ์การให้คะแนน:      
1. ดำเนินการครบ 6 - 7 ด้าน 
2 .ดำเนินการ จำนวน 4 - 5  ด้าน 
3. ดำเนินการ จำนวน 2 – 3 ด้าน  
4. ดำเนินการ 1 ด้าน หรือไม่มีการดำเนินการ 
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๔๒ 

ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได ้
2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น                      
ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 1041 ลงวันที่                
15 มีนาคม 2562 
3. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 306 ลงวันที่ 
31 มกราคม 2561 

 
 
 
 

คำอธิบาย : 
1. ประเภทตลาด (กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข) มี 2 ประเภท หมายถึง 
    1.1 ตลาดประเภทที่ 1 ได้แก่ ตลาดที่มีโครงสร้างอาคาร คือ ต้องมีส่วนประกอบของสถานที่และสิ่งปลูกสร้าง เช่น อาคาร สิ่งปลูกสร้าง
สำหรับผู้ค้าขายของ ที่ขนถ่ายสินค้า ห้องส้วม อ่างล้างมือ ที่รองรับมูลฝอย และท่ีจอดยานพาหนะ 
    1.2 ตลาดประเภทที่ 2 ได้แก่ ตลาดที่ไม่มีโครงสร้างอาคาร คือ สถานที่สำหรับผู้ขายของ ห้องส้วม ที่ปัสสาวะ อ่างล้างมือ และที่เก็บรวบรวม  
หรือที่รองรับมูลฝอย 
2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด ที่ไม่มีตลาด สามารถตัดฐานการประเมินได้ แต่ต้องมีการสำรวจตลาดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และมีการบันทึกเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือลงนามรับทราบด้วย ถึงจะสามารถตัดฐานการประเมินได้ 
3. มาตรฐานตลาด 7 ด้าน ประกอบไปด้วย 
   3.1 ด้านสุขลักษณะทั่วไป อาทิ โครงสร้างและหลังคาตลาด มีน้ำประปาที่สะอาด มีการจัดระเบียบสินค้า สิ่งของ วัสดุอุปกรณ์เป็น
ระเบียบเรียบร้อย มีสินค้าประเภทอาหารและเครื่องใช้ที่เกี่ยวกับอาหารวางสูงจากพ้ืนไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร และมีที่จอดรถ 
   3.2 ด้านการจัดการขยะมูลฝอย อาทิ มีภาชนะรองรับมูลฝอยที่ถูกหลักสุขาภิบาลอย่างเพียงพอและทำความสะอาดอยู่เสมอ                      
มีการคัดแยกขยะมูลฝอย มีการคัดแยกขยะเปียก และไม่พบขยะตกหล่อบนพ้ืนตลาด 
   3.3 ด้านการจัดการน้ำเสีย อาทิ ตลาดและบริเวณโดยรอบไม่มีน้ำขังเฉอะแฉะ มีรางระบายน้ำเสียเป็นชนิดรางปิด และมีตะแกรงเหล็กปิด 
สำหรับรางระบายน้ำรอบตลาด 

    3.4 ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม อาทิ ห้องส้วมแยกเพศชาย-หญิง มีห้องส้วมสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุมีมีสบู่หรือน้ำยาล้างมือ
สำหรับทำความสะอาด มีผู้ดูแลรับผิดชอบในการรักษาความสะอาด มีการล้างตลาดอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง มีบ่อดักไขมัน และระบบ
บำบัดน้ำเสีย 
   3.5 ด้านผู้จำหน่ายสินค้า อาทิ มีตาชั่งกลาง มีป้ายติดราคาสินค้า มีผู้ค้าและผู้ประกอบอาหารแต่งกายสะอาดเรียบร้อย 
   3.6 ด้านการมีส่วนร่วมของผู้ค้าและผู้ซื้อ อาทิ มีระบบการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ซื้อ มีการสำรวจความคิดเห็นจากผู้ค้า เพื่อนำมา
ปรับปรุงตลาด และมีการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้ค้าให้ทราบถึงความต้องการของผู้ซื้อ 
   3.7 ด้านการจัดการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อาทิ มีร้านค้า แผงค้าที่จำหน่ายอาหาร ผัก ผลไม้ ปลอดภัย (มีตรารับรองหรือ
มาตรฐาน) มีการรณรงค์ให้ใช้ภาชนะ/บรรจุอาหารที่ใช้วัสดุจากธรรมชาติ/รณรงค์ลดการใช้พลาสติกและโฟม (NO Foam , No Plastic)  
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ เว ้นแต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นใด                                   
ที่ไม่มีตลาดในสังกัด ไม่ต้องประเมิน 
 
 

 
 
 
 



 
๔๓ 

หน่วยที่ 4  ด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
หน่วยย่อยที่ 1 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตัวชี้วัดที่ 101 จำนวน 1 ตัวช้ีวัด จำนวน 5 คะแนน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:  กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบ ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
                               กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น 
ผู้รับผิดชอบ :  1. นางสาวภาวิดา  ทรงไชยธราเวช  ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบ ศิลปะ วัฒนธรรม 
          และภูมิปัญญาท้องถิ่น โทร 02-2419000 ต่อ 418 
                   2. นายธนกฤต  วิเศษฤทธิ์     นักวิชาการศึกษาชำนาญการ โทร 02-2419000 ต่อ 418 
                                                               หมายเลขโทรศัพท์สำนักงาน 02 241 9021 ต่อ 403 

ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได ้

101 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
1. แผนงาน/โครงการในการจัดทำฐานข้อมูล 
2. ช่องทางการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์
หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง 
1. พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ. ๒๕๔๐ แก้ไขเพิ ่มเติมถึง (ฉบับที ่ 5)     
พ.ศ. 2562 มาตรา ๔๕ (๗ ทวิ) 
2. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา 
๕๐ (๘) มาตรา ๕๓ (๑) และ มาตรา ๕๖ (๑) 
3. พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การ
บริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๖๗ (๘) 

101. การจัดทำฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
เกณฑ์การให้คะแนน:    
1. มีการจัดทำฐานข้อมูลภ ูมิป ัญญาท้องถิ่น               
ไม่น้อยกว่า 5 ด้าน และมีการเผยแพร่อย่างน้อย 
1  ช่องทาง 
2. มีการจัดทำฐานข้อมูลภ ูมิป ัญญาท้องถิ่น                
ไม่น้อยกว่า 4 ด้าน และมีการเผยแพร่อย่างน้อย 
1 ช่องทาง 
3. มีการจัดทำฐานข้อมูลภ ูมิป ัญญาท้องถิ่น               
ไม ่น ้อยกว ่า 1 - 3 ด ้าน และมีการเผยแพร่               
อย่างน้อย 1 ช่องทาง 
4. ไม่มีการดำเนินการ 
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คำอธิบาย: 
1. ภูมิปัญญาท้องถิ่น (Local Wisdom) หมายถึง พื้นความรู้ความสามารถที่ผ่านกระบวนการคิดโดยใช้สติปัญญาของคนในท้องถิ่น มีการ
เรียนรู้และการถ่ายทอดจากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่งจนเกิดผลดีงาม มีคุณค่า มีประโยชน์ สามารถนำไปใช้ในการแก้ไขปัญหา การพัฒนา
คุณภาพชีวิต ตลอดจนใช้เป็นแนวทางในการดำรงชีวิตให้สอดคล้องกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละยุคสมัย 
2. ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ 
 2.1 ด้านเกษตรกรรม คือ ภูมิปัญญาท้องถิ่นเก่ียวกับการกสิกรรม/การปศุสัตว์/การประมง/การป่าไม้  
เช่น การทำการเกษตรแบบผสมผสาน, เกษตรทฤษฎีใหม่ เป็นต้น 
 2.2 ด้านหัตถกรรม คือ ภูมิปัญญาท้องถิ่นในงานฝีมือหรืองานช่างที่ทำด้วยมือและอุปกรณ์อย่างง่าย โดยไม่ใช้เครื่องจักรเป็น
องค์ประกอบหลักในการผลิต  
เช่น งานจักสาน, งานแกะหนังตะลุง, งานทอผ้าด้วยมือ, งานเย็บปักถักร้อย, การทำหัวโขน เป็นต้น 
 2.3 ด้านอุตสาหกรรม คือ ภูมิปัญญาท้องถิ่นในงานที่ใช้ทุน แรงงาน และเครื่องจักรเป็นองค์ประกอบหลัก 
ในการผลิต โดยมีเป้าหมายการผลิตสิ่งของเป็นจำนวนมากเพ่ือการค้า และรวมถึงงานด้านการบริการ  
เช่น การทำเครื่องเรือนจากไม้แปรรูป (โต๊ะ/ตู้), การแปรรูปสิ่งต่าง ๆ จากยางพารา เป็นต้น 
 2.4 ด้านการแพทย์ไทย คือ ภูมิปัญญาท้องถิ่นเก่ียวกับการดูแลและรักษาสุขภาพแบบพ้ืนบ้าน  

คะแนนเต็ม       5   
คะแนนที่ได้ 



 
๔๔ 

ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได ้

เช่น การหัตถเวชกรรมไทย (การนวดไทย/การนวดประคบสมุนไพร), การใช้สมุนไพรในการรักษาโรค,  
การผดุงครรภ์พ้ืนบ้านโดยหมอตำแยชาวไทยมุสลิม (โต๊ะบิแด)  เป็นต้น 
 2.5 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คือ ภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ทั้งการอนุรักษ์ การพัฒนา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน  
เช่น การบวชป่า, การสืบชะตาแม่น้ำ, การทำแนวปะการังเทียม, การอนุรักษ์ป่าชายเลน เป็นต้น 
 2.6 ด้านศิลปกรรม คือ ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสาขาต่าง ๆ  
เช่น จิตรกรรม, ประติมากรรม, นาฏศิลป์, ดนตรี, ทัศนศิลป์, คีตศิลป์, การละเล่นพื้นบ้านและการนันทนาการ  
เช่น การขับร้องเพลงอีแซว, ลำตัด, ลิเก, หมอลำ, โนรา เป็นต้น  
 2.7 ด้านภาษาและวรรณกรรม คือ ภูมิปัญญาท้องถิ่นเก่ียวกับการใช้ภาษาท้ังภาษาพูดและภาษาเขียน  
เช่น ภาษาโบราณ, ภาษาถิ่น, หนังสือ, ตำรา, ตำรับอาหาร, งานประพันธ์/บทประพันธ์ทั้งร้อยแก้วและร้อยกรอง , เรื่องสั้น, นวนิยาย, 
นิทาน, บทเพลงพื้นบ้าน เป็นต้น 
          2.8 ด้านอื่น ๆ เช่น ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านความเชื่อ ศาสนา ประเพณี พิธีกรรม อาหารพื้นบ้าน เป็นต้น 
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ 
 

 
 
หน่วยที่ 5  ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย  
ตัวช้ีวัดที่ 102 – 106 จำนวน 5 ตัวช้ีวัด จำนวน 25 คะแนน 
เป้าหมาย : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยการจัดทำแผนป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย การส่งเสริมความรู ้เกี ่ยวกับสาธารณภัยและป้องกันแก่ประชาชน และการเสริมสร้างสนับสนุน             
การปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน ทั้งของประชาชนและเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกคร องส่วนท้องถิ่น                 
และสนับสนุน ส่งเสริมการรป้องกันและแก้ไขยาเสพติดเพ่ือร่วมรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน 
 
 

