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การบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
สาหรับรางวัลประเภทโดดเด่น และประเภททั่วไป
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๑. วัตถุประสงค์ของรางวัลการบริหารจัดการที่ดี
ด้วยคณะกรรมการการกระจายอานาจให้ แก่องค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น (ก.ก.ถ.) มีพันธกิจหลั ก
ประการหนึ่ ง ในการพัฒ นาศักยภาพขององค์กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่น ตามทิ ศทางการกระจายอานาจของ
ประเทศ ก.ก.ถ. จึงได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการกาหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อใช้เป็น
รางวัลสาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการ
ที่ดีประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พัฒนาการบริหารจัดการตามอานาจหน้าที่ของตนเองให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี และ
สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน โดยมุ่งประเมินผลการบริหารจัดการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในด้านความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ประสิทธิภาพประสิทธิผลในการดาเนินงาน การส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของประชาชน การอานวยความสะดวก และการให้บริการสาธารณะที่ดีและมีคุณภาพแก่ประชาชน
ในการนี้ คณะอนุกรรมการกาหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อใช้เป็นรางวัลสาหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้มอบหมายให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมกับคณะนักวิจัยในเครือข่ายมหาวิทยาลัย
ส่ ว นภูมิ ภ าค เป็ น คณะที่ป รึ ก ษาเพื่ อ ดาเนิ นการพิจ ารณากลั่ น กรององค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น ที่ มีค วาม
เหมาะสมสาหรับให้คณะอนุกรรมการกาหนดหลักเกณฑ์ฯ พิจารณาคัดเลือกในขั้นตอนสุดท้าย โดยการตรวจ
ประเมินเอกสารและลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลและประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามแนวทางที่คณะอนุกรรมการฯ กาหนด
๒. ความสาคัญของรางวัลการบริหารจัดการที่ดีสาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รางวัลการบริหารจัดการที่ดีสาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นรางวัลอันทรงคุณค่าในระดับชาติ
ที่ ก.ก.ถ. มอบให้แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติคุณและประกาศยกย่องในความ
พยายามทุ่มเทแรงกายและแรงใจในการพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิ ทธิภาพประสิ ทธิผล มีความ
โปร่งใส คุ้มค่า อานวยความสะดวก ส่งเสริมการมีส่วนร่วม และตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน
จนมีผลสัมฤทธิ์เป็นที่ประจักษ์ โดย ก.ก.ถ. ได้ดาเนินการมอบรางวัลดังกล่าวต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๖
ถึงปั จ จุ บั น และมุ่งหวั งให้ เกิดแรงกระตุ้น และจูงใจองค์กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่นที่ได้ รับรางวัล และองค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วไปให้มีการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง
๓. ประเภทรางวัลปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
คณะอนุกรรมการกาหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุน เพื่อใช้เป็นรางวัลสาหรับองค์กรปกครอง
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น ได้ มี ม ติ ใ ห้ ก าหนดประเภทรางวั ล การบริ ห ารจั ด การที่ ดี ส าหรั บ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นจานวน ๒ ประเภท ได้แก่
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(๓.๑) รางวัลการบริหารจัดการที่ดี ประเภทโดดเด่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งให้มีการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการและการ
จัดบริการสาธารณะ หรือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน มีการต่อยอดการปฏิบัติงานในเชิงคุณภาพ และ
มีผลสาเร็จในการบริหารจัดการ การจัดบริการสาธารณะ หรือการมีส่วนร่วมของประชาชนเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน
(๓.๒) รางวัลการบริหารจัดการที่ดี ประเภททั่วไป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและเปิดโอกาสให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในวงกว้างได้รับการประเมินและคาแนะนาจากคณะกรรมการประเมินรางวัล เพื่อ
นาไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการและการจัดบริการสาธารณะของตนเองต่อไปในอนาคต
๔. คุณสมบัติในการสมัครเข้ารับการประเมินรางวัล
คุณสมบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ประสงค์จะเข้ารับการประเมินรางวัลการบริหารจัดการที่ดี
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ทั้ง ๒ ประเภทรางวัลมีดังนี้
(๔.๑) ประเภทโดดเด่น ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เคยได้รับรางวัลการบริหารจัดการที่ดี
(ถ้วยรางวัลหรือโล่รางวัล) ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔, ๒๕๕๕, ๒๕๕๖, ๒๕๕๗ หรือ ๒๕๕๘ และ
จะต้อ งมีคะแนนผลการประเมิน มาตรฐานการปฏิ บัติร าชการและนิเทศองค์ กรปกครองส่ ว นท้องถิ่ นด้า น
การบริหารจัดการ (ด้านที่ ๑) ประจาปี ๒๕๕๘ ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดาเนินการโดยคณะทางาน
ของจังหวัด (Core Team) ตั้งแต่ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องดาเนินการสมัคร
เข้ารับการคัดเลือกตามแบบประเมินเกณฑ์ชี้วัด (พร้อมเอกสารประกอบ) และจัดส่งเอกสารต่างๆ ภายใน
ระยะเวลาที่คณะอนุกรรมการฯ กาหนด
(๔.๒) ประเภททั่วไป ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ไม่เคยได้รับรางวัลการบริหารจัดการที่ดี
(ถ้วยรางวัลหรือโล่รางวัล) ในช่วงปีงบประมาณ ๒๕๕๔, ๒๕๕๕, ๒๕๕๖, ๒๕๕๗ และ ๒๕๕๘ และจะต้องมี
คะแนนผลการประเมิน มาตรฐานการปฏิบัติราชการและนิเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการบริหาร
จัดการ (ด้านที่ ๑) ประจาปี ๒๕๕๘ ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดาเนินการโดยคณะทางานของจังหวัด
(Core Team) ตั้งแต่ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องดาเนินการสมัครเข้ารับการ
คัดเลือกตามแบบประเมินเกณฑ์ชี้วัด (พร้อมเอกสารประกอบ) และจัดส่งเอกสารต่างๆ ภายในระยะเวลาที่
คณะอนุกรรมการฯ กาหนด โดยจะเป็นการคัดเลือกจาแนกตามประเภทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่
- องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่
- เทศบาล
- องค์การบริหารส่วนตาบล (อบต.)
๔. ขั้นตอนการประเมินและคัดเลือกเพื่อรับรางวัลการบริหารจัดการที่ดี
องค์ กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น ที่ ป ระสงค์ จ ะสมั ครเข้ ารั บ การประเมิ น รางวัล การบริห ารจั ด การที่ ดี
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ทั้ง ๒ ประเภทรางวัล ต้องใช้ข้อมูลและผลการดาเนินงานของปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๘ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘) และใช้ข้อมูลคะแนนผลการประเมิน
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มาตรฐานการปฏิบัติราชการ (Core Team) ด้านที่ ๑ การบริหารจัดการ ประจาปี ๒๕๕๘ สาหรับการกรอก
ข้อมูลตามแบบประเมินเกณฑ์ชี้วัด พร้อมแนบเอกสารประกอบให้ครบถ้วน และจัดส่งให้แก่ คณะที่ปรึกษาจาก
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยภายในวันศุกร์ที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙ (นับถึงวันที่ประทับตราไปรษณียากร)
ทั้งนี้ ขั้นตอนที่สาคัญในการประเมินและคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรับรางวัลการบริหาร
จัดการที่ดีประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มีดังนี้
ขั้นตอนที่ ๑ การจัดประชุมชี้แจงขั้นตอนและหลักเกณฑ์การประเมินรางวัลการบริหารจัดการที่ดี
คณะที่ปรึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะจัดประชุมเพื่อประชาสัมพันธ์และชี้แจงเกี่ยวกับขั้นตอน
การสมัครและหลักเกณฑ์ การประเมินรางวัล การบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่นจานวน
๔ ครั้ ง โดยองค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น ที่ส นใจสามารถลงทะเบียนเข้ารับฟังข้อมูล และสอบถามเกี่ยวกับ
หลั กเกณฑ์การประเมิน รางวัล ได้ตามวัน เวลาและสถานที่ที่ส ะดวก (โดยไม่มีค่ าใช้จ่ายในการลงทะเบีย น
เข้าร่วมงาน) ดังต่อไปนี้
(๑) ครั้งที่ ๑ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดขึ้นในวันอังคารที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๙.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.
