






 
รายงานการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(Local Performance Assessment : LPA) 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖2 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลคบูัว  อ าเภอเมอืงราชบุรี  จังหวัดราชบุรี 
 

    
 

ผู้รับผิดชอบ  
 
             งานนโยบายและแผน 

1. นางภัคภร    แก้วมรกต   ต าแหน่ง  นกัวเิคราะหน์โยบายและแผนช านาญการ 
2. นายสุเมธ     พระแกว้     ต าแหน่ง  ผู้ชว่ยนักวิเคราะหน์โยบายและแผน 

 
 
 



บทน า 
 
 ตามท่ี อ าเภอเมืองราชบุรี ได้แจ้งการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(Local Performance Assessment : LPA) : (สถ. – อปท.) ประจ าปีงบประมาณ 2562 โดยให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการจัดเตรียมเอกสารหลักฐานเพ่ือรองรับการตรวจจากทีมประเมินประสิทธิภาพ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถ. – อปท.) ประจ าปีงบประมาณ 2562 ประกอบด้วย  5  ด้าน  ดังนี้ 

1) ด้านการบริหารจัดการ 
2) ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา 
3) ด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง 
4) ด้านการบริการสาธารณะ 
5) ด้านธรรมาภิบาล 

 โดยมอบหมายให้บุคคลต่อไปนี้ รับผิดชอบด้านที่ 1 ด้านการบริหารจัดการ และด้านที่ 5 
ด้านธรรมาภิบาล  

1. นางภัคภร    แก้วมรกต   ต าแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
2. นายสุเมธ     พระแก้ว     ต าแหน่ง  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

 ในการนี้ จังหวัดราชบุรี ได้แต่งตั้งทีมประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุก
แห่งในเขตอ าเภอเมืองราชบุรี  (สถ. – อปท.) ประจ าปีงบประมาณ 2561  ประกอบด้วย 
 1)  นางอัมพร  ปันยารชุน     ท้องถิ่นอ าเภอโพธาราม  (หัวหน้าทีม)   
      ตรวจประเมิน ฯ ด้านที่ 4  
 2)  นางปราณี  ค้าเจริญ    เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นช านาญงาน   
   ตรวจประเมินฯ ด้านที่ 2           (ส านักงานท้องถิ่น จังหวัดราชบุรี) 
 3)  นางดวงสมร  นววิธิพงศ์    เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน   
      ตรวจประเมิน ฯ ด้านที่ 3 

4) นางสาวเนตรชนก  อ่วมอ่ิมพืช ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลดอนกระเบื้อง   
ตรวจประเมิน ฯ ด้านที่ 1 และด้านที่ 5 

 ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว ได้รับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (LPA) ไปแล้ว เมื่อวันที่  12  มิถุนายน  2562  ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปด้วยความถูกต้อง และ
เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลต่อองค์กรอย่างสูงสุด ข้าพเจ้า นางภัคภร  แก้วมรกต  ต าแหน่ง นักวิเคราะห์
นโยบายและแผนช านาญการ และนายสุเมธ  พระแก้ว ต าแหน่ง ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จึงจัดท า
รายงานผลการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว (LPA) ในด้านที่ 1 การบริหาร
จัดการ  และด้านที่ 5 ด้านธรรมาภิบาล  โดยจัดท าสรุปเปรียบเทียบผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์การ
บริหารส่วนต าบลคูบัว ระหว่างปี 2559, 2560 , 2561 และ 2562 
 



เปรียบเทียบการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(Local Performance Assessment : LPA) 

ประจ าปีงบประมาณ 2562 
ระหว่างปี 2559 , 2560, 2561 และ 2562 

การประเมินด้านที่  1   ด้านการบริหารจัดการ 

หัวข้อประเมิน 
คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้ คิดเป็นร้อยละ 

2559 2560 2561 2562 2559 2560 2561 2562 2559 2560 2561 2562 
1.การบริหารภารกิจเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชน  

45 - -  30 - - - 66.66 - - - 

2.การบริหารงานเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของ 
อปท. 

40 - -  28 - - - 70 - - - 

3.การบริหารภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความ 
   คุ้มค่าในเชิงภารกิจ 

30 - -  17 - - - 56.66 - - - 

4.การลดขั้นตอนการปฏิบตัิงาน 15 - -  11 - - - 73.33 - - - 
5.การบริหารการจัดการ 10 - -  0 - - - 0 - - - 
6.การอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน 

20 - -  16 - - - 80 - - - 

7. การวางแผนพฒันาท้องถิ่น - 40 40 40 - 32 36 32 - 80 90 80 
8. การจัดท าฐานข้อมูลที่ส าคัญ - 5 5 5 - 5 5 5 - 100 100 100 
9.การจัดการข้อร้องเรียน - 10 10 10 - 10 4 6 - 100 40 60 
10.การบริการประชาชน - 15 15 15 - 10 15 15 - 66.66 100 100 
11.ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน - 15 15 15 - 11 15 15 - 73.33 100 100 
12.การประเมินผลการปฏบิัติงาน 10 20 15 15 0 20 13 13 - 100 86.66 86.66 
13.การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน - 20 20 20 - 20 20 20 - 100 100 100 
14.การปรับปรุงภารกิจ - - 10 10 - - 10 10 - - 100 100 
15.การด าเนินงานตามนโยบายของจังหวัด - - 10 10 - - 8 8 - - 80 80 

รวม 170 125 140  102 108 126 124 60.00% 86.40 90.00 88.57 
 



 
 
 
 

การประเมินด้านที่ 5  ด้านธรรมภิบาล 
 

หัวข้อประเมิน 
คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้ คิดเป็นร้อยละ 

2559 2560 2561 2562 2559 2560 2561 2562 2559 2560 2561 2562 
1. นโยบายและการจัดกิจกรรม - 25 25 25 - 20 15 21 - 80 60 84 
2. การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารและการมีส่วนร่วม - 15 15 25 - 13 13 13 - 86.66 86.66 86.66 
3. มาตรฐานการให้บริการ - 15 10 10 - 11 10 10 - 73.33 100 100 
4. การมีระบบ/กลไกจัดการกับเร่ืองร้องเรียน - 10 10 10 - 10 10 10 - 100 100 100 
5. การถูกชี้มูลความผิด - 5 5 5 - 3 5 5 - 60 100 100 

รวม - 70 65  - 57 53 59 - 81.42 81.53 90.76 
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ด้านที่ 1 ด้านการบริหารจัดการ 
หมวด 1 การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น                                                    คะแนนเต็ม    40 คะแนน 
                                                                                                 คะแนนทีไ่ด้   32 คะแนน 
เป้าหมาย : อปท. มีกระบวนการในการจัดท าแผนพัฒนาที่มีประสิทธิภาพและสามารถตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน ได้อย่างแท้จริง 
1.1 ความสามารถในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนด  
ตรวจสอบหลักฐานที่เกี่ยวข้อง  

1) หนังสือที่เสนอ ผวจ. กรณีมีการขยายเวลาการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
2) ประกาศของ อปท. เรื่อง การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (2561-2564 

-หนังสือ มท. ด่วนที่สุด ที่ มท.0810.2/ว 5797 ลว 10 ต.ค.59 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท า
และประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 

คะแนนเต็ม 
คะแนนที่ได้ 

ปี 2561 ปี 2562 
5 3 1 

 

สาเหตุที่ไม่ได้ตามเกณฑ์การประเมิน  
- ไม่สามารถจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนด (เนื่องจาก อบต.คูบัว มีการขยาย

เวลาในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี และจัดท าแล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2559) 
ประกอบกับการจัดท าแผนเป็นการจัดท าแผนท้องถิ่นฉบับใหม่ จากแผนพัฒนาท้องถิ่นสามปี เป็น
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

แนวทางแก้ไข 
1.2 การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นต้องจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นภายในกรอบระยะเวลาที่ก าหนด การจัดท า

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 
ตรวจสอบหลักฐานที่เกี่ยวข้อง  

๑) ค าสั่งหรือประกาศผู้รับผิดชอบจัดท า ประชาคมในพ้ืนที่ 
๒) ประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถิ่น เพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เป็นปัจจุบัน 
3) รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 
4) บัญชีโครงการพัฒนา (แบบ ผ.๐๑, ผ.๐๒ ผ.๐๓ ผ.04 ผ.05 ผ.06 ผ.07 และผ.08 แล้วแต่กรณี))  
5) รายงานการประชุมประชาคมท้องถิ่น ทีจ่ัดท า  หรือทบทวน หรือเพ่ิมเติม หรือเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
         - หนังสือ มท. ด่วนที่สุด ที่ มท. ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลว ๒๙ ม.ค.๕๙ เรื่อง แนวทางและ
หลักเกณฑ์ การจัดท าและประสานแผนพัฒนาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น 
         -หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท.0810.2/ว 5797 ลว.10 ต.ค.59  

 

การวิเคราะห์ข้อปรับปรุง และแก้ไข 
 



-2- 
มีการด าเนินการดังนี ้

๑) มีการก าหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน เพ่ือจัดท าประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล/ 
    อ าเภอ/ชุมชนเมือง/ชุมชนนคร/จังหวัด ครอบคลุมทุกพื้นที่ และมีการประกาศสัดส่วนประชาคม 
    ท้องถิ่นหรือแสดงให้เห็นถึงการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น 
๒) มีกระบวนการ และวิธีการก าหนดวิสัยทัศน์ของอปท. ที่สอดคล้องกับประเด็นของยุทธศาสตร์ 
    ของ อปท. 
๓) โครงการ/ผลผลิต  ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 
    ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
๔) โครงการ/กิจกรรม ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖4) น ามาจากปัญหา 

              ความต้องการและข้อเสนอแนะของประชาชน รวมถึงแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)  
              หรือฉบับปัจจุบัน) และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นฉบับปัจจุบัน 
  