 
หน่วยย่อยที ่1 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตัวช้ีวัดที ่102 – 105 จำนวน 4 ตัวช้ีวัด จำนวน 20 คะแนน 
ตัวช้ีวัดที่ 102, 104 – 105 จำนวน 3 ตัวช้ีวัด จำนวน 15 คะแนน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถ่ิน 
ผู้รับผิดชอบ :  1. นายเจษ เสียงลือชา     ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน โทร. 08 9612 5152 

             2. นายวิธิวัติ ชุรินทร       นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ                      โทร. 09 7130 5198                                                                                                          
                                             หมายเลขโทรศัพท์สำนักงาน 02 241 9000 ตอ่ 4112   

ตัวช้ีวัดที่ 103 จำนวน 1 ตัวชี้วัด จำนวน 5 คะแนน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  กลุ่มส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
                              กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ผู้รับผิดชอบ : 1. นางสร้อยนภา  หาญเมตตา        นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ   โทร. ๐๘ ๑๖๑๔ ๘๑๔๔ 
                  2. นางผการัตน์    เพ็งสวัสดิ์           นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ  โทร. ๐๙ ๒๔๗๙ ๒๔๙๕  
                                                               หมายเลขโทรศัพท์สำนักงาน ๐ ๒๒๙๘ ๕๖๕๒ 
 
 

คะแนนเต็ม     25 
คะแนนที่ได้ 

คะแนนเต็ม      20 
คะแนนที่ได้ 



 
๔๕ 

ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได ้
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ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
1. แผนงาน/โครงการในการจัดทำแผนฯ 
2. ฐานข้อมูลพื ้นที ่เสี ่ยงภัยที ่เคยเกิด และภัย             
ที่เกิดซ้ำในพ้ืนที ่
3. แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4. แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมในการดำเนินการ
ตามแผนฯ 
5. เอกสารหลักฐานการตรวจสอบอุปกรณ์
ป้องกันภัย 
6. ภาพถ่าย 
7. ระบบการแจ้งเตือนสามารถใช้งานได้ 
8. รายงานผลการดำเนินการที่เสนอต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพ่ือทราบ 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง 
1. หนังส ือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น      
ด่วนที ่สุด ที ่ มท 0810.4/ว 1704 ลงวันที่             
8 มิถุนายน 2561 
2. หนังส ือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น      
ด่วนที ่สุด ที ่ มท 0810.4/ว 4182 ลงวันที่             
24 ธันวาคม 2561 

102. การจัดทำและดำเนินงานตามแผน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
มีการดำเนินการ ดังนี้ 
(โปรด  ในช่อง  ที่มีการดำเนินการ) 
 ๑. มีการตรวจสอบและวิเคราะห์ความเสี่ยง
ภัยโดยมีการจัดทำฐานข้อมูลพื ้นที ่ เสี ่ยงภัย            
ภัยที่เคยเกิดและภัยที่เกิดซ้ำในพื้นที ่
 ๒. มีการจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น ตามประเภท 
(ภัย) ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัยในพื้นที่
นั้น ๆ 
 ๓. มีการตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันภ ัยว่า
สามารถใช้งานได้จริง เป็นไปตามมาตรฐาน และ
เพียงพอสำหรับการจัดการภัย 
 ๔. มีการซักซ้อมและดำเนินการตามแผน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอย่างมีส่วนร่วม 
 ๕. มีระบบการแจ้งเตือนประชาชน 
 6. อ่ืน ๆ (ระบุ...........................................) 
 
เกณฑ์การให้คะแนน:     
1. ดำเนินการ 3 กิจกรรมขึ้นไป 
2. ดำเนินการ 2 กิจกรรม 
3. ดำเนินการ ๑ กิจกรรม 
4. ไมม่ีการดำเนินการ 
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คำอธิบาย: 
1. สาธารณภัย หมายถึง ภัยซึ่งเกิดโดยธรรมชาติหรือโดยมนุษย์ที่ส่งกระทบในวงกว้าง เช่น อุทกภัย ภัยแล้ง ภัยหนาว วาตภัย แผ่นดินไหว 
แผ่นดินถล่ม ภัยจากโรงงานอุตสาหกรรม ภัยจากอุตสาหกรรมเหมืองแร่ เป็นต้น  
2. พื้นที่เสี่ยงภัย หมายถึง พื้นที่ที่เคยเกิดภัยนั้น ๆ เป็นประจำ และพื้นที่ที่หากเกิดภัยแล้ว จะมีความเสียหายสูง รวมถึงสิ่งก่อสร้างหรือ
สถานที่ที่อาจเกิดอันตราย เช่น ชุมชนแออัด อาคารสูง สถานบันเทิง โรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น 
3. อุปกรณ์ป้องกันภัย เช่น รถยนต์ดับเพลิง รถกู้ภัย เครื่องจักรกลหนัก รถบรรทุกน้ำ อุปกรณ์ช่วยหายใจ เครื่องดับเพลิงชนิด หาบหาม 
เรือท้องแบน ฯลฯ      
4. ระบบการแจ้งเตือนประชาชน หมายถึง มีฝ่ายแจ้งเตือนภัยที่รับผิดชอบในการติดตามสถานการณ์ที่เสี่ยงในการเกิดภัย และเครื่องมือ        
ที่ใช้ในการสื่อสารแจ้งเตือนภัย 
5. อื่น ๆ  เช่น เสียงตามสาย  
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ 
 



 
๔๖ 

ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได ้

103 ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
1. แผนงาน/โครงการ การป้องกันและดูแลความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน   
2. ภาพถ่ายกิจกรรม 
3. รายงานผลการดำเนินการด้านการป้องกัน
และดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน   
4. หลักฐานการร่วมงานกับหน่วยงานอื่น 
5. สถิติเรื่องร้องเรียน 

103.  จำนวนก ิจกรรมท ี ่ดำเน ินการเพื่อ
ป้องกันและดูแลความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 
 
เกณฑ์การให้คะแนน:     
1. ดำเนินการ ๓ กิจกรรมขึ้นไป 
2. ดำเนินการ ๒ กิจกรรม 
3. ดำเนินการ ๑ กิจกรรม 
4. ไมม่ีการดำเนินการ 

 

 

 

 

 
5 
3 
1 

0 

 

คำอธิบาย: 
ตัวอย่างกิจกรรม เช่น การจัดทำแผนการป้องกันและดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  การจัดอบรมให้ความรู้เพ่ือ
สร้างความปลอดภัยและลดพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดภัยต่าง ๆ  การประกาศใช้มาตรการต่าง ๆ ในการป้องกันภัย เช่น ระบบเตือนภัย
และการเฝ้าระวัง การมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรมเพื่อป้องกันและดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เป็นต้น  
เป็นเครือข่าย การดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ อาทิ ตำรวจฝ่ายปกครอง หรือมีระบบเฝ้าระวังความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
การพัฒนาศักยภาพของผู้รับผิดชอบในด้านการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  การพัฒนาระบบอันเกี่ยวกับความปลอดภัย       
การตรวจสอบ ประเมินความเสี่ยงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอย่างมีส่วนร่วม การจัดทำระบบ CCTV การจัดระบบอาสาสมัคร 
เป็นต้น 
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ 

104 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
1. คำสั่งแต่งตั้งศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัย
ท า ง ถ น น อ ง ค ์ ก ร ป ก ค ร อ ง ส ่ ว น ท ้ อ ง ถิ่ น                      
(ศปถ.อปท.) 
2. ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
3. แผนงาน/โครงการในการจัดทำแผนฯ 
4. การดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ 
5. ภาพถ่าย 
6. การรายงานผลการดำเนินงาน 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง 
1. พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๑๙  
2. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2562 มาตรา ๑๙ 
3. พระราชบัญญัต ิสภาตำบลและองค ์การ
บริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2562 มาตรา ๑๙ 
4. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว ่าด้วยการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน พ.ศ.2554 
5. หนังส ือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    

104.  การบร ิหารจ ัดการและดำเน ินงาน               
ศูนยป์ฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ศปถ. อปท.) 
มีการดำเนินการ ดังนี้ 
(โปรด  ในช่อง  ที่มีการดำเนินการ) 
 ๑. จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทาง
ถนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ศปถ.อปท.) 
โดยผู้บริหารท้องถิ่น 
 ๒ .  ม ีการประช ุมคณะกรรมการศ ูนย์
ปฏ ิบ ัต ิการความปลอดภัยทางถนนองค ์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ศปถ.อปท.) ทุกไตรมาส 
 3. มีการจัดทำแผนปฏิบัติการ แผนงาน/
โครงการ และใช ้จ ่ ายงบประมาณในการ
ดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 
 4. มีข้อมูล (จุดเสี่ยง จุดอันตราย จุดที่เกิด
อุบัติเหตุบ่อยครั้ง) และสถิติการเกิดอุบัติเหตุ
ทางถนนในเขตพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
๔๗ 

ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได ้

 
 

 

ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.4/ว 3378 ลงวันที่ 22 
ตุลาคม 2561 
6. หนังส ือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.4/ว 3220 ลงวันที่ 19 
ตุลาคม 2562   
หมายเหตุ: ประเมินเฉพาะเทศบาล/องค์การ
บริหารส่วนตำบล/เมืองพัทยา ยกเว้นองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ไม่ต้องประเมิน 

 5. มีการตั้ง “ด่านชุมชน” เพ่ือดูแลสอดส่อง
หรือป้องปรามผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิด
อุบัติเหตุ 
 6. มีการรณรงค์ปลูกจิตสำนึกประชาชน
เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎจราจร 
 7. ม ีการรายงานผลการดำเนินงานทุก          
ไตรมาส 
 8. อ่ืน ๆ (ระบุ.............................................) 
เกณฑ์การให้คะแนน:     
1. ดำเนินการ 6 กิจกรรมขึ้นไป 
2. ดำเนินการ 4 – 5 กิจกรรม 
3. ดำเนินการ 2 - 3 กิจกรรม 
4.  ดำเน ินการ 1 ก ิจกรรม หร ือ ไม่ม ีการ
ดำเนินการ 
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105 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
1. ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
2. แผนงาน/โครงการในการจัดทำแผนฯ หรือ
ประกาศ 
3. การดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ หรือ
ประกาศ 
4. ภาพถ่าย 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง 
หน ังส ือกรมส ่ ง เสร ิมการปกครองท ้องถิ่น                  
ด่วนที ่สุด ที ่ มท 0816.4/ว 3458 ลงวันที่       
30 สิงหาคม 2562  
คำอธิบาย: 
ต้องมีมาตรการครบทุกศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 
หมายเหตุ: ประเมินเฉพาะเทศบาล/องค์การ
บริหารส่วนตำบล/เมืองพัทยา ยกเว้นองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ไม่ต้องประเมิน 
 

105. การส่งเสร ิมความปลอดภัยในการ             
สวมหมวกน ิ รภ ั ยของ เด ็ กปฐมว ั ยและ
ผู้ปกครองในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
มีการดำเนินการ ดังนี้ 
(โปรด  ในช่อง  ที่มีการดำเนินการ) 
 ๑. มีการกำหนดพื้นที่และจัดทำป้ายสวม
หมวกนิรภัยร้อยละ 100 ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2. มีมาตรการหรือกำหนดให้เด็กปฐมวัย 
รวมทั้งพ่อแม่ ผู ้ปกครองที่ขับขี่และซ้อนท้าย
รถจักรยานยนต์และจักรยานทุกคน ต้องสวม
หมวกนิรภัยทุกครั้งที่มารับ-ส่งบุตรหลาน 
 3. มีมาตรการช่วยเหลือพ่อแม่ ผู้ปกครองผู้
มีรายได้น้อย หรือยากจนเพื ่อให้สามารถมี
หมวกนิรภัยสวมใส่ได้  
 4. ม ีการจ ัดกิจกรรมรณรงค์การสร ้าง
ว ัฒนธรรมความปลอดภัยในการสวมหมวก
นิรภัยของเด็กปฐมวัยและผู ้ปกครองในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 5. อ่ืน ๆ  (โปรดระบ.ุ....................................) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
๔๘ 

ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได ้

เกณฑ์การให้คะแนน:     
1. ดำเนินการ 4 กิจกรรมขึ้นไป 
2. ดำเนินการ 2 – 3 กิจกรรม 
3. ดำเนินการ 1 กิจกรรม 
4. ไมม่ีการดำเนินการ 

 
 

5 
3 
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    0 
  

 
หน่วยที่ 5  ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย  
ตัวช้ีวัดที่ 102 - 106 จำนวน 5 ตัวช้ีวัด จำนวน 25 คะแนน 
หน่วยย่อยที ่1 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตัวช้ีวัดที ่106 จำนวน 1 ตัวช้ีวัด จำนวน 5 คะแนน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพชีวิต กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น 
ผู้รับผิดชอบ : 1. นายกฤษดา สมประสงค์       ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพชีวิต  
                                                      โทร. 08 9280 2115 
                 2. นายพีรณัฐ ประทุมชาติภักดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ โทร. 02 241 900 ต่อ 4131 
                                                        หมายเลขโทรศัพท์สำนักงาน 02 241 9000 ต่อ 4131 
 

ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได ้

106 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
1. ข้อมูลการประสานหน่วยงานอื ่น เช่น                         
ที่ทำการปกครองอำเภอ/ จังหวัด สาธารณสุข
อำเภอ/จังหวัด สถานีตำรวจในพื้นที่ ฯลฯ 
2. สื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ เช่น ป้าย แผ่นพับ 
วิทยุชุมชน หอกระจายข่าว เว็บไซต์หลักของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาพถ่าย วารสาร 
แผ่นพับ ใบปลิว จดหมายข่าว ฯลฯ   
3. ภาพถ่ายกิจกรรม 
4. แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่แสดงถึงการ
ส่งเสริมบำบัดฟื ้นฟูผ ู ้ต ิด/ผู ้ เสพยา หรือการ
ฝึกอบรม  
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง 
1. หน ังส ือกรมส ่งเสร ิมการปกครองท ้องถิ่น                    
ที่ มท 0810.3/ว1440 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 
2558  
2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น     
ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2378 ลงวันที่              
3 พฤศจิกายน 2558 
คำอธิบาย: 

106. จำนวนกิจกรรมที ่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ ิ ่น ป ้องก ันและแก ้ไขป ัญหายาเสพติด           
ในพื้นที ่
มีการดำเนินการ ดังนี้ 
(โปรด  ในช่อง  ที่มีการดำเนินการ) 
 1. จัดทำข้อมูลสถานการณ์ยาเสพติดใน
พ้ืนที ่
 2. มีการวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์เพื่อนำมา
จัดทำโครงการ/กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด  
 3.  ม ี โครงการ/ก ิจกรรมที ่บรรจ ุไว ้ ใน
แผนพัฒนาท้องถิ ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 4 .  ม ี โครงการ/ก ิ จกรรมบรรจ ุ ไ ว ้ ใน
ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 5. มีการติดตามและประเมินผลการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์กรปกครอง              
ส่วนท้องถิ่น พร้อมทั้งสรุปการดำเนินงาน 
 6. มีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่
เกี ่ยวข้องในการดำเนินการป้องกันและแก้ไข

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

คะแนนเต็ม      5 
คะแนนที่ได้ 



 
๔๙ 

ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได ้

ตรวจผลการดำเน ินงานในปีงบประมาณ          
พ.ศ. 2564 จนถึงปัจจุบัน (ต.ค. 2563 – 
วันที่ทมีประเมินเข้าตรวจ) 
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ 

ปัญหายาเสพติดในพื้นที่ในกรณีเกินศักยภาพ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
1. ดำเนินการ 3 กิจกรรมขึ้นไป  
2. ดำเนินการ 2 กิจกรรม   
3. ดำเนินการ 1 กิจกรรม 
4. ไมม่ีการดำเนินการ    
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หน่วยที่ 6  ด้านการบริหารจดัการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม   
ตัวชี้วัดที่ 107 – 126 จำนวน 20 ตัวชี้วัด จำนวน 100 คะแนน 
เป้าหมาย : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการดำเนินการในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความยั่งยืน      
ในการพัฒนาและสร้างสภาพแวดล้อมในท้องถิ่นท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
หน่วยย่อยที ่1 ทรัพยากรธรรมชาติ ตัวช้ีวัดที ่107 – 108 จำนวน 2 ตัวช้ีวัด จำนวน 10 คะแนน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:  กลุ่มงานทรัพยากรธรรมชาติ กองสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น 
ผู้รับผิดชอบ : 1. นางสาวอ้อวดี สุนทรวิภาต ผู้อำนวยการกองสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น           โทร. 06 1404 1212 
                 2. นายณรงค์ศักดิ์ สุขสำราญ ผู้อำนวยการกลุ่มงานทรัพยากรธรรมชาติ  โทร. 06 1402 7111 
                 3. นายพีรวิทย์ พงศ์สุรชีวิน   หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรธรรมชาติ     โทร. 08 1413 5683 
                                                     หมายเลขโทรศัพท์สำนักงาน 02 241 9000 ต่อ 2113 
 

ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได ้

107 ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
1. ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
2. ข้อตกลงความร่วมมือด้านสิ ่งแวดล้อม     
(ถ้ามี) 
3. หนังสือขอความร่วมมือจากหน่วยงานอ่ืน         
(ถ้ามี) 
4. รายงานผลการดำเน ินการที ่ เสนอต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือทราบ 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง 
1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น   
ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 164 ลงวันที่           
26 มกราคา 2548 
2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ท ี ่  มท 0810.2/ว 3640 ลงว ันท ี ่  12 
พฤศจิกายน 2561 

107.  จ ำนวนก ิ จกรรม เพ ื ่ อกา ร ร ั ก ษา
ทร ัพยากรธรรมชาติ  และส ิ ่ งแวดล ้ อม
(นอกเหนือจากการให้ความรู้ประชาชน) 
 
เกณฑ์การให้คะแนน:     
1. ดำเนินการ 3 กิจกรรมขึ้นไป 
2. ดำเนินการ 2 กิจกรรม 
3. ดำเนินการ 1 กิจกรรม 
4. ไม่มีการดำเนินการ 
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คะแนนเต็ม     100 
คะแนนที่ได้ 

คะแนนเต็ม       10 
คะแนนที่ได้ 



 
๕๐ 

ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได ้
3. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    
ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 2232 ลงวันที่           
7 มิถุนายน 2562 
4. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น        
ด่วนที่สุด ที่ มท 0820.3/16678 ลงวันที่  
16 กันยายน 2562 

คำอธิบาย: 
ตัวอย่างกิจกรรม  เช่น การปลูกต้นไม้ การปลูกป่าชายเลน การลดการใช้ถุงพลาสติก กล่องโฟม การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก                          
การใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน การสำรวจและวิเคราะห์ทรัพยากรธรรมชาติ พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่มีความโดดเด่นในพื้นที่ การอนุรักษ์
แหล่งน้ำ อนุรักษ์พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ การสำรวจและขึ้นทะเบียนต้นไม้ใหญ่ในเมือง เป็นต้น 
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ 
108 ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 

1. ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
2. หนังสือขอความร่วมมือจากหน่วยงานอ่ืน             
(ถ้ามี) 
3. หนังสือขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอ่ืน             
(ถ้ามี) 
4. . ถ่ายสำเนาการรายงานผลการดำเนินงาน
กำจ ัดผ ักตบชวาและว ัชพ ืขในแหล ่ งน้ำ
สาธารณะในระบบสารสนเทศด้านการจัดการ
ขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
กรณีตัดฐานการประเมินจะต้องมีหนังสือถึง
จังหวัดหรืออำเภอให้ตรวจสอบด้วย (หนังสือ
ฉบับจริง) 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง 
1.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น                
ด่วนที ่สุด ที ่ มท 0810.5/ว883 ลงวันที่             
28 เมษายน 2560 
2.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น                
ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 1004 ลงวันที่ 
5 เมษายน 2561 
3.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น                
ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 3996 ลงวันที่ 
27 กันยายน 2562 
 
 

108. การกำจัดผักตบชวาและวัชพืชใน
แหล่งน้ำสาธารณะ 
มีการดำเนินการ ดังนี้ 
(โปรด  ในช่อง  ที่มีการดำเนินการ) 
 1 .  ม ีการสำรวจแหล ่ งน ้ ำท ี ่ ม ีป ัญหา
ผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ ใน
พ้ืนที่รับผิดชอบ 
 2.  ม ีการจ ัดทำแผนปฏ ิบ ัต ิการกำจัด
ผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ              
ให้สอดคล้องกับผลการสำรวจฯ 
 3.  ม ี การกำจ ัดผ ักตบชวาและว ัช พืช                   
ในแหล่งน้ำสาธารณะตามแผนปฏิบัติการได้แล้ว
เสร็จภายในเดือนกันยายน 2564 และมีการ
รายงานผลการดำเนินการในระบบสารสนเทศ
ด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ตามระยะเวลาที่กำหนด  
 4. มีการนำผักตบชวาที่กำจัดได้ไปแปรรูป
เพื่อใช้ประโยชน์เป็นรูปธรรม เช่น สารปรับปรุง          
ดิน ปุ ๋ย หัตกรรมเครื ่องจักสาร จานภาชนะ             
เป็นต้น 
เกณฑ์การให้คะแนน:    
1. ดำเนินการข้อ 1 – 4 
2. ดำเนินการข้อ 1 – 3 
3. ดำเนินการข้อ 1 - 2 
4. ไมม่ีการดำเนินการ 
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๕๑ 

ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได ้

คำอธิบาย: 
1.  ตรวจผลการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) 
2. กิจกรรมการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำ รวมถึงการจัดเตรียมเครื่องมือ เครื่องจักรกล สำหรับดำเนินการในพื้นที่หรือ            
ให้ความร่วมมือและสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การจัดหาสถานที่ทิ้งผักตบชวาและวัชพืชในสถานที่ที่เหมาะสม การส่งเสริมการนำ
ผักตบชวาไปใช้ประโยชน์ 
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้  เว้นแต่ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
ดำเนินการสำรวจแล้วพบว่าในพื้นที่รับผิดชอบไม่มีปัญหาเกี่ยวกับผักตบชวาและวัชพืช จะต้องรายงานให้จังหวัดและอำเภอทราบ                  
เป็นหนังสือด้วย จึงจะสามารถตัดฐานการประเมินได้ 

 
หน่วยที่ 6  ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม   
ตัวชี้วัดที่ 107 – 126 จำนวน 20 ตัวชี้วัด จำนวน 200 คะแนน 
หน่วยย่อยที ่2 น้ำเสีย ตัวช้ีวัดที่ 109 – 110 จำนวน 2 ตัวช้ีวัด จำนวน 10 คะแนน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  กลุ่มงานทรัพยากรธรรมชาติ กองสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น 
ผู้รับผิดชอบ : 1. นางสาวอ้อวดี สุนทรวิภาต  ผู้อำนวยการกองสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น           โทร. 06 1404 1212 
                 2. นายณรงค์ศักดิ์ สุขสำราญ ผู้อำนวยการกลุ่มงานทรัพยากรธรรมชาติ  โทร. 06 1402 7111 
                 3. นายพีรวิทย์ พงศ์สุรชีวิน   หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรธรรมชาติ     โทร. 08 1413 5683 
                                                      หมายเลขโทรศัพท์สำนักงาน 02 241 9000 ต่อ 2113 

ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได ้

109 ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
1. บันทึก/รายงานผลการสำรวจสภาพปัญหา 
น้ำเสียในพื้นท่ี  
2. แบบบันทึกข้อมูล หรือ รายงานด้านน้ำเสีย
ตามมาตรา 80 พระราชบัญญัติส่งเสริมและ
ร ักษาคุณภาพสิ ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 
2535 
3. มีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์หลักขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ ่น โดยให้ทีมประเมินฯ 
ตรวจสอบในเชิงประจักษ์ (เปิดดูจากเว็บไซต์
จริงในวันตรวจประเมินฯ) 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง 
1.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น             
ด่วนที ่สุด ที ่ มท 0810.5/ว397 ลงวันที่                
21 กุมภาพันธ์ 2560 
2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ที่ มท 0820.3/ว1499 ลงวันที่ 12 มีนาคม 
2563 

109. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น จัดทำ
ฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่  
มีการดำเนินการ ดังนี้ 
(โปรด  ในช่อง  ที่มีการดำเนินการ) 
 1. มีการสำรวจข้อมูล  
 2. มีฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสีย  
 3. บันทึก/รายงานผลการสำรวจสภาพ
ปัญหาน้ำเสียในพื้นท่ี  
 4. มีการเผยแพร่แก่ประชาชน 
 
เกณฑ์การให้คะแนน :     
1. ดำเนินการข้อ 1 - 4  
2. ดำเนินการข้อ 1 - 3  
3. ดำเนินการข้อ 1 - 2  
4. ดำเนินการข้อ 1 หรือไม่มีการดำเนินการ 
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คะแนนเต็ม    10  
คะแนนที่ได้ 



 
๕๒ 

ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได ้

คำอธิบาย: 
1. น้ำเสีย หมายถึง น้ำที ่ผ่านการนำไปใช้ประโยชน์ในกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ครัวเรือน  โรงงานอุตสาหกรรม เกษตรกรรม น้ำเสีย                               
จึงมีส่วนประกอบต่าง ๆ ที่มาจากกิจกรรมที่เป็นแหล่งกำเนิดของมันปะปนอยู่ในของเหลว ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีหน้าที่  ต้องรวบรวม
แบบบันทึกหรือรายงานผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของเจ้าของ หรือผู ้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ตามมาตรา ๘๐ 
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
2. ต้องบันทึกตามแบบรายงานผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นท่ีของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
หมายเหตุ: ประเมินเฉพาะเทศบาล/องค์การบริหารส่วนตำบล/เมืองพัทยา ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ เว้นแต่กรณีไม่มีปัญหา          
น้ำเสียจึงจะสามารถตัดฐานการประเมินได้ ยกเว้นองค์การบริหารส่วนจังหวัด ไม่ต้องประเมิน 
110 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
1. ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
2. ข้อตกลงความร่วมมือด้านสิ ่งแวดล้อม                
(ถ้ามี) 
3. หนังสือขอความร่วมมือจากหน่วยงานอ่ืน              
(ถ้ามี) 
4. รายงานผลการดำเน ินการที ่ เสนอต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือทราบ 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง 
หนังส ือกรมส่งเสร ิมการปกครองท้องถิ่น               
ด่วนที ่สุด ที ่ มท 0810.5/ว397 ลงวันที่                 
21 กุมภาพันธ์ 2560 

110. จำนวนก ิ จกรรมส ่ ง เสร ิ มความรู้                           
แก่ประชาชน เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ
ในหมู ่บ ้าน/ชุมชน การใช้น ้ำอย่างประหยัด                 
และการจัดการน้ำเสียในหมู่บ้าน/ชุมชน   
 
เกณฑ์การใหค้ะแนน:    
1. ดำเนินการ 3 กิจกรรมขึ้นไป 
2. ดำเนินการ 2 กิจกรรม 
3. ดำเนินการ 1 กิจกรรม  
4. ไมม่ีการดำเนินการ 
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คำอธิบาย: 
ตัวอย่างกิจกรรม เช่น การรณรงค์สร้างจิตสำนึก/วินัยในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำแก่เด็กในโรงเรียน อบรมส่งเสริมการใช้น้ำหมักชีวภาพ/
สารสกัดชีวภาพ/จุลินทรีย์(Enzyme Ionic Plasma)/ก้อนจุลินทรีย์ (EM Ball) เพื่อใช้ในการบำบัดน้ำเสีย การจัดตั้งศูนย์แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ในระดับท้องถิ่น การอบรมการบำบัด น้ำเสียด้วยศาสตร์พระราชาหรือภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 
หมายเหตุ: ประเมินเฉพาะเทศบาล/องค์การบริหารส่วนตำบล/เมืองพัทยา ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้  ยกเว้นองค์การบริหาร              
ส่วนจังหวัด ไม่ต้องประเมิน 

 
หน่วยที่ 6 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม  
ตัวชี้วัดที่ 107 – 126 จำนวน 20 ตัวชี้วัด จำนวน 200 คะแนน 
หน่วยย่อยที ่3 ขยะ ตัวช้ีวัดที ่111 – 119 จำนวน 9 ตัวช้ีวัด จำนวน 45 คะแนน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:  กลุ่มงานสิ่งแวดล้อม กลุ่มงานทรัพยากรธรรมชาติ กองสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น 
ผู้รับผิดชอบ : 1. นางสาวอ้อวดี สุนทรวิภาต ผู้อำนวยการกองสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น           โทร. 06 1404 1212 
                 2. นายศิริรัตน ์บำรุงเสนา     ผู้อำนวยการกลุ่มงานสิ่งแวดล้อม           โทร. 09 247 1466 
                 3. นายณรงค์ศักดิ์ สุขสำราญ ผู้อำนวยการกลุ่มงานทรัพยากรธรรมชาติ โทร. 06 1402 7111 
                 4. นายภูมิ ปฏิสันถาวร       นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  โทร. 09 1404 2211 
                                                    หมายเลขโทรศัพท์สำนักงาน 02 241 9000 ต่อ 2112 - 13 

คะแนนเต็ม      45 
คะแนนที่ได้ 



 
๕๓ 

ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได ้

111 ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
เทศบัญญัติ ที่ควบคุมให้อาคาร หมู่บ้านจัดสรร 
บ้านเรือนที่พักอาศัย ติดตั้งบ่อดักไขมันและ
ระบบน้ำเส ียเฉพาะพื ้นที ่หร ือระบบบำบัด            
น้ำเสียชุมชน 
 
 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง 
๑. พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนที่สุด 
ที่ มท ๐๘๑๙.๔/ว ๓๙๓ ลงวันที่ ๓ มีนาคม 
๒๕๔๙ 
๓. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนที่สุด 
ท ี ่  มท  ๐๘๑๐ .๕/ว๓๙๗ ลงว ั นท ี ่  ๒๑ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 
๔. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 
มท 
๐๘๐๔.๕/ว ๑๙๙๘ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม 
๒๕๖๒ 

๑11. เทศบาลออกเทศบัญญัติควบคุมให้
อาคาร หมู่บ้านจัดสรรบ้านเรือน ที่พักอาศัย 
ติดตั้งบ่อดักไขมันและระบบน้ำเสียเฉพาะพื้นที่
หรือระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน 
 
 
 
เกณฑ์การให้คะแนน: 
๑. เทศบาล ออกเทศบัญญัติควบคุมให้อาคาร 
หมู่บ้านจัดสรร บ้านเรือน ที่พักอาศัย ติดตั้งบ่อ
ดักไขมันและระบบน้ำเสียเฉพาะพื ้นที ่ หรือ
ระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน 
๒. ไม่มีการดำเนินการ 
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คำอธิบาย: 
๑. น้ำเสีย หมายถึง น้ำที่ผ่านการนำไปใช้ประโยชน์ในกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ครัวเรือน โรงงานอุตสาหกรรม เกษตรกรรม น้ำเสีย              
จึงมีส่วนประกอบต่าง ๆ ที่มาจากกิจกรรมที่เป็นแหล่งกำเนิดของมันปะปนอยู่ในของเหลว ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีหน้าที่ต้องรวบรวม
แบบบันทึกหรือรายงานผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของเจ้าของ หรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ตามมาตรา 
๘๐ พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๒. บ่อดักไขมัน หมายถึง สิ่งที่ใช้แยกจำพวกน้ำมันและไขมันออกจากน้ำซึ่งผ่านการใช้แล้ว 
๓. ระบบน้ำเสีย หมายถึง กระบวนการบำบัดน้ำเสีย และให้หมายความรวมถึงท่อ สิ่งปลูกสร้าง เครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ และ 
วัสดุที่จำเป็นต้องใช้จำเป็นต้องใช้ในการบำบัดน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสียด้วย 
หมายเหตุ: ประเมินเฉพาะเทศบาล/เมืองพัทยา ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ ยกเว้นองค์การบริหารส่วนจังหวัด/องค์การบริหาร
ส่วนตำบล ไม่ต้องประเมิน 
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ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได ้
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ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
1. รายงานการประช ุมเพ ื ่อวางแผนการ
ขับเคลื ่อนการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนใน
พ้ืนที่ ประจำปี พ.ศ. 2564    
2. แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2564     
3. บันทึกข้อตกลงร่วมกันกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และหน่วยงาน ดังต่อไปนี้  
ส่วนราชการ สถานศึกษา ศาสนสถาน ภาคเอกชน 
ภาคประชาสังคม/ประชาชน และองค์กรปกครอง                
ส่วนท้องถิ ่น ในพื้นที ่เพื ่อขับเคลื ่อนการจัดการ                  
ขยะมูลฝอยชุมชน 
4. ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ  เรื่อง การจัดการ          
มูลฝอย พ.ศ. ....          
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง 
1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 
0810.5/ว7725 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2561 
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที ่ส ุด ที ่ มท 
0820.2/ว3896 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562  
3. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น       
ด่วนที่สุด ที่ มท 0804.5/ว1270 ลงวันที่             
1 พฤษภาคม 2561 
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ 

112. องค ์กรปกครองส ่วนท ้องถ ิ ่นม ีการ
ดำเนินการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการจัดการขยะ
มูลฝอยชุมชน“จังหวัดสะอาด” ประจำปี พ.ศ. 
2564 
มีการดำเนินการ ดังนี้ 
(โปรด  ในช่อง  ที่มีการดำเนินการ) 
 1.  การจัดประชุมเพ่ือวางแผนการขับเคลื่อนการ
จ ัดการขยะม ูลฝอยช ุมชนในพ ื ้นท ี ่  ประจำปี   
พ.ศ. 2564                  
 2. การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูล
ฝอยช ุมชนขององค ์กรปกครองส ่วนท ้องถิ่น 
ประจำปี พ.ศ. 2564 
 3.   การจัดทำบันทึกข้อตกลงร่วมกันกับ                  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น และหน่วยงาน 
ดังต่อไปนี้ ส่วนราชการ สถานศึกษา ศาสนสถาน 
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม/ประชาชน และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพ้ืนที่เพ่ือขับเคลื่อน
การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 
 4. มีการออกข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เรื ่อง  
การจัดการมูลฝอย พ.ศ. ....  ตามพระราชบัญญัติ 
รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ ่มเต ิมถึง                  
(ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2560 
เกณฑ์การให้คะแนน: 
1. ดำเนินการ 4 กิจกรรม 
2. ดำเนินการ 3 กิจกรรม 
3. ดำเนินการ 1 - 2 กิจกรรม 
4. ไม่มีการดำเนินการ 
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ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
1. ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจา่ย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
2.  ข้อตกลงความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม (ถ้ามี) 
3. หนังสือขอความร่วมมือจากหน่วยงานอ่ืน   (ถ้ามี) 
4. รายงานผลการดำเน ินการท ี ่ เสนอต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือทราบ 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง 
1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 
0810.5/ว7725 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2561 
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 
0820.2/ว3896 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562  