ณ โรงแรมโฆษะ อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ห้องมงกุฎเพชร ๒-๓ ชั้น ๒ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๔๓ ๓๒๐ ๓๒๐
(๒) ครั้งที่ ๒ ภาคกลาง จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๙.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ โรงแรม
วรบุรี อโยธยา คอนเวนชั่น รีสอร์ท อาเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ห้องสุวรรณภูมิ ชั้น ๒
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๕ ๒๔๙ ๖๐๐-๔๙
(๓) ครั้งที่ ๓ ภาคเหนือ จัดขึ้นในวันอังคารที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๙.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ โรงแรม
ลาปางเวียงทอง อาเภอเมือง จังหวัดลาปาง ห้องเวียงแก้ว ชั้น ๒ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๕๔ ๒๒๕ ๘๐๑-๒
(๔) ครั้งที่ ๔ ภาคใต้ จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๙.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ โรงแรมบรรจง
บุรี อาเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ห้องแกรนด์บอลรูม ๑ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๗๗ ๒๖๔ ๘๘๘, ๐๗๗ ๔๘๙ ๑๑๑

ทั้งนี้ องค์ กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น สามารถติด ต่อสอบถามรายละเอี ยดเพิ่มเติมหรือขอรับ เอกสาร
ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมได้ที่คณะที่ปรึกษาหรือทางเว็บไซต์ของสานักงานคณะกรรมการการกระจาย
อานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สานักงาน ก.ก.ถ.) ที่ http://www.odloc.go.th
ขั้นตอนที่ ๒ การรับสมัครองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทีป่ ระสงค์จะสมัครเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกรางวัลการบริหารจัดการที่ดี
กรอกข้อมูลในแบบประเมินเกณฑ์ชี้วัดที่กาหนด (แบบประเมิน อปท. ๑/๒๕๕๙ สาหรับรางวัลประเภทโดดเด่น
หรื อแบบประเมิน อปท. ๒/๒๕๕๙ สาหรั บรางวัล ประเภททั่ว ไปเพียงประเภทเดียว) พร้อมแนบเอกสาร
หลักฐานประกอบการพิจารณาตามที่กาหนดไว้ในแบบประเมินเกณฑ์ชี้วัด ให้ครบถ้วน และจัดส่งเอกสารแสดง
คะแนนผลการประเมิน มาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการบริหารจัดการ
ประจาปี ๒๕๕๘ ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดาเนินการโดยผ่านคณะทางานของจังหวัด (Core Team)
เมื่อกรอกข้อมูลในแบบประเมินเกณฑ์ชี้วัดเสร็จเรียบร้อย ให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดส่งแบบ
ประเมิน ไฟล์ข้อมูลบันทึกลงแผ่น CD หรือ DVD พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบมาทางไปรษณีย์เท่านั้นที่
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระศักดิ์ เครือเทพ
คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เลขที่ ๔๖ ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐

ทั้งนี้ การจัดส่งเอกสารใบสมัคร เอกสารประกอบต่างๆ พร้อมไฟล์ข้อมูล มีดังต่อไปนี้
(๑) แบบประเมินเกณฑ์ชี้วัดสาหรับการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ประเภทโดดเด่นหรือประเภททั่วไป (เพียงประเภทเดียว)
(แบบประเมิน อปท. ๑/๒๕๕๙ หรือแบบประเมิน อปท. ๒/๒๕๕๙) ที่กรอกคะแนนการประเมิน
ตนเอง (self-assessment) และลงนามรับรองโดยผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เรียบร้อยแล้ว พร้อมกับจัดส่งไฟล์บันทึกข้อมูลในรูป Microsoft Word ลงแผ่น CD หรือ DVD
(๒) เอกสารแจ้ งคะแนนผลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่นประจ าปี ๒๕๕๘
ด้านการบริหารจัดการ (ด้านที่ ๑)
(๓) เอกสารหรื อ หลั ก ฐานประกอบตามที่ก าหนดในแบบประเมิน เกณฑ์ ชี้วั ด ในแต่ล ะข้อ ค าถาม
พร้อมกับจัดระบบและเรียงลาดับเอกสารตามเกณฑ์ชี้วัดแต่ละข้อ จัดทาสารบัญหรือดัชนีเอกสาร
ตามลาดับข้อเกณฑ์ชี้วัด และคาอธิบายเพิ่มเติม (ถ้ามี)
(๔) เอกสารโครงการนวัตกรรมท้องถิ่น รูปภาพประกอบ หรือเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมจัดส่ง
ไฟล์บันทึกข้อมูลในรูป Microsoft Word, PowerPoint, PDF หรือไฟล์รูปภาพประเภท JPEG,
GIF, PNF, TIFF เป็นต้น ลงแผ่น CD หรือ DVD
เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รวบรวมเอกสาร หลักฐานประกอบ และไฟล์ข้อมูลบันทึกลงแผ่น