คะแนนเต็ม 
คะแนนที่ได้ 

ปี 2561 ปี 2562 
5 5 5 

  
 สาเหตุที่ได้ตามเกณฑ์การประเมิน 
 - ด าเนินการครบทุกข้ันตอน  
 
1.3 อปท. ได้ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ตรวจสอบหลักฐานที่เกี่ยวข้อง 

1) ส าเนาหนังสือเชิญประชุมหรือเอกสาร การประชาสัมพันธ์ฯ ที่มีการเผยแพร่อย่างหลาก หลายและ  
  ทั่วถึง  
 2) ส าเนารายงานการประชุมประชาคม ชุมชน/ หมู่บ้านในการรับทราบปัญหาความต้องการของ  
  ประชาชนหรือส าเนารายงานการประชุมในการ ส่งเสริมกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
 3) ส าเนารายงานการประชุมประชาคมท้องถิ่นในระดับต าบล/ชุมชนต าบล /ชุมชนเมือง/ชุมชนนคร/    
    จังหวัดหรือ ท้องถิ่น หรือการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการสนับสนุน  
    การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่มีการน าปัญหา ความต้องการ/ข้อเสนอแนะจากการประชุม  
    ประชาคมท้องถิ่นชุมชนท้องถิ่น มาวิเคราะห ์และจัดล าดับความส าคัญ 

มีการด าเนินการดังนี ้
  ๑) มีการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น หรือส่งเสริมกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือรับฟัง 
              ความคิดเห็นและข้อเสนอจากชุมชน/หมู่บ้าน/อ าเภอ 
  ๒) มีการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น หรือส่งเสริมกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือรับฟัง 
              ความคิดเหน็และข้อเสนอจากต าบล/ชุมชนต าบล/ชุมชนเมือง/ชุมชนนคร/จังหวัด 
           3) มีการน าปัญหาความต้องการ/ข้อเสนอแนะจากการประชุมประชาคมท้องถิ่นมาวิเคราะห์และ 
              จัดล าดับความส าคัญ 
           4) มีโครงการพัฒนาจากการประชุมประชาคมท้องถิ่น ในภาพรวม มาบรรจุไว้ในแผนพัฒนา 
               ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖4) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
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คะแนนเต็ม 
คะแนนที่ได้ 

ปี 2561 ปี 2562 
5 5 5 

สาเหตุที่ได้ตามเกณฑ์การประเมิน 
 - ด าเนินการครบทั้ง 4 รายการข้างต้น 
  
1.4 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ตรวจสอบหลักฐานที่เกี่ยวข้อง 

1) เอกสารประกอบแสดงให้เห็นถึง ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค ได้แก่ ความเชื่อมโยง  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา จังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ของ อปท. (แบบ ยท. 01) แผนผัง
ยุทธศาสตร์ (Strategic map) (แบบ ยท. 02) รายละเอียดยุทธศาสตร์ (แบบ ยท. 03)  

2) เอกสารประกอบแสดงให้เห็นถึงยุทธศาสตร์ ของ อปท. ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 

มีการด าเนินการดังนี ้
1) อปท. มีการจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาที่ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ/ ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด/ยุทธศาสตร์จังหวัด และมีแนวทางน าไปจัดท 
าเป็นโครงการที่เป็น รูปธรรม อย่างน้อย 10 โครงการขึ้นไป  
2) อปท. มีการจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาที่ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด/ ยุทธศาสตร์จังหวัด 
และมีแนวทางน าไปจัดท า เป็นโครงการที่เป็นรูปธรรม อย่างน้อย 5 โครงการขึ้นไป  
3) อปท. มีการจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาที่ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ/ ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด/ยุทธศาสตร์จังหวัด และมีแนวทางน าไปจัดท าเป็นโครงการที่
เป็น รูปธรรม อย่างน้อย 3 โครงการขึ้นไป  
4) อปท. มีการจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาที่ แสดงให้เห็นถึงจุดยืนทางยุทธศาสตร์ และ องค์ประกอบ 
ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ได้ อย่างครบถ้วน และน าไปจัดท าโครงการที่เป็น รูปธรรม 1 – 2 
โครงการ 

 

คะแนนเต็ม 
คะแนนที่ได้ 

ปี 2561 ปี 2562 
5 5 5 

สาเหตุที่ได้ตามเกณฑ์การประเมิน 
 -  ด าเนินการครบทั้ง 4  ข้อ 
1.5 ตรวจสอบจ านวนโครงการพัฒนา ใน แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี และน ามาเปรียบเทียบ กับโครงการที่
ปรากฏในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี/เพิ่มเติม และ โครงการพัฒนาที่ได้รับ
งบประมาณ อุดหนุนจาก ภาครัฐ ตลอดจนเงินนอกงบประมาณ คิดเป็น ร้อยละเท่าใดของจ านวนโครงการ
พัฒนาที่ ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาฯ เฉพาะปี 2561  

1) เอกสาร/หลักฐานที่แสดงว่า อปท. ได้รับ งบประมาณจากภาครัฐ หรือ อ่ืน ๆ  
  2) เอกสาร/หลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงโครงการ พัฒนาที่ได้ด าเนินการจริงที่ใช้เงินงบประมาณ 

รายจ่ายประจ าปีหรือเงินนอกงบประมาณ 
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ตรวจสอบหลักฐานที่เกี่ยวข้อง 
1.5 ตรวจสอบจ านวนโครงการพัฒนาใน แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี และน ามาเปรียบเทียบ กับโครงการที่ปรากฏ
ในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี/เพ่ิมเติม และ โครงการพัฒนาที่ได้รับงบประมาณ 
อุดหนุนจาก ภาครัฐ ตลอดจนเงินนอกงบประมาณ คิดเป็น ร้อยละเท่าใดของจ านวนโครงการพัฒนาที่ ก าหนด
ไว้ในแผนพัฒนาฯ เฉพาะปี 2561  

1) เอกสาร/หลักฐานที่แสดงว่า อปท. ได้รับ งบประมาณจากภาครัฐ หรือ อื่น ๆ 
2) เอกสาร/หลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงโครงการ พัฒนาที่ได้ด าเนินการจริงที่ใช้เงินงบประมาณ รายจ่าย

ประจ าปีหรือเงินนอกงบประมาณ 
 

คะแนนเต็ม 
คะแนนที่ได้ 

ปี 2561 ปี 2562 
5 3 1 

 

สาเหตุทีไ่ม่ได้ตามเกณฑ์การประเมิน 
- ร้อยละ 50  - 60 

แนวทางแก้ไข :  โครงการที่จะน าเข้าเพ่ิมเติมในแผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.คูบัว จะต้องเป็นโครงการที่จะต้องมี
งบประมาณและสามารถน ามาแก้ไขปัญหาได้เลย และต้องน าโครงการในแผนมาปฏิบัติให้มากกว่าร้อยละ 70 
1.6 การจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง ท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า)      
(Local Sufficiency Economy Plan : LSEP)  
เกณฑ์การให้คะแนน :      

1. มีการน าโครงการที่เกี่ยวกับ LSEP ไปจัดท าเป็นโครงการที่เป็นรูปธรรม อย่างน้อย 3 โครงการ 
  2. มีการน าโครงการที่เกี่ยวกับ LSEP ไปจัดท า เป็นโครงการที่เป็นรูปธรรม อย่างน้อย 2 โครงการ  

  3. มีการจัดท าโครงการที่เกี่ยวกับ LSEP แต่ ไม่ได้น าไปจัดท าเป็นโครงการที่เป็นรูปธรรม  
  4. อปท. ไม่ได้ด าเนินการจัดท าโครงการ LSEP   

ตรวจสอบหลักฐานที่เกี่ยวข้อง 
    1) มีการจัดท าแผน LSEP ในส่วนที่ 1 สภาพ ทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน ของแผนพัฒนาท้องถิ่น สี่ปี  
(พ.ศ. 2561 – 2564)  

2) แบบส ารวจ/ฐานข้อมูล  
3) หนังสือประสานหรือขอความร่วมมือจาก หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
4) เอกสาร/หลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงโครงการ พัฒนาที่ได้ด าเนินการจริง  
5) ด าเนินการตามหนังสือ สถ. ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2172 ลว. 19 ต.ค. 2559  

เรื่อง  การส ารวจข้อมูลเพื่อจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจ พอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า)  
(Local Suffciciency Economy Plan : LSEP) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
 ประเมินเฉพาะ อบต./เทศบาล      
 

คะแนนเต็ม 
คะแนนที่ได้ 

ปี 2561 ปี 2562 
5 5 5 

สาเหตุที่ได้ตามเกณฑ์การประเมิน 
        - มีการน าโครงการที่เกี่ยวข้องกับ LSEP ไปจัดท าเป็นโครงการที่เป็นรูปธรรม อย่างน้อย 3 โครงการ 
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1.7 แนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ตรวจสอบหลักฐานที่เกี่ยวข้อง 

1) ส าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามฯ หนังสือวาระการประชุมแจ้งคณะกรรมการฯ  
2) ส าเนารายงานการประชุมที่แสดงให้เห็นถึงการ ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตาม และ

ประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย กรอบและแนวทางใน การติดตามและประเมินผล/ระเบียบ วิธีใน
การติดตามและประเมินผล/ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและ ประเมินผล  

3) ส าเนารายงานการประชุมที่แสดงกระบวนการหรือ ขั้นตอนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  

4) ส าเนารายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น   

5)  หนังสือที่แสดงให้เห็นถึงผู้บริหารท้องถิ่นรายงานผล และเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  

6) ส าเนารายงานการประชุมสภาท้องถิ่นและเสนอ ความเห็นซึ่งได้จากการประชุมสภาท้องถิ่น ในการ 
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  

7) ส าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนา ท้องถิ่น และเสนอความเห็นซึ่งได้จากการประชุม 
คณะกรรมการฯ ในการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น  