113. จำนวนโครงการ/กิจกรรมเกี ่ยวกับ               
การลดและการค ัดแยกขยะม ูลฝอยจาก                
ต้นทางตามหลักการ 3Rs (Reduce, Reuse, 
Recycle) ที ่ดำเน ินการเพื ่อให้ความรู ้แก่
ประชาชน 
  
เกณฑ์การให้คะแนน :      
1. ดำเนินการ 3 กิจกรรมขึ้นไป 
2. ดำเนินการ 2 กิจกรรม 
3. ดำเนินการ 1 กิจกรรม 
4. ไมม่ีการดำเนินการ 
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ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได ้

 
 

 

3. เกณฑ์การประกวด “องค์กรปกครอง               
ส่วนท้องถิ่น” ที่ผ่านเกณฑ์ความสะอาดและ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย 

 

คำอธิบาย: 
ยกตัวอย่างกิจกรรม เช่น การอบรมการลด และคัดแยกขยะ การอบรมการบริหารจัดการขยะ ตามหลัก 3 Rs การอบรมการจัดการขยะเปียก               
การอบรมให้ความรู้แก่ “อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก” เพื่อส่งเสริมการจัดการขยะมูลฝอย การศึกษาดูงาน การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้
เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยผ่านสื่อต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ในการจัดการขยะมูลฝอย เป็นต้น 
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ 

114 ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
1. โครงการ/กิจกรรม 
2. รายงานผลการดำเนินงานฯ 
3. ภาพถ่ายกิจกรรม 
4. รายงานประจำปี 
5. กรณีร่วมกับหน่วยงานอื ่นให้ดูเอกสารที่
เกี่ยวข้อง 
6. หนังสือแจ้งเข้าร่วมกิจกรรม 
7. บัญชีลงลายมือชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม  
8. ช่องทางการสื่อสาร เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
และทางเว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง 
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยอาสาสมัคร
ท้องถิ่นรักษ์โลก พ.ศ. 2561 
2. หนังส ือกรมส่งเสร ิมการปกครองท้องถิ่น  
ด่วนที ่ส ุด ที ่ มท 0810.7/ว2825 ลงวันที่  
10 กันยายน 2561 
3. หนังส ือกรมส่งเสร ิมการปกครองท้องถิ่น  
ด่วนที ่ส ุด ท ี ่  มท 0810.5/ว929 ลงว ันที่   
30 มีนาคม 2561 
4. หนังส ือกรมส่งเสร ิมการปกครองท้องถิ่น  
ด่วนที ่ส ุด ที ่ มท 0810.5/ว2966 ลงวันที่  
28 ธันวาคม 2560 
5. หนังส ือกรมส่งเสร ิมการปกครองท้องถิ่น  
ด่วนที ่ส ุด ที ่ มท 0810.7/ว2794 ลงวันที่  
12 ธันวาคม 2560 
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ 

114. จำนวนโครงการ/กิจกรรมของกลุ่ม
อาสาสมัครท้องถิ ่นร ักษ์โลก (อถล.) เพื่อ
ขับเคลื่อนการจัดการเรื่องขยะมูลฝอย 
มีการดำเนินการ ดังนี้ 
(โปรด  ในช่อง  ที่มีการดำเนินการ) 
 1. มีการจัดโครงการ/กิจกรรม ของกลุ่ม
อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) 
 2. มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 
 3. ม ีการรายงานผลการดำเน ินงานให้
ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ 
 
เกณฑ์การให้คะแนน:     
1. ดำเนินการข้อ 1 - 3 
2. ดำเนินการข้อ 1 - 2 
3. ดำเนินการข้อ 1 
4. ไมม่ีการดำเนินการ 
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๕๖ 

ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได ้

115 ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
1. ฐานข้อมูลขยะมูลฝอยที่เป็นปัจจุบัน 
2. ตรวจสอบข้อมูลจากระบบสารสนเทศ มฝ.
2 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากระบบ
สารสนเทศการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง 
1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0820.2/
ว 4361 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2562 
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0820.2/
ว 2132 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 
หมายเหตุ: ประเมินเฉพาะเทศบาล/องค์การ
บริหารส่วนตำบล/เมืองพัทยา ไม่สามารถตัด
ฐานการประเมินได้ ยกเว้นองค์การบริหารส่วน
จังหวัด ไม่ต้องประเมิน 

115. การบันทึกข้อมูลการบริหารจัดการ             
ขยะมูลฝอย (มฝ.2) 
 
เกณฑ์การให้คะแนน:      
1. มีการบันทึกข ้อมูลขยะมูลฝอยที ่ถ ูกต ้อง  
ครบถ้วน ทุกเดือน (12 เดือน) 
2. มีการบ ันท ึกข ้อม ูลขยะม ูลฝอยที ่ถ ูกต ้อง  
ครบถ้วน ต่อเนื่องมากกว่า 6 เดือน 
3. มีการบันทึกข้อมูลขยะมูลฝอยที ่ถ ูกต ้อง 
ครบถ้วนแต่รายงานไม่ต ่อเน ื ่อง (ต ่อเน ื ่อง  
น้อยกว่า 6 เดือน) 
4. ไม่มีการบันทึกข้อมูลขยะมูลฝอย ระยะเวลา
น้อยกว่า 6 เดือน 
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116 ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
1. รายงานข้อมูลจุดรวมขยะอันตรายหมู่บ้าน/
ชุมชน 
2. ภาพถ่าย 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง 
1. ว ิทย ุส ื ่อสารกรมส่งเสร ิมการปกครอง
ท้องถิ ่น ด่วนที ่สุด ที ่ มท 0810.5/ว119              
ลงวันที่ 15 มกราคม 2561 
2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว2917 ลงวันที่  
25 ธันวาคม 2560 
 

116. องค ์กรปกครองส ่วนท้องถ ิ ่นม ีการ
ดำ เน ินการจ ั ดการขยะอ ันตรายช ุมชน  
อย่างเป็นระบบ 
 
เกณฑ์การให้คะแนน:    
1. มีการกำจัดขยะอันตรายอย่างถูกวิธ ี โดย
หน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย หรือดำเนินการเอง 
2. ดำเนินการขนขยะอันตรายไปยังหน่วยงานที่
ได้รับมอบหมาย 
3. มีการประชาสัมพันธ์และดำเนินการเก็บ
รวบรวมขยะอันตรายจากครัวเรือน 
4. ไม่มีการดำเนินการ  
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คำอธิบาย: 
ขยะอันตราย หมายถึง ขยะที่มีความเป็นอันตราย หรือมีส่วนประกอบเป็นสารที่มีอันตราย เช่น หลอดฟลูออเรสเซนต์ ถ่านไฟฉายหรือ
แบตเตอรี่โทรศัพท์เคลื่อนที่ กระป๋องสเปรย์บรรจุสารเคมี ตลับหมึก หลอดไฟ น้ำยาล้างห้องน้ำ เป็นต้น ซึ่งต้องทิ้งแยกจากขยะประเภท
อ่ืน ๆ อย่างชัดเจน เนื่องจากต้องนำไปกำจัดหรือบำบัดด้วยวิธีเฉพาะ เพ่ือป้องกันความเป็นพิษปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อม 
หมายเหตุ:  
1. กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ได้มอบหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนดำเนินการกำจัด ไม่ต้องคิดคะแนนข้อ 2. 
2. ประเมินเฉพาะเทศบาล/องค์การบริหารส่วนตำบล/เมืองพัทยา ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ ยกเว้นองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ไม่ต้องประเมิน 
 



 
๕๗ 

ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได ้

117 ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
1. ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจา่ย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
2. ข้อตกลงความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม (ถ้ามี) 
3. หนังสือขอความร่วมมือจากหน่วยงานอ่ืน  (ถ้ามี) 
4. รายงานผลการดำเน ินการท ี ่ เสนอต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือทราบ 
5. รายงานผลการดำเนินงานของกลุ่มกิจกรรม
6. จำนวนผู ้เข้าไปใช้ประโยชน์ในกลุ ่มกิจกรรม
ดังกล่าว  
7. ภาพถ่าย 
8. ให้สุ่มตรวจกลุ่มกิจกรรมจริงอย่างน้อย 1 แห่ง 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง 
1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 
0810.5/ว7725 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2561 
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 
0820.2/ว3896 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562  

117. มีการรวมกลุ่มเครือข่ายด้านการจัดการ
ขยะมูลฝอยในพื ้นท ี ่องค ์กรปกครองส ่วน
ท้องถิ่น 
มีการดำเนินการ ดังนี้ 
(โปรด  ในช่อง  ที่มีการดำเนินการ) 
 1. มีการรวมกลุ่มเครือข่ายด้านการจัดการ             
ขยะมูลฝอยในพื้นท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2. กลุ ่มเครือข่ายมีการจัดกิจกรรมด้าน                
การจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
 3 .  ก ล ุ ่ ม เ ค ร ื อ ข ่ า ย ม ี ก า ร เ ผ ย แ พ ร่
ประชาสัมพันธ์/ให้ความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมด้าน
การจัดการขยะมูลฝอยที่ดำเนินการ 
เกณฑ์การให้คะแนน:     
1. ดำเนินการข้อ 1 - 3 
2. ดำเนินการข้อ 1 และ 2 
3. ดำเนินการข้อ 1 
4. ไม่มีการดำเนินการ 
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คำอธิบาย: 
มีการจัดตั้งกลุ่มเครือข่ายในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและมีการดำเนินกิจกรรมการจัดการมูลฝอยในพื้นที่ เช่น ผ้าป่ารีไซเคิล 
กิจกรรม Big Cleaning Day กิจกรรมทำปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพ กิจกรรมร่านรับซื้อของเก่าสีเขียว กิจกรรมธนาคารขยะชุมชน        
ธนาคารขยะโรงเรียน ศูนย์รีไซเคิลชุมชน กิจกรรมขยะแลกไข่ ขยะแลกของ กิจกรรมตลาดนัดมือสอง และมีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้
ด้านการจัดการขยะมูลฝอย เช่น การจัดกิจกรรมรับคณะศึกษาดูงาน การจัดบอร์ดนิทรรศการในงานต่าง ๆ จัดตั ้งศูนย์เรียนรู้                    
การจัดทำเอกสารเผยแพร่กิจกรรมกลุ่ม หรือเผยแพร่ทางสื่ออ่ืน ๆ เป็นต้น 
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ 

118 ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
1. แผนงาน/โครงการ 
2. ภาพประกอบการดำเนินการ/ภาชนะเก็บ
ขยะแยกประเภทในรถขยะ/การเก ็บขยะ 
แยกประเภท 
3. รายงานการดำเนินการจัดการขยะประเภท
ต่าง ๆ หรือผลการดำเนินการที่บ่งชี้ถึงการนำ
ขยะแต่ละประเภทไปจัดการอย่างถูกวิธี 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง 
1. แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ของประเทศ พ.ศ. 2559 - 2564 

118. การเก ็บขนและกำจัดขยะแบบแยก
ประเภท 
มีการดำเนินการ ดังนี้ 
(โปรด  ในช่อง  ที่มีการดำเนินการ) 
 1. องค ์กรปกครองส ่วนท ้องถ ิ ่นม ีการ
ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้กับประชาชน เกี่ยวกับ
กระบวนการการเก็บขนขยะแยกประเภท และ
การกำจัดขยะแบบแยกประเภทขององค ์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเก็บขยะแยก
ประเภทไม่ปะปนกัน เช ่น จัดภาชนะบรรจุ  
ขยะแยกประเภทในรถเก็บขยะให้ชัดเจน หรือ
จัดเก็บขยะแยกประเภทตามเวลาที่กำหนด  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 

 



 
๕๘ 

ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได ้

2. แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 
“จ ังหว ัดสะอาด” ประจำป ี  พ.ศ. 2562 ,           
ประจำปี พ.ศ. 2563 และ ประจำปี พ.ศ. 2564  
3. หนังสือ มท. ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/           
ว 7261 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2561 
หมายเหตุ: ประเมินเฉพาะเทศบาล/องค์การ
บริหารส่วนตำบล/เมืองพัทยา ไม่สามารถตัด
ฐานการประเมินได้ ยกเว้นองค์การบริหารส่วน
จังหวัด ไม่ต้องประเมิน 

 3. มีการนำขยะที่จัดเก็บได้ไปแยกกำจัด
ตามประเภทขยะ เช่น ส่งขยะรีไซเคิลให้ซาเล้ง 
ส่งให้โรงงานคัดแยกขยะ หรือนำขยะแต่ละ
ประเภทไปใช้ประโยชน์อย่างถูกวิธี 
เกณฑ์การให้คะแนน:      
1. ดำเนินการ 3 ข้อ 
2. ดำเนินการ 2 ข้อ 
3. ดำเนินการ 1 ข้อ 
4. ไม่มีการดำเนินการ 
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119 ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
1.  รายงานเก ี ่ยวกับการจ ัดทำนว ัตกรรม
ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มประสิทธิภาพใน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 
2. หนังสือ/บันทึกข้อตกลงร่วมมือในด้านการ
จัดทำนวัตกรรม (ถ้ามี) 
3. แผนงาน/โครงการ (ถ้ามี) 
3. ภาพถ่าย 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง 
1. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วน
ที ่ส ุด ท ี ่  นร 0505/16173 ลงว ันที ่  4 
พฤษภาคม 2559 
2. แผนปฏิบัติการจัดการมูลฝอย “ จังหวัด
สะอาด” ประจำปี พ.ศ. 2562 ,ประจำปี พ.ศ. 
2563 และ ประจำปี พ.ศ. 2564 

119. จำนวนหม ู ่บ ้าน/ช ุมชนในองค ์กร
ปกครองส่วนท้องถิ ่นมีการจัดทำนวัตกรรม
ท้องถิ ่นที ่เพิ ่มประสิทธ ิภาพในการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยชุมชน 
 
เกณฑ์การให้คะแนน :      
1. มากกว่าร้อยละ 50.00 
2. มากกว่าร้อยละ 20.00 
3. มากกว่าร้อยละ 10.00  
4. ต่ำกว่าร้อยละ 10.00 
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คำอธิบาย: 
     นวัตกรรมท้องถิ่น หมายถึง การใช้ความคิดสร้างสรรค์หรือเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาหรือประดิษฐ์สิ่งใหม่ๆ เช่น บริการ ผลิตภัณฑ์ หรือ
กระบวนการใหม่ๆ ที่ส่งเสริมและเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย  
เช่น ม้านั่งถุงพลาสติก เสื่อซองกาแฟ เก้าอี้ยางรถยนต์ เครื่องคัดแยกประเภทขยะ ไม้กวาดจากเศษพลาสติก เป็นต้น ซึ่งความคิด
สร้างสรรค์เพื่อให้เกิดนวัตกรรม เกิดจากความหลากหลายและแตกต่างไปตามบริบทพื้นที่ ทำให้ผลผลิตที่เกิดจากนวัตกรรมท้องถิ่น           
มีพลวัตตามวัฒนธรรมหรือพ้ืนที่ต่าง ๆ 
หมายเหตุ: ประเมินเฉพาะเทศบาล/องค์การบริหารส่วนตำบล/เมืองพัทยา ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้  ยกเว้นองค์การบริหาร  
ส่วนจังหวัด ไม่ต้องประเมิน 
 

 

 
 
 
 



 
๕๙ 

หน่วยที่ 6  ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม  
ตัวชี้วัดที่ 107 – 126 จำนวน 20 ตัวชี้วัด จำนวน 100 คะแนน 
หน่วยย่อยที ่4 สิ่งแวดล้อมยั่งยืน ตัวชี้วัดที่ 120 – 126 จำนวน 7 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย 
ตัวช้ีวัดที่ 120 – 124 จำนวน 5 ตัวชี้วัด จำนวน 25 คะแนน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  กลุ่มส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
                              กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ผู้รับผิดชอบ : 1. นางสร้อยนภา  หาญเมตตา        นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ   โทร. ๐๘ ๑๖๑๔ ๘๑๔๔ 
                  2. นางผการัตน์    เพ็งสวัสดิ์           นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ  โทร. ๐๙ ๒๔๗๙ ๒๔๙๕  
                                                               หมายเลขโทรศัพท์สำนักงาน ๐ ๒๒๙๘ ๕๖๕๒ 
ตัวช้ีวัดที่ 125 - 126 จำนวน 2 ตัวชี้วัด จำนวน 10 คะแนน  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักส่งเสริมเมืองและสังคมคาร์บอนต่ำ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 
ผู้รับผิดชอบ:  1. นางสาวสุมน สุเมธเชิงปรัชญา    ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมเมืองและสังคมคาร์บอนต่ำ โทร. 08 9783 1163 
                  2. นางสาวเมธ์วดี เสรีเสถียรทรัพย์  นักวิชาการชำนาญการ โทร. 08 9875 9303 
                  ๓. นางสาวตวงกมล พฤทธิ์ธโนปจัย นักวิชาการชำนาญการ โทร. 08 1132 4178 
                                                              หมายเลขโทรศัพท์สำนักงาน 02 141 9835, 02 141 9817  
                                                                   และ 02 142 7471 

ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได ้

120 ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
1. แผนงาน/โครงการ 
2. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ 
3. ภาพถ่ายกิจกรรม 
4. รายงานประจำปี 
5. กรณีร่วมกับหน่วยงานอื่นให้ดูเอกสารที่
เกี่ยวข้อง 
6. หนังสือแจ้งเข้าร่วมกิจกรรม 
7. บัญชีลงลายมือชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม  
8 .  ช ่ อ ง ท า ง ก า ร ส ื ่ อ ส า ร  เ ผ ย แ พ ร่
ประชาสัมพันธ์และทางเว ็บไซต์หล ักของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง 
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ ่น ที ่ มท 
0820.2/ว 2275 ลงวันที ่ 11 มิถ ุนายน 
2562 

120. จำนวนกิจกรรมที ่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ ่นดำเนินการเพื ่อส่งเสริมการอนุร ักษ์ 
พัฒนาและเพิ่มพื้นที่สีเขียว   
 
เกณฑ์การให้คะแนน:     
1. ดำเนินการ 3 กิจกรรมขึ้นไป  
2. ดำเนินการ  2 กิจกรรม   
3. ดำเนินการ ๑  กิจกรรม   
4. ไมม่ีการดำเนินการ 
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คำอธิบาย : 
1. พื้นที่สีเขียว หมายถึง พื้นที่ธรรมชาติและพื้นที่ที่มนุษย์สร้างขึ้นหรือกำหนดขึ้นในเขตพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ ปกคลุมด้วย
พืชพรรณเป็นองค์ประกอบหลัก โดยมีวัตถุประสงค์ให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ดี สวยงาม ร่มเย็น น่าอยู่ เพ่ือการใช้ประโยชน์ทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม แก่การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากร และนักท่องเที่ยว โดยพื้นที่สีเขียวควรเป็นพื้นที่สาธารณะที่ประชาชนเข้าถึงได้                  
ใช้บริการได้ เช่น สวนสาธารณะ สวนหย่อม สวนพฤกษศาสตร์ หรือเป็นพื้นที่สีเขียวอรรถประโยชน์ เช่น พื้นที่ฝังกลบขยะ พ้ื นที่บำบัด       

คะแนนเต็ม        35 
คะแนนที่ได้ 



 
๖๐ 

ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได ้

น้ำเสีย พื้นที่ที่กันไว้เพื่อควบคุมน้ำท่วม นอกจากนี้ ยังรวมถึงพื้นที่ที่เป็นริ้วยาวตามแนวสาธารณูปการต่าง ๆ เช่น พื้นที่ตามแนว ถนน                 
เกาะกลางถนน พ้ืนที่สีเขียวในสถาบันต่าง ๆ  
2. ตัวอย่างกิจกรรม เช่น การอนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่ที่มีอยู่เดิม การปลูกต้นไม้เพิ่มเติมในพื้นที่ การสำรวจจัดทำข้อมูลพื้นที่สีเขียว การให้
ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาและดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวหรือการเพิ่มพื้นที่สีเขียว มีการจัดทำแผนการอนุรักษ์ พัฒนา และเพิ่มพื้นที่สี เขียว
และมีการดำเนินการตามแผน รวมทั้งการรายงานผล 

หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ 
121 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
1. แผนงาน/โครงการ 
2. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ 
3. ภาพถ่ายกิจกรรม 
4. รายงานประจำปี 
5. กรณีร ่วมกับหน่วยงานอื ่นให้ด ู เอกสารที่
เกี่ยวข้อง 
6. หนังสือแจ้งเข้าร่วมกิจกรรม 
7. บัญชีลงลายมือชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม  
8 .  ช ่ อ ง ท า ง ก า ร ส ื ่ อ ส า ร  เ ผ ย แ พ ร่
ประชาสัมพันธ์และทางเว ็บไซต์หล ักของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

121. จำนวนกิจกรรมที ่องค ์กรปกครอง          
ส่วนท้องถิ่นดำเนินการเพื ่อแก้ไขปัญหาฝุ่น
ละอองขนาดเล็ก pm 2.5 และไฟป่าหมอก
ควัน  
 
เกณฑ์การให้คะแนน :   
1. ดำเนินการ ๓ กิจกรรมขึ้นไป 
2. ดำเนินการ ๒ กิจกรรม   
3. ดำเนินการ ๑ กิจกรรม   
4. ไมม่ีการดำเนินการ 
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คำอธิบาย : 
1. ตัวอย่างกิจกรรม เช่น การเฝ้าระวังและตรวจวัดฝุ่นละอองในบรรยากาศ การเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ปัญหาฝุ่นละออง         
ในบรรยากาศและแหล่งกำเนิดมลพิษหลักในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เกิด
ความตระหนักด้านฝุ ่นละอองในบรรยากาศ การรณรงค์ ใช้จักรยานเพื ่อลดการใช้รถยนต์ การจัดทำช่องทาง/เส้นทางจักรยาน               
การจัดระบบจราจร การสนับสนุน/จัดให้มีบริการขนส่งสาธารณะ การรณรงค์การใช้ขนส่งสาธารณะ การรณรงค์งดการเผาในที่โล่งการมี
กลุ่ม/อาสาสมัครเฝ้าระวังไฟป่า การแก้ไขปัญหาเหตุร้องเรียน การออกข้อบัญญัติท้องถิ่น/เทศบัญญัติ ที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ                 
การสาธารณสุข (กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพที่เกี่ยวกับคุณภาพอากาศ) การประหยัดพลังงาน การเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว การใช้เตาเผาศพ
ปลอดมลพิษ เป็นต้น 
หมายเหตุ:  
1. ประเมินเฉพาะเทศบาล/องค์การบริหารส่วนตำบล/เมืองพัทยา ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ ยกเว้นองค์การบริหารส่วนจังหวัด               
ไม่ต้องประเมิน 
2. เว้นแต่ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ตรวจสอบแล้วพบว่าในพื้นที่รับผิดชอบไม่มีปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก pm 2.5 หรือ
ไฟป่าหมอกควัน จะต้องรายงานจังหวัดและอำเภอทราบเป็นหนังสือด้วย พร้อมแนบเอกสารหลักฐานเป็นผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ
ที่ได้รับการรองรับจากกรมควบคุมมลพิษ หรือผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากเครื่องมือที ่มีการรับรองจากหน่วยงานภาครั ฐ                  
จึงจะสามารถตัดฐานการประเมินได้ 
 