8) ส าเนาประกาศผลการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่ 
เปิดเผย  
มีการด าเนินการดังนี ้
 1.การประชุมคณะกรรมการติดตามและ ประเมินผลอย่างน้อย 4 ครั้ง และเป็นไปตาม ห้วงระยะเวลาที่
ก าหนด  
 2. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลมีการรายงานผล และเสนอความเห็น ซึ่งได้จาก การติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น ตามระยะเวลาที่ก าหนด  
 3. ผู้บริหารท้องถิ่นรายงานผลและเสนอ ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนา
ท้องถิ่นของคณะกรรมการติดตาม และประเมินผล เสนอต่อสภาท้องถิ่น ตาม ระยะเวลาที่ก าหนด  
 4. มีการประชุมสภาท้องถิ่นและสภาท้องถิ่น เสนอความเห็นที่ได้จากการประชุมสภาท้องถิ่น ในการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ท้องถิ่น ตามระยะเวลาที่ก าหนด  
 5. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นประชุม และได้เสนอความเห็นที่ได้จากการติดตาม ประเมินผล 
แผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระยะเวลา ที่ก าหนด  
 6. มีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ท้องถิ่น แต่ไม่เป็นไปตามห้วงระยะเวลาที่ ก าหนด 
  

คะแนนเต็ม 
คะแนนที่ได้ 

ปี 2561 ปี 2562 
5 5 5 

สาเหตุที่ได้ตามเกณฑ์การประเมิน 
 - ด าเนินการ 5 – 6 ข้อ 
 
 
 
 



-6- 
1.8  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในระบบ e-plan 
ตรวจสอบหลักฐานที่เกี่ยวข้อง 

1) หลักฐานการบันทึกผลการติดตามในระบบ e-plan   
2) รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
3) รายงานผลการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น  
4) รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นและ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  
5) การประกาศผลการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น 

มีการด าเนินการดังนี ้
 1. มีการบันทึกผลการติดตามและประเมินผล รวมทั้งลงข้อมูลในระบบ e-plan ครบถ้วน เสนอผู้บริหาร
ท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น รายงานผลให้สภาท้องถิ่น คณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น และประกาศให้
ประชาชนทราบ  
 2. มีการให้คะแนนตามแนวทางการพิจารณา การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือ ความ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเป็นไปตาม ระยะเวลาที่ก าหนด  
 3. มีการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการ ติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความ สอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิน่สี่ปีขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น และเป็นไปตามระยะเวลา ที่ก าหนด  
 4. มีการสรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม มีการใช้แบบส าหรับการติดตามและประเมินผล  
เชิงปริมาณ(Quantity) และเชิงคุณภาพ (Quality) มีการติดตามและประเมินผลตาม Key Performance 
Indicators : KPIs และผลกระทบ (Impact)  
 5. มีการน าเสนอข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประกอบด้วย ผลกระทบน าไปสู่
อนาคต/ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา  
 6. มีการประมวลผลจากการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขั้นสุดท้ายหรือ บทสรุป 
  

คะแนนเต็ม 
คะแนนที่ได้ 

ปี 2561 ปี 2562 
5 5 5 

สาเหตุที่ได้ตามเกณฑ์การประเมิน 
 - ด าเนินการ 5-6 ข้อ 
 
หมวด 2  การจัดท าฐานข้อมูลที่ส าคัญ                                               คะแนนเต็ม  5  คะแนน 
                                                                                               คะแนนที่ได้  5  คะแนน 
เป้าหมาย : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดท าฐานข้อมูลที่น่าเชื่อถือ ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน ครบถ้วน เพ่ือ
เป็นพื้นฐาน ในการพัฒนาท้องถิ่น 

2.1  อปท. บันทึกข้อมูลตามฐานข้อมูลที่ส าคัญ ตามกรอบระยะเวลา  
 เป็นการประเมินโดยดูข้อมูลจากระบบ สารสนเทศโดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศท้องถิ่น กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น  
 1) มีการบันทึกข้อมูลตามฐานข้อมูลผ่านระบบ สารสนเทศของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้อย่าง
ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบันอย่าง ต่อเนื่อง ทุกระบบ ตามแนวทางท่ีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนด  
 2) การบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น (มฝ. 1 , มฝ. 2)  
 3) ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (info)  
 4) ให้ใช้ข้อมูล ณ วันที่คณะกรรมการเข้าตรวจ 
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คะแนนเต็ม 
คะแนนที่ได้ 

ปี 2561 ปี 2562 
5 5 5 

สาเหตุที่ได้ตามเกณฑ์การประเมิน 
- บันทึกข้อมูลครบทุกระบบ ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน อย่างต่อเนื่อง ตามแนวทาง        

ที่ สถ.ก าหนด 
 
หมวดที่ 3 การจัดการข้อร้องเรียน                                          คะแนนเต็ม   10 คะแนน  
                                                                                  คะแนนทีไ่ด้     6 คะแนน              
เป้าหมาย : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีศักยภาพในการจัดการข้อร้องเรียนที่เก่ียวข้องได้อย่างรวดเร็ว  
ทันต่อสถานการณ์ และความคาดหวังของสังคม 

3.1 รอ้ยละของข้อร้องเรียนต่อ อปท. ที่ด าเนินการส าเร็จลุล่วง 
ได้แก่  1) มีการมอบหมายหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ รบัผิดชอบของหน่วยงาน  
 2) ค าสั่งแต่งตัง้เจ้าหนา้ที่รับผดิชอบ  
 3) ทะเบียนรบัเร่ืองร้องเรียน  
 4) หลักฐานการรายงานผลให้ทราบ  ภายใน  15 วนั    
ค าอธิบาย/กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง  
 1. การด าเนินการจัดการข้อร้องเรียนส าเร็จ ลุล่วง หมายถึง มีการจัดท าบัญชีรบัเร่ืองราวร้อง ทุกข์ ร้องเรียนฯ 
และด าเนนิการแก้ไขปัญหา หรอืแจ้งผลความคืบหน้าให้ประชาชนทราบ ภายใน ๑๕ วัน  
 2. พ.ร.ฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖  
 

คะแนนเต็ม 
คะแนนที่ได้ 

ปี 2561 ปี 2562 
5 3 1 

สาเหตุทีไ่ม่ได้ตามเกณฑ์การประเมิน 
- จัดท าบัญชีรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนฯ และด าเนินการแก้ไขปัญหาหรือแจ้งผลความคืบหน้าให้
ประชาชนทราบ ภายใน 15 วัน อย่างน้อยร้อยละ 50 ของจ านวนเรื่องราวร้องทุกข์ที่ปรากฏในบัญชี 

แนวทางแก้ไข :  อบต.คูบัว ต้องด าเนินการแก้ไขปัญหาหรือแจ้งผลความคืบหน้าให้ประชาชนทราบ 
                     ภายใน 15 วัน เพ่ือแจ้งเรื่องราวร้องเรียน แจ้งทุกข ์ทุกเรื่อง 
 

3.2 รอ้ยละของข้อร้องเรียนที่มาจาก ศูนย์ด ารงธรรม ที่ด าเนินการส าเร็จลุล่วง 
ค าอธิบาย/กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

1. การด าเนินการจัดการข้อร้องเรียนส าเร็จ ลุล่วง หมายถึง มีการจัดท าบัญชีรับเรื่องราว ร้องทุกข์  
ร้องเรียนฯ และด าเนินการแก้ไขปัญหา หรือแจ้งผลความคืบหน้าให้ประชาชนทราบ ภายใน ๑๕ วัน 
2. พ.ร.ฎ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖  
3 ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอหรือจังหวัด 
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คะแนนเต็ม 
คะแนนที่ได้ 

ปี 2561 ปี 2562 
5 3 5 

สาเหตุที่ได้ตามเกณฑ์การประเมิน 
 จัดท าบัญชีรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนฯ และด าเนินการ แก้ไขปัญหา หรือแจ้งผลความคืบหน้าให้
ประชาชนทราบทุกเรื่อง ภายใน ๑๕ วัน ร้อยละร้อยของจ านวนเรื่องราวร้องทุกข์ที่ปรากฏในบัญชี หรือ ไม่มีข้อ
ร้องทุกข์/ร้องเรียน 
 
หมวดที่ 4 การบริการประชาชน                                                           คะแนนเต็ม   15  คะแนน 
               คะแนนที่ได้   15  คะแนน 
เป้าหมาย : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดให้มีการบริการประชาชนที่เข้ามารับบริการในหน่วยงานได้
อย่างมีมาตรฐาน เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
๔.๑ การอ านวยความสะดวกในการบริการ ประชาชน มีการด าเนินการดังนี้ 
ตรวจสอบหลักฐานที่เกี่ยวข้อง 
 1) แบบค าร้อง ค าสั่งให้เจ้าหน้าที่บริการ ล่วงเวลา/พักเที่ยง หรือวันหยุดราชการ หลักฐานการใช้บริการ
ในช่วงเวลาดังกล่าว   
  2) การจัดสถานที่ หรือสิ่งอ านวยความสะดวก ส าหรับผู้พิการหรือคนชรา   
  3) ตรวจสอบสัญญาณ wifi ของ อปท. การจัด มุมอินเตอร์เน็ต   
  4) เอกสารประเมินความพึงพอใจ ฯลฯ 
การด าเนินการดังนี ้
 ๑. มีเก้าอ้ีรับรองประชาชนผู้รับบริการ  
 ๒. มีป้าย/สัญลักษณ์บอกทิศทางหรือ ต าแหน่งที่ตั้งของจุดให้บริการ  
 ๓. มีแผนผังก าหนดผู้รับผิดชอบแต่ละ ขั้นตอนและช่องทางการติดต่อ  
 ๔. มีแบบค าร้องพร้อมทั้งตัวอย่างการกรอก  
 ๕. มีบริการล่วงเวลา/พักเที่ยง หรือ วันหยุดราชการ 
 ๖. ออกแบบสถานที่ค านึงถึงผู้พิการ สตรีมีครรภ์ และผู้สูงอายุ  
 ๗. ให้บริการอินเตอร์เน็ตหรือ wifi  
 ๘. มีจุดบริการน้ าดื่มสะอาดเพ่ือบริการ ประชาชน  
 ๙. มีห้องน้ าสะอาดรองรับบริการประชาชนอย่างเพียงพอ 
 10. มีระบบการขนส่งที่เข้าถึงสถานที่บริการเพ่ือ สะดวกต่อการเดินทาง  
  11. มีการออกแบบผังงานและระบบการให้บริการ ระหว่าง “จุดก่อนเข้าสู่บริการ” และ  
“จุดให้บริการ” ที่อ านวยความสะดวกท้ังส าหรับเจ้าหน้าที่และ ประชาชน  
  12. มีขนาดและพ้ืนที่ใช้งานสะดวกต่อการเอ้ือมจับ   
 13. ในจุดที่ส าคัญหรืออันตรายมีการออกแบบหรือ ให้สามารถมองเห็นได้ชัดเจนตามหลักสากลทั้งขณะ 
ยืนหรือรถล้อเลื่อน  
  14. มีการจัดให้มีแสงสว่างอย่างเพียงพอ   
 15. มีการจัดให้มีระบบคิวเพื่อให้บริการได้อย่างเป็นธรรม  
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  16. มีจุดแลกรับในการช่วยอ านวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น คัดกรองผู้ให้บริการ ให้ค าแนะน าในการ
ขอรับ บริการหรือช่วยเตรียมเอกสาร  
  17. มีจุดประเมินผลความพึงพอใจ ณ จุดให้บริการ ในรูปแบบที่ง่ายและสะดวกต่อผู้ให้บริการ 
 