 
 
 



 
๖๑ 

ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได ้

122 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
1. แผนงาน/โครงการ  
2. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ  
3. ภาพถ่ายกิจกรรม 
4. กรณีร่วมกับหน่วยงานอื่นให้ดูเอกสารที่
เกี่ยวข้อง  
5. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
6. หนังสือเชิญเข้าร่วมกิจกรรม  
7 .  ช ่ อ ง ท า ง ก า ร ส ื ่ อ ส า ร  เ ผ ย แ พ ร่
ประชาสัมพันธ์        
8. งบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างสีเขียว  
9.  จำนวนครั้งหรือร้อยละในการใช้บริการ              
จ ้ าง เหมาท ี ่ ได ้ร ับการร ับรองมาตรฐาน
สิ่งแวดล้อม  
10. จำนวนการจัดซื ้อจ ัดจ้างส ินค้าและ
บริการที่ผลิตในพ้ืนที่ 
11. หลักฐานแสดงการรับรองมาตรฐาน
สิ ่งแวดล้อมต่าง ๆ เช่น สินค้า ผลิตภัณฑ์ 
สถานประกอบการ ตลาด สำนักงาน โรงแรม  
ร้านอาหาร หน่วยงานราชการ วัด มัสยิด    
และสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ  
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง 
1. มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 มกราคม 
2551 เร ื ่อง การจัดซื ้อจ ัดจ้างสินค้าและ
บริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของภาครัฐ 
2. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 
0821.3/ว 287 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2551 

122. จำนวนกิจกรรมที่องค ์กรปกครอง              
ส่วนท้องถิ่นดำเนินการเพื่อส่งเสริมการผลิต 
การบริโภค และการบริการที ่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม  
เกณฑ์การให้คะแนน:    
1. ดำเนินการ 3 กิจกรรมขึ้นไป  
2. ดำเนินการ 2 กิจกรรม   
3. ดำเนินการ ๑ กิจกรรม   
4. ไมม่ีการดำเนินการ 
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3 
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คำอธิบาย : 
๑. การส่งเสริมการผลิต บริโภคและการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หมายถึง การปรับพฤติกรรมของการผลิต การให้บริการและ    
การบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ การประหยัดพลังงานและเชื้อเพลิง      
การเลือกซื้อเลือกใช้สินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การคัดแยกและลดปริมาณขยะ การจัดการน้ำเสียก่อนปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อม               
ของสถานประกอบการ อาคาร สำนักงาน ร้านค้า ร้านอาหาร โรงแรม ห้างสรรพสินค้า ตลาด โรงเรียน วัด มัสยิด และสถานที่ท่องเที่ยว  
ต่าง ๆ รวมทั้งการปรับพฤติกรรมของผู้บริโภคให้มีวิถีชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
๒. ตัวอย่างกิจกรรม เช่น การจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ ส่งเสริมการท่องเที่ยว                
เชิงนิเวศ ตลาดนัด/ตลาดสดสีเขียว จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้แก่หน่วยงานและสถานประกอบการในพื้นที่ การรณรงค์ลดการใช้
ถุงพลาสติก ลดการใช้โฟม ส่งเสริมให้หน่วยงาน สถานบริการ สถานประกอบการเข้าร่วมโครงการด้านสิ่งแวดล้อม หรือขอรับการรับรอง
มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม (ฉลากเบอร์ ๕, ฉลากเขียว, ฉลากคาร์บอน, ฉลาก cool mode, ฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์, โรงแรมใบไม้เขียว, 



 
๖๒ 

ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได ้

มาตรฐาน ISO, โรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Hotel), สำนักงานสีเขียว (Green Office), สินค้าที่มีกระบวนการผลิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม (สินค้าตัว G) วัดและมัสยิดที่มีการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม หรือมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมอ่ืน ๆ  เป็นต้น การยกระดับ
เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม การขยายเครือข่ายหรือลงนามความร่วมมือร่วมกับหน่วยงานอ่ืน  
หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ 
123 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
1. แผนงาน/โครงการ 
2. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ 
3. ภาพถ่ายกิจกรรม 
4. รายงานประจำปี 
5. กรณีร ่วมกับหน่วยงานอื ่นให้ด ู เอกสารที่
เกี่ยวข้อง 
6. จำนวนผ ู ้ เข ้าร ่วมก ิจกรรม/จำนวนผู ้ ใช้
ประโยชน์ 
7. ช่องทางการสื่อสาร เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
และทางเว ็บไซต ์หล ักขององค ์กรปกครอง                
ส่วนท้องถิ่น 
8. รายงานข้อมูลแสดงแนวโน้มการประหยัด
ไฟฟ้า น้ำมันเชื ้อเพลิง (ย้อนหลัง) ในพื ้นที่ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสำนักงาน/            
ที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
9. จำนวนสถานประกอบการท ี ่ เข ้าร ่วม
กิจกรรมลดการใช้พลังงานหรือเปลี่ยนมาใช้
พลังงานทดแทน 
10. งบประมาณค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าและ
น้ำมันเชื้อเพลิง (ย้อนหลัง) เฉพาะภารกิจใน
สำนักงาน/ที ่ทำการองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ ่น โดยไม่รวมภารกิจด้านการบริการ
สาธารณะ 
11. จำนวนแหล่งเร ียนรู ้ด ้านการอนุร ักษ์
พลังงาน 

123. จำนวนกิจกรรมที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ ่น ดำเนินการเพื ่อการส่งเสริมการใช้
พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ   
เกณฑ์การให้คะแนน:  
 1. ดำเนินการ 3 กิจกรรมขึ้นไป  
 2. ดำเนินการ 2 กิจกรรม   
 3. ดำเนินการ ๑ กิจกรรม   
 4. ไมม่ีการดำเนินการ 
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คำอธิบาย : 
1. การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ หมายถึง การดำเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการควบคุม กำกับการใช้พลังงาน
เพื่อให้เกิดการใช้พลังงานอย่างประหยัด คุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุด ลดการสูญเสียพลังงาน รวมทั้งการใช้พลังงานทดแทนแล ะ            
การหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่  
2. ตัวอย่างกิจกรรม เช่น การจัดทำแผนงานด้านการอนุรักษ์พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ การให้ความรู้เรื ่องการอนุรักษ์พลังงาน                
รณรงค์ประหยัดไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิง ส่งเสริมการใช้อุปกรณ์ประหยัดไฟฟ้า การผลิตและใช้ Biogas การใช้พลังงานแสงอาทิตย์   
การตรวจสอบและดูแลการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของวัสดุ อุปกรณ์ อาคาร สิ่งก่อสร้าง เครื่องจักรกล ยานพาหนะ  
ทำให้เชื้อเพลิงให้พลังงานได้มากขึ้น เป็นต้น 

หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ 
 



 
๖๓ 

ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได ้

124 

 
 

ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
๑. ข้อมูลพื ้นฐาน (City Profile) ด้านการ
พัฒนาเมืองในระบบการประเมินตนเองด้าน
เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน  
๒.ตรวจประเมินโดยกรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม  
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง 
1. มติคณะรัฐมนตรี เมื ่อว ันที ่ ๑๐ ตุลาคม 
๒๕๖๐ เรื่อง การดำเนินงานเมืองสิ่งแวดล้อม
ยั่งยืน ประจำปี ๒๕๕๙ 
2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ ๑๒ พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔:   
   - ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
   - แผนงานและโครงการสำคัญ  
โครงการเมืองสีเขียว  
 
 

124. องค ์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นมีการ
ดำเนินการประเมินเมืองสิ ่งแวดล้อมยั ่งยืน 
โดยผ่านระบบการประเมินตนเองด้านเมือง
ส ิ ่ งแวดล ้ อมย ั ่ งย ื น  (Self-Assessment 
Report: SAR)  
มีการดำเนินการ ดังนี้ 
(โปรด  ในช่อง  ที่มีการดำเนินการ) 
 ๑. เข้ารับการอบรมการใช้ระบบการประเมิน
ตนเองด ้ านเม ืองส ิ ่ งแวดล ้อมย ั ่ งย ืน(Self-
Assessment Report: SAR) โดยเข้าร่วมเวทีการ
อบรม หรือ ศึกษาอบรมผ่านระบบออนไลน์ต่างๆ 
 ๒. กรอกข้อมูลหน่วยงานและข้อมูลฐาน 
ด ้านการพัฒนาเมืองในระบบการประเมิน
ตนเองด้านเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ให้ครบถ้วน
สมบูรณ์ทุกข้อในแต่ละด้านทุกด้าน 
 ๓. บันทึกข้อมูลในระบบการประเมินตนเอง
ด้านเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ให้สมบูรณ์ 
เกณฑ์การให้คะแนน : 
1. ดำเนินการกรอกและบันทึกข้อมูลหน่วยงาน
และข้อมูลฐาน ด้านการพัฒนาเมืองในระบบ
การประเมินตนเองด้านเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน 
ครบถ้วนสมบูรณ์ทุกข้อในแต่ละด้านทุกด้าน 
อย่างน้อย ๑ ปี  
2. ดำเนินการกรอกและบันทึกข้อมูลหน่วยงาน 
และข้อมูลฐาน ด้านการพัฒนาเมืองในระบบ             
การประเมินตนเองด้านเมืองสิ ่งแวดล้อมยั ่งยืน                   
แต่ไมค่รบถ้วนสมบูรณ์ทุกข้อในแต่ละด้านทุกด้าน  
3. เข้ารับการอบรมการใช้ระบบการประเมิน
ตนเองด ้านเม ืองส ิ ่ งแวดล ้อมย ั ่ งย ืน (Self-
Assessment Report: SAR) โดยเข้าร่วมเวที
การอบรม หรือ ศึกษาอบรมผ่านระบบออนไลน์
ต่าง ๆ 
4. ไมม่ีการดำเนินการ 
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คำอธิบาย : 
๑. ระบบการประเมินตนเองด้านเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน (Self-Assessment Report: SAR) หมายถึง ระบบออนไลน์เพื่อการจัดเก็บ
ข้อมูลประมวลผล และรายงานผลการประเมินตนเองด้านการพัฒนาเมืองขั้นพื้นฐาน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถที่จะกรอก
รวมทั้งบันทึกข้อมูลการดำเนินงานด้านการพัฒนาเมืองตามประเด็นต่างๆ ซึ่งครอบคลุม ๔ มิติ ตามตัวชี้วัดการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อม
ยั่งยืน  ได้แก่ เมืองอยู่ดี คนมีสุข สิ่งแวดล้อมยั่งยืน เทศบาลแห่งการเรียนรู้และการบริหารจัดการที่ดี  ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ได้ด้วยตนเอง 
โดยระบบจะทำการประมวลผลหลังจากได้รับข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์พร้อมทั้งรายงานผลการประเมินตนเองด้านการพัฒนาเมือง  
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 ทั้งนี้ เทศบาลสามารถใช้ข้อมูลในระบบการประเมินตนเองด้านเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนเพื่อการประเมินระดับการพัฒนาเมืองรวมทั้ง              
การวางแผน กำหนดนโยบาย และติดตามประเมินผลการพัฒนาเมือง 
๒. เทศบาลต้องดำเนินการลงทะเบียนในระบบการประเมินตนเองด้านเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน โดยเข้าสู่ระบบที่ https://sar.deqp.go.th 
คลิกที่เมนูลงทะเบียน (ข้างบนด้านขวามือ)  แล้วกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์เพ่ือสมัครสมาชิก ได้แก่ (๑) ข้อมูลสำหรับ login เข้าใช้
งานระบบ (๒) ข้อมูลทั่วไปส่วนบุคคล (๓) ข้อมูลที่ทำงาน และกดสมัคร ซึ่งเทศบาลสามารถกำหนดชื่อบัญชีผู้ใช้ และรหัสผ่านเพื่อเข้ า 
ใช้งานในระบบได้ด้วยตนเอง  
๓. ระบบการประเมินตนเองด้านเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน (Self-Assessment Report: SAR) เป็นระบบที่เทศบาลสามารถกรอกและ
บันทึกข้อมูลหน่วยงานและข้อมูลฐานซึ่งเป็นข้อมูลย้อนหลังในระยะเวลา ๓ ปี ประกอบด้วยข้อมูลฐาน  ๗ ด้าน ได้แก่ ข้อมูลทั ่วไป 
โครงสร้างพื้นฐาน สวัสดิการสังคมและการศึกษา วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม การเงิน การคลัง และ LPA 
โดยไม่จำเป็นต้องแนบเอกสารประกอบเพ่ิมเติมตามท่ีระบบกำหนด 
๔. เทศบาลสามารถศึกษาและอบรมการใช้งานระบบการประเมินตนเองด้านเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนได้จากช่องทางการเรียนรู้ ดังนี้ 

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

           -    ดาวนโ์หลดคู่มือใช้งานระบบ SAR ได้ที่เวบไซด์กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
                www.deqp.go.th และ ระบบการประเมินตนเองด้านเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนผ่านระบบออนไลน์ https://sar.deqp.go.th 

- ดาวน์โหลดคลิปบรรยายสอนการใช้งานระบบการประเมินตนเองด้านเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนผ่านระบบออนไลน์ ได้ที่ ระบบ
การประเมินตนเองด้านเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนผ่านระบบออนไลน์ https://sar.deqp.go.th  

- เวทีการพัฒนาศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือการใช้งานระบบการประเมินตนเองด้านเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนผ่าน
ระบบออนไลน์ จัดโดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  

- ดาวน์โหลด Animation แนะนำการใช้งานระบบการประเมินตนเองด้านเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนผ่านระบบออนไลน์ ได้ที่
ระบบการประเมินตนเองด้านเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนผ่านระบบออนไลน์ https://sar.deqp.go.th   

๕. เทศบาลไม่ต้องกรอกรายละเอียดใดๆในข้อมูลฐานด้าน LPA เนื่องจากระบบจะใช้ข้อมูลการประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครอง   
ส่วนท้องถิ่นท้ังหมดจากกรมส่งสริมการปกครองท้องถิ่นในการประมวลผล   
หมายเหตุ: ประเมินเฉพาะเทศบาล ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้  ยกเว้นองค์การบริหารส่วนจังหวัด/องค์การบริหารส่วนตำบล/   
เมืองพัทยา ไม่ต้องประเมิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://web.facebook.com/deqpth
https://sar.deqp.go.th/
https://sar.deqp.go.th/
https://sar.deqp.go.th/
https://sar.deqp.go.th/
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ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
1. แผนการดำเนินงาน/นโยบาย เกี่ยวกับการ
บริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 
2. แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
3. มีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์หลักขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ ่น โดยให้ทีมประเมินฯ 
ตรวจสอบในเชิงประจักษ์ (เปิดดูจากเว็บไซต์
จริงในวันตรวจประเมินฯ) 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง 
1. บ ันทึกข ้อตกลงความร ่วมมือเผยแพร่
ความรู ้ ด้านการประเมินปริมาณก๊าซเรือน
กระจกที ่ปล ่อยจากกิจกรรมทั ้งหมดของ
องค ์กร ปกครองส ่วนท ้องถ ิ ่น (Carbon 
Footprint for Organization: CFO) และการ
รายงานข้อมูลปริมาณก๊าซเรือนกระจกระดับ
เมือง (City Carbon Footprint: CCF) ให้แก่
องค ์กรปกครองส ่ วนท ้ องถ ิ ่ น  ลงว ันที่                  
15 มิถุนายน 2559 
2. บ ันทึกข ้อตกลงความร ่วมมือเผยแพร่
ความรู้ ด้านการรายงานข้อมูลปริมาณก๊าซ
เรือนกระจกในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และเมือง เพื่อมุ่งสู่การเป็นเมืองลดคาร์บอน 
ลงวันที่ 9 มกราคม 2563 
3. หนังสือองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือน
กระจก ที ่ อบก 2563.08/348 ลงวันที่     
19  มีนาคม 2563 
4. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ท ี ่  มท 0820.3/ว 1007 ลงว ันท ี ่  30 
มีนาคม 2563 
5. หนังสือแสดงเจตนารมณ์การมีส่วนร่วมที่
ประเทศกำหนด (Nationally Determined 
Contribution:  NDC)  ในการดำเน ิ น งาน         
ด้านการเปลี ่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่ง
ประเทศไทยโดยสำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้นำส่ง
สำนักเลขาธิการอนุสัญญาสหประชาชาติว่า
ด้วยการเปลี ่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เมื่อ
วันที่ 20 ตุลาคม 2563  
 
 

125. แผนการดำเนินงาน/นโยบาย เกี่ยวกับ
การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 
 
เกณฑ์การให้คะแนน : 
1. มีการจัดทำแผนการดำเนินงานเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกและเผยแพร่
ประชาชนทราบ 
2.  ผ ู ้บร ิหารม ีนโยบายและม ีการรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ที่เกี ่ยวข้องกับการดำเนินงาน
เกี่ยวกับการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 
3.  ผ ู ้บร ิหารม ีนโยบาย หร ือม ีการรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ที่เกี ่ยวข้องกับการดำเนินงาน
เกี ่ยวกับการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก   
อย่างใดอย่างหนึ่ง 
4. ไม่มีการดำเนินการ 
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๖๖ 

ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได ้

คำอธิบาย : 
1. ก๊าซเรือนกระจก เป็นก๊าซที่มีคุณสมบัติในการดูดซับความร้อนและรังสีอินฟาเรดได้ดี ก๊าซเหล่านี้มีความจำเป็นต่อการรักษาอุณหภมูิ              
ในบรรยากาศของโลกให้คงที่  ซึ่งหากมีมากจนเกินไปจะก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
2. แผนการดำเนินการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก หมายถึง แผนที่หน่วยปฏิบัติจะต้องจัดทำขึ ้นเพื ่อการบริหารจัดการก๊าซ                  
เรือนกระจก รวมถึงการทำรายงานข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการสนับสนุนส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนดำเนินการลดก๊าซ
เรือนกระจกจากกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี ่ยวข้อง และกำกับการดำเนินงานของหน่วยย่อยที่อยู่ล่างสุดของการปฏิบัติงานที่มีพื ้นที่ดูแล
รับผิดชอบ และ มีภารกิจเฉพาะในพ้ืนที่นั้น 

3. นโยบายการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก หมายถึง แนวทางหรือกรอบที่กำหนดขึ้นเพื่อใช้ในการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก          
ให้บรรลุเป้าหมายตามต้องการ 
4. วัดผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ถึงปัจจุบัน (ตุลาคม 2563 – วันที่เข้าตรวจ) 
หมายเหตุ: ประเมินเฉพาะเทศบาลนคร/เทศบาลเมือง/เมืองพัทยา ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้  
              ยกเว้นองค์การบริหารส่วนจังหวัด/เทศบาลตำบล/องค์การบริหารส่วนตำบล ไม่ต้องประเมิน 

126 ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
1. รายงานข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกขององค ์กรปกครองส ่วนท ้องถิ่น                 
ตามคู ่มือการจัดทำข้อมูลก๊าซเรือนกระจก             
ขององค ์การบร ิหารจ ัดการก ๊าซกระจก 
(องค์การมหาชน) 
2. ช่องทางการเผยแพร่ผลการดำเนินการและ
ทางเว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง 
1. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเผยแพร่ความรู้ 
ด้านการประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อย
จากกิจกรรมทั้งหมดขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ ่น (Carbon Footprint for Organization: 
CFO) และการรายงานข้อมูลปริมาณก๊าซเรือน
กระจกระด ับเม ือง (City Carbon Footprint: 
CCF) ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 
15 มิถุนายน 2559 
2. บ ันทึกข ้อตกลงความร ่วมมือเผยแพร่
ความรู ้ด้านการรายงานข้อมูลปริมาณก๊าซ
เรือนกระจกในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
เมือง เพื่อมุ่งสู ่การเป็นเมืองลดคาร์บอน ลงวันที่         
9 มกราคม 2563 

126. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดทำ
รายงานข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซเร ือน
กระจกขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เกณฑ์การให้คะแนน: 
1. มีการจัดทำรายงานข้อมูลปริมาณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก และเผยแพร่แก่ประชาชน
ตั้งแต่ 2 ช่องทางขึ้นไป 
2. มีการจัดทำรายงานข้อมูลปริมาณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก และเผยแพร่แก่ประชาชน            
1 ช่องทาง  
3. มีการจัดทำรายงานข้อมูลปริมาณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก แต่ไม่ได้เผยแพร่ 
4. ไม่มีการดำเนินการ 
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๖๗ 

ตัวช้ีวัด การตรวจสอบการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได ้
3. หนังสือองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือน
กระจก ที ่ อบก 2563.08/348 ลงวันที่   
19  มีนาคม 2563 
4. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 
มท 0820.3/ว 1007 ลงวันที่ 30 มีนาคม 
2563  

คำอธิบาย : 
1. รายงานข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซเร ือนกระจก (Greenhouse Gas Inventory) เป็นการแสดงแหล่งปล่อยและดูดกลับ                      
ก๊าซเรือนกระจก รวมถึงการแสดงปริมาณก๊าซเรือนกระจก ที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมต่าง ๆ 
2. ช่องทางการเผยแพร่ผลการดำเนินงาน หมายถึง กระบวนการถ่ายทอดผลการดำเนินงานผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆอย่าง                 
เช่น รายงานเอกสาร สื่อสิ่งพิมพ์ แผ่นพับ โปสเตอร์ เว็บไซต์  สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อวีดีโอ เป็นต้น 
3. วัดผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ถึงปัจจุบัน (ตลุาคม 2563 – วันที่เข้าตรวจ) 
หมายเหตุ: ประเมินเฉพาะเทศบาลนคร/เทศบาลเมือง/เมืองพัทยาไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ ยกเว้นองค์การบริหารส่วนจังหวัด/
เทศบาลตำบล/องค์การบริหารส่วนตำบลไม่ต้องประเมิน 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