คะแนนเต็ม 
คะแนนที่ได้ 

ปี 2561 ปี 2562 
5 5 5 

สาเหตุที่ได้ตามเกณฑ์การประเมิน 
 - ด าเนินการได้ 15 ข้อขึ้นไป 

๔.๒ ช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายเพื่อ อ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่จะติดต่อ สอบถามหรือขอ
ข้อมูล หรือแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ อปท 
ตรวจสอบหลักฐานที่เกี่ยวข้อง 
  - เอกสารการแต่งตั้งมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ตรวจสอบช่องทางการสื่อสารกับประชาชน 
เช่น   

1) การจัดตั้งศูนย์บริการร่วม  
2) กล่อง/ตู้รับฟังความคิดเห็น อย่างน้อย 3 จดุ ใน พ้ืนที่ของ อปท. ที่ไม่ซ้ ากับจุดที่ตั้ง  
(ชุมชน/หมู่บ้าน)  
3) ตู้ปณ.ของ อปท.   
4) การประชุมรับฟังความคิดเห็น  
5) การสัมภาษณ์รายบุคคล   
6) การให้บริการช่องทาง อ่ืน ๆ เช่น เว็บไซต์  
7) เฟสบุ๊ค ไลน์   
8) โทรศัพท์  
9) โทรศัพท์สายด่วน เป็นต้น  
ค าอธิบาย/กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง  
1) พ.ร.บ.การอ านวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558  
2) พ.ร.ฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖  

 
 
 

คะแนนเต็ม 
คะแนนที่ได้ 

ปี 2561 ปี 2562 
5 5 5 

สาเหตุที่ได้ตามเกณฑ์การประเมิน 
 - แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและมีช่องทาง การสื่อสารกับประชาชน ๕ ช่องทางขึ้นไป 
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๔.๓  การประเมินความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดบริการ 
ตรวจสอบหลักฐานที่เกี่ยวข้อง  
 1) หลักฐานแบบประเมินความพึงพอใจ  
 2) รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ 
 3) การประเมิน ณ จุดบริการ 
 

คะแนนเต็ม 
คะแนนที่ได้ 

ปี 2561 ปี 2562 
5 5 5 

สาเหตุที่ได้ตามเกณฑ์การประเมิน 
 - มีการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดบริการ ประมวลผลเสนอผู้บริหาร และ มีผล
ประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ 
 
หมวดที่ ๕ ระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน                           คะแนนเต็ม  15  คะแนน 
                                                                                                  คะแนนที่ได้ 15  คะแนน 
เป้าหมาย : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและมีระบบการ
ตรวจสอบภายในที่ดี เพ่ือสร้างความโปร่งใสและการบริหารงานที่ดี 
 
5.1 การประเมินผลการจัดวางระบบการควบคุม ภายใน ระดับส่วนงานย่อย (ส านัก/กอง)  
      แบบ ปค.4 และแบบ ปค.5 
 ตรวจสอบเอกสารจากแบบรายงานระดับ ส่วนงานย่อย (ส านัก/กอง) แบบ ปค.4 และ แบบ ปค.5 
 1) หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุม ภายในส าหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561   
 2) หัวหน้าส่วนงานย่อย หมายถึง ผู้อ านวยการ      ส านัก/กอง   
 

คะแนนเต็ม 
คะแนนที่ได้ 

ปี 2561 ปี 2562 
5 5 5 

สาเหตุที่ได้ตามเกณฑ์การประเมิน 
 - ด าเนินการครบถ้วนทุกส่วนงานย่อย (ส านัก/กอง) และหัวหน้าส่วนงานย่อยลงนามในแบบประเมิน 
ครบถ้วน 
๕.2 การประเมินผลการจัดวางระบบการควบคุม ภายใน ระดับหน่วยรับตรวจตามแบบ ปอ.๑ แบบ ปอ.๒ 
แบบ ปอ.๓ และแบบ ปส. (ถ้ามี) 
ตรวจสอบหลักฐานที่เกี่ยวข้อง  
 ๑) แบบรายงานระดับหน่วยรับตรวจตามแบบ ปค.1 แบบ ปค.4 แบบ ปค.5 และแบบ ปค.6    
 ๒) หนังสือน าส่งรายงานให้ผู้ก ากับดูแล (ผวจ. กรณี อบจ./ทน./ทม. และ นอภ. กรณี ทต./ อบต.)  
 3) หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุม ภายในส าหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 
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คะแนนเต็ม 
คะแนนที่ได้ 

ปี 2561 ปี 2562 
5 5 5 

สาเหตุที่ได้ตามเกณฑ์การประเมิน 
- ด าเนินการตามแบบที่ก าหนดครบถ้วน  และรายงานผู้ก ากับดูแลภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

 
๕.3 อปท. มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน หรือมอบหมายให้มีผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบ ภายในและปฏิบัติ 
      หน้าที่ครบถ้วนตามแผน การตรวจสอบที่ก าหนด  
ตรวจสอบหลักฐานที่เกี่ยวข้อง 

๑) ค าสั่งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ 
๒) แผนการตรวจสอบภายในประจ าปี  
๓) รายงานผลการตรวจสอบตามแผน การตรวจสอบ  
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ ตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. 2545 

 5) ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน  
    พ.ศ.2546  

 

คะแนนเต็ม 
คะแนนที่ได้ 

ปี 2561 ปี 2562 
5 5 5 

สาเหตุที่ได้ตามเกณฑ์การประเมิน 
- มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในหรือมอบหมาย ให้มีผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายใน และ ผู้ตรวจสอบ

ภายในหรือผู้ได้รับมอบหมาย ให้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบภายในได้ปฏิบัติหน้าที่ ตามต าแหน่งหรือ
ตามท่ีได้รับมอบหมายและ จดัท าแผนการตรวจสอบประจ าปีและด าเนินการ ตามแผนการ
ตรวจสอบครบถ้วน 

 
หมวดที่ 6 การประเมินผลการปฏิบัติงาน                                                คะแนนเต็ม  15  คะแนน 
                                                                                                   คะแนนที่ได้ 15  คะแนน 
 
เป้าหมาย : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีผลสัมฤทธิ์ในการบริหารงาน ที่มาจากการบริหารงานที่เข้มแข็ง และ 
มีความโปร่งใส 
 
6.1 อปท. ด าเนินการจัดท าข้อตกลงในการ ปฏิบัติราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหาร ท้องถิ่น 
ตรวจสอบหลักฐานที่เกี่ยวข้อง 

ตรวจสอบหลักฐานที่แสดงให้เห็น ว่าผลการด าเนินงานของส่วนราชการ เป็นไปตามข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการ หรือไม่โดยอาจน าข้อตกลงการปฏิบัติ ราชการมาเปรียบเทียบกับผลการ ปฏิบัติราชการ    
ประจ าปี  
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คะแนนเต็ม 
คะแนนที่ได้ 

ปี 2561 ปี 2562 
5 5 5 

 
สาเหตุที่ได้ตามเกณฑ์การประเมิน 

- มีการจัดท าข้อตกลงครบทุกส่วนราชการ มีการปฏิบัติตามข้อตกลง มีการจัดท าและรายงาน ผลการ
ปฏิบัติราชการ 
 

6.2 มีการวิเคราะห์และสรุปผลการประเมินผล การปฏิบัติราชการของ อปท. และเข้าที่ประชุม 
คณะกรรมการประเมินผลตามหลักเกณฑ์และ วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของ อปท. ซึ่งมี
บุคคลภายนอกร่วมเป็นกรรมการ 
ตรวจสอบหลักฐานที่เกี่ยวข้อง 

1) ค าสั่ง/ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการ ประเมินผลฯ ที่มีผู้แทนชุมชน องค์กร      ภาคประชาชน 
ภาคเอกชน จ านวน  2 คน ร่วมเป็นกรรมการ (หนังสือ มท. ที่ มท 0892.4/ว 435 ลว. 11 ก.พ. 2548)  

2) รายงานการประชุม  
3) รายงานผลการประเมินผลและ เสนอแนวทางการแก้ไขและพัฒนาการ ปฏิบัติงานให้ครบทั้ง       

4 ด้าน เกี่ยวกับ   1) ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ   2) คุณภาพของบริการ   3) ความคุ้มค่าของภารกิจ              
4) ความพึงพอใจของประชาชน  

4) ผู้บริหารพิจารณาผลการประเมิน และสั่งการ เสนอแนวทางการแก้ไข และพัฒนาการปฏิบัติงาน 
มีการด าเนินการดังนี ้ 

๑) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลตาม หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง ที่ดีของ อปท.  
๒) จัดประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณา ผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้ครบถ้วน  

ทั้ง ๔ ด้าน เกี่ยวกับ  
๒.๑ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ  
๒.๒ คุณภาพของบริการ  
๒.๓ ความคุ้มค่าของภารกิจ  
๒.๔ ความพึงพอใจของประชาช 

๓) มีการจัดท ารายงานสรุปผลการประเมิน  
๔) เสนอผู้บริหารเพ่ือพิจารณาสั่งการ 

คะแนนเต็ม 
คะแนนที่ได้ 

ปี 2561 ปี 2562 
5 5 5 

สาเหตุที่ได้ตามเกณฑ์การประเมิน 
-  ด าเนินการครบทั้ง  4  ข้อ 
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6.3 อปท. มีผลคะแนน LPA โดยรวมเพิ่มขึ้น จากปีท่ีผ่านมา   
ตรวจสอบหลักฐานที่เกี่ยวข้อง 

1) ผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) ปี 2560 เทียบกับปี 2561  
สูตรค านวน ใช้คะแนนเฉลี่ยปี 2561 - คะแนนเฉลี่ยปี 2560 คะแนนเฉลี่ย หมายถึง คะแนนเฉลี่ยของ 
ด้านที่ 1 - 4  

คะแนนเต็ม 
คะแนนที่ได้ 

ปี 2561 ปี 2562 
5 3 3 

 
สาเหตุทีไ่ม่ได้ตามเกณฑ์การประเมิน 
        - เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3 – 4.99 หรือมีคะแนน LPA ด้านที่  1 - 5 ที่ระดับร้อยละ 80 ขึ้นไป 
แนวทางแก้ไข 

- อบต.คูบัว ต้องจัดท าตัวชี้วัด LPA ด้านที่ 1 – 4 ที่ระดับร้อยละ 90 ขึ้นไป  
 
หมวดที่ 7 การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน                                 คะแนนเต็ม  20 คะแนน 
            คะแนนที่ได้  20 คะแนน              
เป้าหมาย : อปท. มีประสิทธิภาพในการบริหารงานเพิ่มข้ึนโดยวิธีการต่าง ๆ เช่น การลดขั้นตอน             
การใช้เทคโนโลยีการให้บริการ เชิงรุก การบูรณาการการท างานร่วมกับหน่วยงานอ่ืน ๆ 
7.1 การมอบอ านาจการตัดสินใจ 
ตรวจสอบหลักฐานที่เกี่ยวข้อง 

1) หนงัสือหรือค าสั่งมอบอ านาจ พร้อมบัญชีการมอบ อ านาจแนบท้าย (ไม่ใช่ค าสั่งรักษาราชการแทน)  
2) การมอบอ านาจต้องเป็นเรื่องท่ีมีผลโดยตรงต่อ ประชาชนและเป็นอ านาจของผู้บริหาร  อปท.  
3) ส าหรับการมอบอ านาจของผู้บริหาร  อปท. ให้ปลัด/รองปลัด อปท. ต้องจัดท าเป็นค าสั่งและ 
    ประกาศให้ ประชาชนทราบ  
4) พ.ร.ฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 

คะแนนเต็ม 
คะแนนที่ได้ 

ปี 2561 ปี 2562 
5 5 5 

สาเหตุที่ได้ตามเกณฑ์การประเมิน 
- มีการมอบอ านาจท าเป็นหนังสือ/ค าสั่ง ระบุชื่อ ผู้รับมอบอ านาจชัดเจน และแจ้งเวียน ให้

ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น รวมทั้ง ประกาศให้ประชาชนทราบ และมีหลักฐาน ผู้รับมอบ
อ านาจใช้อ านาจที่ได้รับ 

7.2 มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศหรือ โทรคมนาคมเพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ตรวจสอบหลักฐานที่เกี่ยวข้อง 

- มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศหรือ โทรคมนาคม ตามความเหมาะสมและ งบประมาณของแต่ละ 
อปท. เพ่ือช่วยลดขั้นตอน เพ่ิมประสิทธิภาพ และประหยัดค่าใช้จ่าย เช่น  
๑) ให้บริการช าระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ต  
๒) การจัดให้มี wi-fi หรืออินเตอร์เน็ตภายใน ส านักงาน อปท.  
๓) การใช้โปรแกรมอนุมัติงานก่อสร้าง  
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๔) แจ้งผลการอนุมัติผ่านระบบ SMS ฯลฯ  
๕) การจองคิวขอรับบริการออนไลน์  
๖) การแจ้งเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ผ่านระบบ ออนไลน์ เช่น เว็บไซต์, ไลน์, เฟสบุ๊ค เป็นต้น  
๗) อ่ืนๆ 
 

คะแนนเต็ม 
คะแนนที่ได้ 

ปี 2561 ปี 2562 
5 5 5 

สาเหตุที่ได้ตามเกณฑ์การประเมิน 
- มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศหรือโทรคมนาคม เพ่ือลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตั้งแต่ ๓ ช่องทาง  

ขึ้นไป 
 
7.3 มีการบริการเชิงรุกเพื่อบริการประชาชน 
ตรวจสอบหลักฐานที่เกี่ยวข้อง 

1) มีการจัดตั้งหรือสนับสนุนศูนย์บริการร่วม/one stop service  
2) มีการปรับขยายเวลาการให้บริการประชาชน ในช่วงพักเที่ยง  
3) มีการจัดชุดบริการเคลื่อนที่ให้บริการนอก สถานที่ หรือในช่วงนอกเวลาราชการ หรือ                 

ในวันหยุดราชการ  
4) มีการจัดบริการเชิงรุก เช่น การจัดเก็บภาษีนอก สถานที่ หรือการจัดบริการสาธารณะในอ านาจ 

หน้าที่นอกสถานที่ การจ่ายเบี้ยยังชีพนอกสถานที่ การจัด อปท. เคลื่อนที่ การจัดหน่วยเคลื่อนที่รับผู้บาดเจ็บ
กรณีอุบัติเหตุ สาธารณภัย หรือรับ ผู้ป่วยกรณีฉุกเฉิน ฯลฯ    

คะแนนเต็ม 
คะแนนที่ได้ 

ปี 2561 ปี 2562 
5 5 5 

 
สาเหตุที่ได้ตามเกณฑ์การประเมิน 

- มีการบริการเชิงรุกเพ่ือลดขั้นตอน ตั้งแต่ 4 กิจกรรมขึ้นไป 
 
7.4 อปท. มีโครงการซึ่งได้บูรณาการ การปฏิบัติงานร่วมกับ อปท. อ่ืน หรือร่วมกับ หน่วยงานอ่ืนในรอบปี 
     ที่ผ่านมารวมกี่ด้าน (ยกเว้นโครงการที่หน่วยงานของรัฐจัดสรรให้ อปท. ด าเนินการ และโครงการที่  
     อปท.อุดหนุน ให้ อปท. หรือหน่วยงานอ่ืนโดย อปท. ไม่ได้ มีส่วนร่วมในการด าเนินการ) 
ตรวจสอบหลักฐานที่เกี่ยวข้อง 

ตรวจสอบหลักฐานโครงการพร้อมภาพถ่าย ที่มีการบูรณาการ (ร่วมคิด และร่วมท าหรือ อุดหนุน
งบประมาณ โดย อปท. มีส่วนร่วม ด าเนินการ) การปฏิบัติงานร่วมกับส่วนราชการ หรือ อปท. ใน ๖ ด้าน
ประกอบด้วย  

1) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
2) ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต  
3) ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษา ความสงบเรียบร้อย  
4) ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว  
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5) ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม  
6) ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
7) หลักฐานโครงการการบูรณาการร่วมคิด ร่วมท า (ปีงบประมาณ  2561)  
หมายเหตุ   1) ยกเว้นโครงการที่หน่วยงานของรัฐจัดสรรให้ อปท. ด าเนินการ และโครงการที่ อปท. 
           อุดหนุนให้ อปท. หรือหน่วยงานอื่นโดย อปท. ไม่ได้มีส่วนร่วมในการ ด าเนินการ   

    2) ให้หมายความรวมถึง หน่วยงานอื่น ๆ ที่มิใช่ ราชการ เช่น ภาคเอกชน องค์กรภาค
ประชาชน ฯลฯ   

 

คะแนนเต็ม 
คะแนนที่ได้ 

ปี 2561 ปี 2562 
5 5 5 

สาเหตุที่ได้ตามเกณฑ์การประเมิน 
- จ านวน ๖ ด้าน 

 
หมวดที่ 8 การปรับปรุงภารกิจ                                                        คะแนนเต็ม   10  คะแนน 
           คะแนนที่ได้   10  คะแนน 
เป้าหมาย : เพื่อให้เกิดความถูกต้อง ทันสมัย เป็นธรรม คุ้มค่า และมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติภารกิจของ
องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น 
 
8.1 ในระยะเวลา ๓ ปีท่ีผ่านมา (๒๕๕9- ๒๕๖1) อปท. มีการพิจารณาทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง
หรือยกเลิกภารกิจ 
ตรวจสอบหลักฐานที่เกี่ยวข้อง 

1) ค าสั่ง/ประกาศแต่งตั้งคณะท างาน  
2) รายงานการประชุมคณะท างาน  
3) บันทึกเสนอผู้บริหารเอกสารแสดง การขับเคลื่อนการด าเนินงานหลังจาก การพิจารณาทบทวน 

ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจและ เสนอผู้บริหารพิจารณา  
4) การด าเนินการตามหนังสือมท. ที่ มท 0895.4/ว 435 ลว. 11 ก.พ. 2548 ข้อ 3  กรณีมีการ  

ด าเนินการทบทวน ภารกิจแต่ไม่มีภารกิจ ทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก ให้ถือว่าเป็นการ ด าเนินการแล้ว 
ตามเกณฑ์การให้คะแนน 4 
เกณฑ์การให้คะแนน :  

๑) มีการแต่งตั้งคณะท างานพิจารณาทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจ  
๒) มีการประชุมคณะท างาน  
๓) จัดท ารายงานประชุม  
๔) น าผลการประชุมมาทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจ 

คะแนนเต็ม 
คะแนนที่ได้ 

ปี 2561 ปี 2562 
5     5 5 

สาเหตุที่ได้ตามเกณฑ์การประเมิน 
 - ด าเนินการทั้ง 4 ข้อ 
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8.2 การด าเนินการทบทวน แก้ไขปรับปรุง หรือยกเลิกข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติของ อปท. 
ตรวจสอบหลักฐานที่เกี่ยวข้อง 

1) ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานฯ  
2) รายงานการประชุมคณะท างานฯ  
3) รายงานเสนอผู้บริหาร  
4) ข้อสั่งการของผู้บริหาร 

มีการด าเนินการ  ดังนี ้ 
๑) แต่งตั้งคณะท างานส ารวจและศึกษา ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ของ อปท.  

ทั้งหมด  
๒) มีการประชุมเพ่ือวิเคราะห์ข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันว่ามีความ สอดคล้อง 

เหมาะสมกับสถานการณ์ การเปลี่ยนแปลง ของกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องหรือไม่  
๓) คณะท างานสรุปผลการประชุม วิเคราะห์ ความเหมาะสมของข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติที่มีอยู่ และมี 

ข้อเสนอแนะส าหรับการแก้ไขปรับปรุงหรือ การตราข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติขึ้นมาใหม่แล้ว เสนอ
ผู้บริหารพิจารณา  

๔) ผู้บริหารพิจารณาผลและข้อเสนอแนะของ คณะท างานและมีข้อสั่งการ 

คะแนนเต็ม 
คะแนนที่ได้ 

ปี 2561 ปี 2562 
5 5 5 

สาเหตุที่ได้ตามเกณฑ์การประเมิน 
- ด าเนินการทั้ง 4 ข้อ 

 
หมวดที่ 9 การด าเนินการตามนโยบายของจังหวัด                                คะแนนเต็ม  10 คะแนน 
                                                                                              คะแนนที่ได้   8  คะแนน                          
เป้าหมาย : ให้จังหวัดก าหนดเกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายของจังหวัด (พ.ศ.2561)    
ซึ่งอาจเป็นการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย (ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด 
แผนพัฒนาจังหวัด นโยบายส าคัญของ ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือนโยบายการพัฒนาพ้ืนที่เฉพาะ เช่น พ้ืนที่
ระเบียงเศรษฐกิจ พื้นที่การค้าชายแดน ฯลฯ  (ระบุหัวข้อนโยบาย การด าเนินงานของ อปท. ในการสนับสนุน
และผลการด าเนินงาน )   
ค าอธิบาย : ให้จังหวัดจัดท าตัวชี้วัดของจังหวัดตนเองตามเป้าหมายที่อธิบายข้างต้น ให้มีคะแนนรวมทั้งหมด                          
เท่ากับ 10 คะแนน โดยก าหนดเป็น 2 ตัวชี้วัด ๆ ละ 5 คะแนน 
9.1  จ านวนกิจกรรมที่ อปท. ด าเนินการในโครงการแก้ไขป้องกันปญญหายาเสพติดขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น     
ตรวจสอบหลักฐานที่เกี่ยวข้อง 

1) ข้อมูลการประสานหน่วยงานอื่น ที่เก่ียวข้องเช่น ที่ท าการปกครองอ าเภอ/ จังหวัด สาธารณสุข 
อ าเภอ/จังหวัด สถานี ต ารวจในพ้ืนที่  

2) สื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ เช่น ป้าย  แผ่นพับ วิทยุชุมชน หอกระจายข่าว เว็บไซต์ ภาพถ่าย วารสาร 
ใบปลิว จดหมายข่าว  

3) ภาพถ่ายกิจกรรม  
4) แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่แสดงถึง  การบ าบัดฟ้ืนฟู/ผู้เสพยาเสพติด หรือ  การฝึกอบรมฯ  
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5) หนังสือแจ้งเข้าร่วมกิจกรรม  
6) บัญชีลงลายมือผู้เข้าร่วมกิจกรรม  
7) กรณีร่วมกับหน่วยงานอ่ืนให้ดูเอกสารที่เกี่ยวข้อง  

มีการด าเนินการ  ดังนี ้ 
๑) มีการประสานข้อมูลกับหน่วยงานเกี่ยวข้อง  
๒) มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพ่ือให้ประชาชน ในพ้ืนที่เกิดความตระหนักเกี่ยวกับโครงการ  
ที่ด าเนินการ  
๓) มีกิจกรรมที่เก่ียวกับการด าเนินโครงการ  
๔) มีการฝึกอบรมเกี่ยวกับโครงการที่ด าเนินการ 

คะแนนเต็ม 
คะแนนที่ได้ 

ปี 2561 ปี 2562 
5 5 5 

สาเหตุที่ได้ตามเกณฑ์การประเมิน 
- จัดท าได้ 4 ข้อ 

9.2  จ านวนกิจกรรมที่ อปท. ด าเนินการในโครงการ/กจิกรรมการจัดการขยะเปียก  ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น     
ตรวจสอบหลักฐานที่เกี่ยวข้อง 

1) ข้อมูลการประสานหน่วยงานอื่น ที่เก่ียวข้องเช่น ที่ท าการปกครองอ าเภอ/ จังหวัด สาธารณสุข 
อ าเภอ/จังหวัด สถานี ต ารวจในพ้ืนที่  

2) สื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ เช่น ป้าย  แผ่นพับ วิทยุชุมชน หอกระจายข่าว เว็บไซต์ ภาพถ่าย วารสาร 
ใบปลิว จดหมายข่าว  

3) ภาพถ่ายกิจกรรม  
4) แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่แสดงถึง  การบ าบัดฟ้ืนฟู/ผู้เสพยาเสพติด หรือ  การฝึกอบรมฯ  
5) หนังสือแจ้งเข้าร่วมกิจกรรม  
6) บัญชีลงลายมือผู้เข้าร่วมกิจกรรม  
7) กรณีร่วมกับหน่วยงานอ่ืนให้ดูเอกสารที่เกี่ยวข้อง  

มีการด าเนินการ  ดังนี ้ 
๑) มีการประสานข้อมูลกับหน่วยงานเกี่ยวข้อง  
๒) มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพ่ือให้ประชาชน ในพ้ืนที่เกิดความตระหนักเกี่ยวกับโครงการ  
ที่ด าเนินการ  
๓) มีกิจกรรมที่เก่ียวกับการด าเนินโครงการ  
๔) มีการฝึกอบรมเกี่ยวกับโครงการที่ด าเนินการ 

 คะแนนเต็ม 
คะแนนที่ได้ 

ปี 2561 ปี 2562 
5 3 3 

สาเหตุที่ได้ตามเกณฑ์การประเมิน 
- จัดท าได้ 2 - 3 ข้อ 

หมายเหตุ – การด าเนินงานตามนโยบายจังหวัดแต่ละปีข้ึนอยู่กับจังหวัดเป็นคนก าหนดตัวชี้วัด (ปี 2561 
ก าหนดนโยบายเรื่อง การประหยัดพลังงาน ปี 2562 ก าหนดนโยบายเรื่อง ขยะเปียก) 
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ด้านท่ี 5 ธรรมาภิบาล 
 

หมวด 1 นโยบายและการจัดกิจกรรม                                               คะแนนเต็ม  25  คะแนน 
                                                                                              คะแนนที่ได้  21  คะแนน 
 
เป้าหมาย : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ให้ความส าคัญกับการด าเนินงาน 
              โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
1.1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดท าแผน/ แนวทางเพ่ือการป้องกันและปราบปรามการทุจริต หรือการ
ส่งเสริมความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ตรวจสอบหลักฐานที่เกี่ยวข้อง  

๑) แผน/นโยบายเพื่อป้องกันและปราบปราม การทุจริต/การส่งเสริมความโปร่งใสตามหลัก  
ธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

2) รายงานผลการด าเนินกิจกรรม/โครงการ  
3) รูปภาพการด าเนินงาน  
๔) หลักฐานการรายงานผลการด าเนินงาน ให้กับผู้บริหารท้องถิ่น 

 

คะแนนเต็ม 
คะแนนที่ได้ 

ปี 2561 ปี 2562 
5 5 5 

 

สาเหตุที่ได้ตามเกณฑ์การประเมิน  
  มีการด าเนินการจัดท าแผน/แนวทาง   เพ่ือป้องกันและปราบปรามการทุจริต/การส่งเสริมความ
โปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการด าเนินการ ตามแผนหรือแนวทางฯ  
มีการรายงานผลการดาเนินงานให้กับผู้บริหารและประชาชน ทราบ  
 
1.2 กิจกรรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด าเนินการเพื่อการสร้างความโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล 
 ๑) กิจกรรม/โครงการในการส่งเสริม/ ปลูกจิตส านึกให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้อง ปฏิบัติงานอย่าง
โปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล  
 ๒) รูปกิจกรรม/โครงการ 
 ๓) การรายงานผลการด าเนินการ 
 
 

คะแนนเต็ม 
คะแนนที่ได้ 

ปี 2561 ปี 2562 
5 5 5 

 

สาเหตุที่ได้ตามเกณฑ์การประเมิน  
- ๕ กิจกรรมขึ้นไป 
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1.3 ช่องทางท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด าเนินการเพื่อสื่อสารประชาสัมพันธ์การให้ ความส าคัญกับ
การสร้างความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ตรวจสอบหลักฐานที่เกี่ยวข้อง  
 ๑) หลักฐานช่องทางและเนื้อหาในการ ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ  
 ๒) ช่องทางในการสื่อสารหมายถึง ช่องทาง ในการสื่อสารต่าง ๆ อาทิ หนังสือพิมพ์  
 รายการโทรทัศน์ วิทยุ หอกระจายข่าว ป้ายประชาสัมพันธ์ สื่อออนไลน์ (Social Media) วารสาร ฯลฯ 
 
 

คะแนนเต็ม 
คะแนนที่ได้ 

ปี 2561 ปี 2562 
5 5 5 

 

สาเหตุที่ได้ตามเกณฑ์การประเมิน  
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการด าเนินการ เพ่ือสื่อสาร ประชาสัมพันธ์การให้ความส าคัญกับ 

ความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาลตั้งแต่ ๔ ช่องทาง ขึ้นไป 
1.4 กิจกรรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งเสริมและสนับสนุนหรือยกย่องบุคคลต้นแบบ ด้านคุณธรรม
จริยธรรม 
ตรวจสอบหลักฐานที่เกี่ยวข้อง  
 1) แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ  
 2) ภาพถ่ายการด าเนินการ  
ค าอธิบาย  
 -กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนหรือยกย่อง บุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรมต้องมีการด าเนินการ
จริง เช่น มีการตั้งคณะกรรมการ คัดเลือกมีเกณฑ์การประเมินที่ชัดเจน มีหลักฐานของการเป็นบุคคลต้นแบบซึ่ง
เป็น ที่ประจักษ์ เป็นต้น  
 - การสนับสนุน หมายถึง องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ไม่ได้จัดกิจกรรมเองแต่สนับสนุนหน่วย งานอ่ืน
ในการยกย่องบุคคลต้นแบบ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือภายนอกองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 

คะแนนเต็ม 
คะแนนที่ได้ 

ปี 2561 ปี 2562 
5 0 3 

 

สาเหตุที่ไม่ได้ตามเกณฑ์การประเมิน  
  มีกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุน หรือยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม  ภายในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ ภายนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แนวทางแก้ไข 
 - อบต. ควรมีการด าเนินการจัดกิจกรรมกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนหรือยกย่อง บุคคลต้นแบบด้าน
คุณธรรมจริยธรรมมีการด าเนินการจริง เช่น มีการตั้งคณะกรรมการ คัดเลือกมีเกณฑ์การประเมินที่ชัดเจน มี
หลักฐานของการเป็นบุคคลต้นแบบซึ่งเป็น ที่ประจักษ์ เป็นต้น  หรือ ถ้า อบต.ไม่ได้จัดกิจกรรมเองแต่สนับสนุน
หน่วยงานอื่นในการยกย่องบุคคลต้นแบบ ด้านคุณธรรมจริยธรรมภายนอกองค์กร หรือในองค์กร ก็ได้ 
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1.5 อปท. ได้เข้าร่วมการประกวดเพื่อรับรางวัล ด้านธรรมาภิบาล และการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
ด้านคุณธรรมจริยธรรม ความโปร่งใส และ การมีส่วนร่วมจากหน่วยงานต่าง ๆ 
ตรวจสอบหลักฐานที่เกี่ยวข้อง  

1) หนังสือสมัคร/เอกสารประกอบการสมัคร เข้าร่วมโครงการ หรือ เข้ารว่มโครงการจาก หน่วยงานต่าง ๆ  
2)หนังสือโต้ตอบจากหน่วยงานที่แสดงถึง ความคืบหน้าในการคัดเลือกผลการตัดสินการประกวด  
3) ประกาศผลการประกวดของหน่วยงาน ต่าง ๆ   
4) หลักฐานที่แสดงถึงขั้นตอนการด าเนินงาน เช่น รูปถ่ายในการด าเนินงาน การตรวจ ประเมินของ
คณะกรรมการประเมินผล  
5) รางวัลที่ได้รับ เช่น โล่ เหรยีญเกียรติบัตร 

 

คะแนนเต็ม 
คะแนนที่ได้ 

ปี 2561 ปี 2562 
5 0 3 

 

สาเหตุที่ไม่ได้ตามเกณฑ์การประเมิน  
- ได้รับรางวัลระดับอ าเภอ/จังหวัด 

แนวทางแก้ไข 
- อบต. คูบัว ต้องสมัครเข้าร่วมประกวดเพ่ือรับรางวัล ด้านธรรมาภิบาล และการบริหารกิจการ

บ้านเมืองที่ดี ด้านคุณธรรมจริยธรรม ความโปร่งใส และการมีส่วนรวมจากหน่วยงานต่างๆ เป็นประจ าทุกปี ถ้า
มีหน่วยงานต่างๆ แจ้งขอความร่วมมือเข้าร่วมโครงการฯ เพ่ือรับรางวัลดังกล่าว ถึงแม้ว่าการประเมินจะไม่ได้รับ
รางวัล ก็ถือว่าหน่วยงาน อบต.คูบัวได้เข้าร่วมโครงการฯ ดังกล่าวแล้ว 
หมวด 2  การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารและการมีส่วนร่วม                               คะแนนเต็ม  15  คะแนน 
                                                                                                   คะแนนที่ได้  13  คะแนน 
เป้าหมาย : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความส าคัญกับการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารโดยยึดหลัก “เปิดเผยเป็น
หลักปกปิด เป็นข้อยกเว้น” และในการด าเนินการต่าง ๆ ค านึงถึงหลักการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 
 
2.1 การด าเนินการของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
ตรวจสอบหลักฐานที่เกี่ยวข้อง  
 ๑) ค าสั่ง/ประกาศจัดตั้งศูนย์ฯ พร้อม แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ที่เป็นปัจจุบัน  
 ๒) จัดสถานที่พร้อมป้ายให้ชัดเจน ๓) เอกสารที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารจัดไว้ครบ ตามรายการที่ก าหนด      
                 1.แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)      
                 2. งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕61/ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม      
                 3. การใช้จ่ายเงินสะส มเพ่ือการพัฒนา ท้องถิ่น/การใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2561      
                 4. แผนการด าเนินงาน พ.ศ. 2561      
                 5. แผนอัตราก าลัง      
                 6. เอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น  เอกสารสอบราคา ประกวดราคา ตาม พระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560      
                 7. รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น ทุกครั้ง      
                 8. หลักฐานการเข้าใช้ของประชาชน และการเก็บสถิติผู้มารับบริการฯ และ รายงานสรุปผล 
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มีการด าเนินการ ดังนี้  
        1. มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร จัดสถานที่ให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูล และจัดเอกสารข้อมูล
ครบรายการที่ก าหนด 
        2. มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ที่เป็นปัจจุบัน  
                 3. มีการเก็บสถิติผู้มารับบริการศูนย์ข้อมูล ข่าวสาร และสรุปผลเสนอผู้บริหารท้องถิ่น  
                 4. มีการอบรมหรือให้ความรู้แก่ประชาชน ตามกฎหมายจัดตั้งขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นที่
เกี่ยวกับอ านาจหน้าที่  
                 5. มีการอบรมหรือให้ความรู้แก่ประชาชน ด้านการพัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจ พอเพียง  
                 6. มีการอบรมหรือให้ความรู้แก่ประชาชน ด้าน การประกอบอาชีพ ซึ่งเป็นอาชีพในท้องถิ่น  
                  7. มีการอบรมหรือให้ความรู้แก่ประชาชน เพ่ือประกอบอาชีพหรือพัฒนาอาชีพ  ที่เกี่ยวกับ
นวัตกรรม หรือวิถีนวัตกรรม หรือ ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
                  8. มีการอบรมหรือให้ความรู้แก่บุคลากร ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการ บริหารงาน
บุคคล หรือสมรรถนะในการ ปฏิบัติงาน  
                  9. มีการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านคุณธรรม หรือ
จริยธรรม หรือวินัย   
 
 

คะแนนเต็ม 
คะแนนที่ได้ 

ปี 2561 ปี 2562 
5 3 5 

 

สาเหตุที่ได้ตามเกณฑ์การประเมิน  
- ด าเนินการ 7 - 9 ข้อ 

2.2 การด าเนินการของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
ตรวจสอบหลักฐานที่เกี่ยวข้อง  
ประเภทข้อมูล (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ หรือคาบเกี่ยวกับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐) 
(๑) แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒) งบประมาณรายจ่ายประจ าปี (๓) แผนการด าเนินงาน (๔) แผนอัตราก าลัง  
(๕) แผนการจัดหาพัสดุ/แผนปฏิบัติการ จัดซื้อจัดจ้าง (๖) ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา  
(๗) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (๘) ข้อมูลรายรับ/รายจ่าย (๙) งบแสดงฐานะทางการเงิน  
(๑๐) รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นทุกครั้ง (๑๑) รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น  
(๑๒) รายงานผลตรวจสอบจาก สตง./ป.ป.ช./ ป.ป.ท./สถ.  
(๑๓) รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA)  
(๑๔) ผลส ารวจความพึงพอใจของประชาชน (๑๕) รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี (Annual Report)  
(๑๖) ผลส ารวจความพึงพอใจของประชาชน      (17) รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี (Annual Report)      
(๑8) อ่ืน ๆ (ระบุ)       
ต้องด าเนินการตามช่องทางเผยแพร่ ดังนี้  

1) ประชาสัมพันธ์ ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
2) ป้ายประชาสัมพันธ์หน้าส านักงาน หรือป้ายประชาสัมพันธ์ในหมู่บ้าน/ชุมชน 
3) จัดส่งเอกสาร สื่อสิ่งพิมพ์ให้ผู้น าชุมชน/ประชาชนทั่วไป/สมาชิกสภาท้องถิ่น 
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4) ประกาศผ่านเว็บไซต์/สื่อสังคมออนไลน์ (Social  Media) ของ อปท. /แจ้งผ่านเสียงตามสาย/

Facebook/Line 
5) ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชน/แถลงข่าว/หน่วยโฆษณาเคลื่อนที่/ลงหนังสือพิมพ์/วิทยุ/โทรทัศน์ 

 

คะแนนเต็ม 
คะแนนที่ได้ 

ปี 2561 ปี 2562 
5 5 3 

 

สาเหตุทีไ่ม่ได้ตามเกณฑ์การประเมิน  
- จ านวน ๓4 - 51 รายการ 

สาเหตุที่ได้ตามเกณฑ์การประเมิน 
- ด าเนินการไม่ถึง 51 รายการ ต้องประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน อบต.คูบัว เกี่ยวกับการ

เผยแพร่เอกสารของแต่ละงาน แต่ละกองในช่องทางต่างๆ ตามท่ีงาน LPA ก าหนดตามแบบประเมิน 
2.3 ช่องทางประจ าส าหรับเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และผลงานของ อปท. 
ตรวจสอบหลักฐานที่เกี่ยวข้อง  

ตรวจสอบหลักฐานช่องทางการเผยแพร่ข้อมูล พร้อมข้อมูลที่เผยแพร่ (เอกสารหรือภาพถ่าย)  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 
การด าเนินการ  ๑) มีบอร์ดประชาสัมพันธ์ของ อปท. ตามหมู่บ้าน/ชุมชน 

๒) จัดส่งสื่อสิ่งพิมพ์ วารสารประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าวเผยแพร่ให้กับหน่วยงานต่างๆ  
๓) เผยแพร่เว็บไซต์ของ อปท.  
๔) หอกระจายข่าว/เสียงตามสาย/วิทยุชุมชน/ วิทยุกระจายเสียง  
๕) การจัดหน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่/ การโฆษณาผ่านรถกระจายเสียง  
๖) การจัดแถลงข่าว/การจัดนิทรรศการ  
๗) ผ่านสื่อสังคมออนไลน์  
๘) อ่ืนๆ (ระบุ) ....ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร................... 

 

คะแนนเต็ม 
คะแนนที่ได้ 

ปี 2561 ปี 2562 
5 5 5 

 

สาเหตุที่ได้ตามเกณฑ์การประเมิน  
- ด าเนินการรวม ๗ ข้อขึ้นไป 
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หมวด 3  มาตรฐานการให้บริการ                                                   คะแนนเต็ม   10  คะแนน 
                                                                                             คะแนนที่ได้  10  คะแนน                               
เป้าหมาย : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดท าคู่มือส าหรับประชาชน ตาม พ.ร.บ.การอ านวยความสะดวก
ในการพิจารณา อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ และมีมาตรการเพ่ือป้องกันและละเว้นการไม่ปฏิบัติของ
เจ้าหน้าที่ 
3.1 การจัดท าคู่มือส าหรับประชาชนฯ ตาม พ.ร.บ. การอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต ของ
ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ตรวจสอบหลักฐานที่เกี่ยวข้อง  

๑) คู่มือส าหรับประชาชนฯ ที่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นจัดท าข้ึน โดยจะต้องครอบคลุมงานบริการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็น งานบริการที่มีการ “พิจารณาอนุญาต”  
๒) การเผยแพร่หมายถึงการเผยแพร่เป็น รูปแบบเอกสารที่ติดประกาศท่ีส านักงาน หรือเผยแพร่ทาง
เว็บไซต์ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น  
๓) มีเอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึง การก าหนดระบบหรือมาตรการเพ่ือป้องกัน หรือตรวจสอบการ
ละเว้นไม่ปฏิบัติตามคู่มือ ส าหรับประชาชนฯ 

 
 

คะแนนเต็ม 
คะแนนที่ได้ 

ปี 2561 ปี 2562 
5 5 5 

 

สาเหตุทีไ่ด้ตามเกณฑ์การประเมิน  
- มีการจัดท าและเผยแพร่คู่มือส าหรับประชาชน ครบถ้วนทุกกระบวนงานให้บริการ ที่เป็นปัจจุบัน         

และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ อย่างน้อย  3 ช่องทาง (ช่องทาง ให้น า ข้อ 2.2 มาใช้โดยอนุโลม)  
 

3.2 การจัดช่องทางในการรับฟญงความคิดเห็นของ ประชาชน 
ตรวจสอบหลักฐานที่เกี่ยวข้อง  
 1) ตรวจสอบหลักฐานรายงานการประชุม ประชาคมท้องถิ่นทีประชาชนได้แสดงความ คิดเห็นหรือมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น  
 2) ตรวจสอบช่องทางแสดงความคิดเห็น เช่น เว็บไซต์ (Webboard) , สื่อสังคมออนไลน์ (Facebook , 
Line ฯลฯ) , กล่องรับความคิดเห็น ฯลฯ  
 3) ตรวจสอบหลักฐานผลการรับฟังความคิดเห็น และช่องทางการเผยแพร่ผลการรับฟังความคิดเห็น  
 4) ตรวจสอบผลการน าข้อมูลที่ได้จากการรับฟัง ความคิดเห็นมาด าเนินการ เช่น ข้อสั่งการของ 
ผู้บริหาร แผน/โครงการที่มาจากความต้องการ ของประชาชน 
 

การด าเนินการ ดังนี้  
1. มีช่องทางการแสดงความคิดเห็นของประชาชนอย่าง น้อย 3 ช่องทาง (ช่องทาง ให้น าข้อ 2.2  

มาใช้โดยอนุโลม)  
  2.  มีกิจกรรมการจัดประชาคมท้องถิ่น/ เวทีชาวบ้านเพื่อ รับฟังปัญหาและความต้องการของ
ประชาชน (นอกเหนือจากการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น)  
  3.  มีการจัดท าหลักฐานการรับฟังความคิดเห็นเสนอต่อ ผู้บริหารท้องถิ่น  
  4.  น าข้อมูลจากการรับฟังความคิดเห็นมาแก้ปัญหาหรือ ตอบสนองความต้องการของประชาชน และ
ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนทราบ  
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คะแนนเต็ม 
คะแนนที่ได้ 

ปี 2561 ปี 2562 
5 5 5 

 

สาเหตุทีไ่ด้ตามเกณฑ์การประเมิน  
- ด าเนินการครบ ๔ ข้อ 

หมวด 4  การมีระบบ / กลไกจัดการกับเรื่องร้องเรียน                            คะแนนเต็ม 10  คะแนน 
                   คะแนนที่ได้ 10  คะแนน 
เป้าหมาย : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีระบบหรือกลไกในการจัดการกับเรื่องร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ 
4.1 การมีระบบ/กลไกจัดการกับเรื่องร้องเรียน 
ตรวจสอบหลักฐานที่เกี่ยวข้อง  

1) ค าสั่งก าหนดหน่วยงาน/มอบหมาย ผู้รับผิดชอบโดยตรงในการด าเนินการต่อเรื่อง ร้องเรียน   
2) ช่องทางการร้องเรียน   
3) เอกสาร/หลักฐานการประชาสัมพันธ์     
4) เอกสาร/หลักฐานการส่งเรื่องร้องเรียนให้ ผู้รับผิดชอบด าเนินการ พร้อมผลการด าเนินการ เรื่อง
ร้องเรียน 

คะแนนเต็ม 
คะแนนที่ได้ 

ปี 2561 ปี 2562 
5 5 5 

 

สาเหตุทีไ่ด้ตามเกณฑ์การประเมิน  
- มีการก าหนดหน่วยงานหรือมอบหมายผู้รับผิดชอบ โดยตรงในการด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียน      

มีบัญชีเรื่อง ร้องเรียนและมีการส่งให้ผู้รับผิดชอบด าเนินการ และมีการแจ้งผลการด าเนินการให้ผู้
ร้องเรียนทราบ 

4.2 การพิจารณาวินิจฉัยการร้องเรียนร้องทุกข์ โดยเร็ว 
ตรวจสอบหลักฐานที่เกี่ยวข้อง  
 ๑) แผนผังขั้นตอน/การตอบรับเรื่องร้องเรียน (Flow chat)  
 ๒) ติดตั้งแผนผังขั้นตอน ณ จุดบริการ  
 ๓) เผยแพร่ให้ประชาชนทราบทางช่องทาง ต่างๆ เช่น เว็บไซต์ อปท. ป้ายประชาสัมพันธ์ อปท.  
     หอกระจายข่าว วิทยุชุมชน ฯลฯ 
มีการด าเนินการ ดังนี ้ 
 ๑) มีการก าหนดแผนผังขั้นตอนการด าเนินงาน  
 ๒) ติดตั้งแผนผังขั้นตอน ณ จุดบริการ  
 ๓) เผยแพร่แผนผังขั้นตอน/การตอบรับเรื่องร้องเรียน ให้ประชาชนทราบ ๓ ช่องทางขึ้นไป 

คะแนนเต็ม 
คะแนนที่ได้ 

ปี 2561 ปี 2562 
5 5 5 

 

สาเหตุทีไ่ด้ตามเกณฑ์การประเมิน  
- ด าเนินการ ๓ ข้อ 
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หมวด 5  การถูกชี้มูลความผิด                                                      คะแนนเต็ม   5  คะแนน 
                 คะแนนที่ได้  5  คะแนน 
เป้าหมาย :  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาลและไม่มีการถูกชี้มูลความผิดจาก
หน่วยงานตรวจสอบ 
5.1 การถูกชี้มูลความผิดจากหน่วยงานตรวจสอบ 
ตรวจสอบหลักฐานที่เกี่ยวข้อง  
 1) หนังสือแจ้งการชี้มูลความผิดจากหน่วยงานที่ มีหน้าที่ตรวจสอบ เช่น ป.ป.ช. , ป.ป.ท. , สตง. , 
ผวจ. , นอภ. , สถ. เป็นต้น  

2) การถูกชี้มูลความผิดจาก สตง. นับเฉพาะการ   ถูกชี้มูลจากผลการตรวจสอบว่ามีพฤติการณ์       
น่าเชื่อว่าเป็นการทุจริตหรือมีการใช้อ านาจหน้าที่ โดยมิชอบตาม มาตรา 46 พ.ร.บ.สตง. พ.ศ. 2542 ไม่รวม
การถูกทักท้วงกรณีข้อบกพร่องจาก         ไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ ตาม มาตรา 44 พ.ร.บ. สตง. พ.ศ. 2542   

3) นับเฉพาะกรณีท่ีมีการแจ้งการถูกชี้มูล ความผิดในห้วงระยะเวลาปีงบประมาณ   พ.ศ. 2561  
 

คะแนนเต็ม 
คะแนนที่ได้ 

ปี 2561 ปี 2562 
5 5 5 

 

สาเหตุทีไ่ด้ตามเกณฑ์การประเมิน  
- อปท. ไม่มีการถูกชี้มูลความผิด 
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