CD หรือ DVD เรียบร้อยแล้ว ให้จัดส่งเอกสารและข้อมูลทั้งหมดมาทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ข้างต้น โดยจะต้อง
ดาเนินการให้เสร็จเรียบร้อยภายในวันศุกร์ที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙ (นับถึงวันที่ประทับตราไปรษณียากร)
ทั้งนี้ การจัดเตรียมเอกสาร ข้อมูล หรือหลักฐานประกอบเกณฑ์ชี้วัดการบริหารจัดการที่ดีด้านต่าง ๆ
ที่ไม่ถูกต้อง ขาดความสมบูรณ์ ตกหล่น หรือไม่เรียบร้อย อาจเป็นสาเหตุทาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ได้
รับคะแนนการประเมินตามเกณฑ์ชี้วัดในข้อที่เกี่ยวข้อง และอาจส่งผลต่อการพิจารณาคัดเลือกองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้ารับการประเมินรางวัลในรอบสุดท้ายได้ ดังนั้นจึงขอความร่วมมือจากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการจัดเตรียมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ให้สมบูรณ์และจัดเป็นหมวดหมู่ให้เรียบร้อยตั้งแต่ต้น
สาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับวิธีกรอกแบบประเมินเกณฑ์ชี้วัด การจัดเตรียม
เอกสารหลักฐานประกอบ การจัดทาเอกสารโครงการนวัตกรรม หรือประสงค์จะขอรับเอกสารแบบประเมิน
เกณฑ์ชี้วัดส าหรั บการคัดเลื อกองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจาปีงบประมาณ
๒๕๕๙ สามารถติ ดต่ อ ได้ ที่ ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.วี ร ะศั ก ดิ์ เครื อเทพ หั ว หน้ า โครงการ หมายเลข
โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๑๘-๗๒๕๙ มือถือ ๐๘๑-๘๑๖-๗๔๗๕ หรือ Email: weerasak.k@chula.ac.th
หรือนายชนณุพงศ์ ปานพ่วงศรี เลขานุการโครงการ โทรศัพท์มือถือ ๐๘๑-๓๐๓-๓๙๐๙ หรือ Email:
chonnupong.p@gmail.com
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เมื่อคณะที่ปรึกษาได้รับเอกสารใบสมัครพร้อมเอกสาร หลักฐาน และข้อมูลประกอบเรียบร้อยแล้ว
จะดาเนินการแจ้งยืนยันการได้รับเอกสารให้แก่บุคคลที่เป็นผู้ประสานงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รับทราบในทันที ทั้งนี้ หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมิได้รับการแจ้งยืนยั นจากคณะที่ปรึกษาภายในเวลา
๗ วันทาการนับจากวันที่จัดส่งไปรษณีย์ ขอให้ติดต่อสอบถามคณะที่ปรึกษาโดยด่วนตามรายละเอียดข้างต้น
ขั้นตอนที่ ๓ การประเมินคุณสมบัติขั้นต้นพร้อมตรวจประเมินเอกสารตามเกณฑ์ชี้วัด
คณะที่ปรึกษาจะพิจารณาตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สมัครเข้ารับการ
ประเมินรางวัลการบริหารจัดการที่ดี โดยพิจารณาตรวจทานคะแนนการประเมินตามเกณฑ์ชี้วัด ในแต่ละด้าน
ความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานประกอบ และข้อมูลโครงการนวัตกรรมท้องถิ่นที่องค์กรปกครองส่ว น
ท้องถิ่นได้ให้คะแนนการประเมินตนเองในขั้นต้น พร้อมไฟล์บันทึกข้อมูลในรูป CD หรือ DVD
ต่อจากนั้น คณะที่ปรึกษาจะตรวจสอบข้อมูล หลักฐาน และเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องซึ่งองค์กร
ปกครองส่ว นท้องถิ่นได้จัดส่ งให้ อย่างละเอียดถี่ถ้วน ในการนี้ คณะที่ปรึกษาอาจเรียกขอเอกสารหลั กฐาน
ประกอบเพิ่มเติมจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตามความจาเป็น จากนั้นจึงจะให้คะแนนการประเมิน
เอกสารตามเกณฑ์ ชี้วัด จั ด ล าดั บ องค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่นตามผลคะแนนขั้นต้ น และคั ดเลื อกองค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามค่าลาดับผลคะแนนจากมากไปน้อย เพื่อวางแผนการลงพื้นที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นสาหรับการตรวจประเมินในเชิงลึกต่อไป ทั้งนี้ การดาเนินการขั้นตอนดังกล่าวคาดว่าจะอยู่ ระหว่าง
วันที่ ๒ ถึง ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙
ขั้นตอนที่ ๔ การตรวจสอบและประเมินคุณสมบัติในเชิงลึก
คณะที่ปรึกษาจะคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามลาดับผลคะแนนการประเมินตามเกณฑ์ชี้วัด
ทั้ง ๒ ประเภทรางวัล เพื่อลงพื้นที่สาหรับการตรวจสอบข้อมูลเชิงลึก โดยการตรวจในพื้นทีจ่ ะพิจารณาจาก
(๑) ศูน ย์ ข้ อมูล ข่ าวสารของทางราชการ การจัดระบบงานเพื่ อรับแจ้ง เรื่ องราวร้องทุกข์ แ ละการ
ดาเนินการแก้ไขปัญหาอันเป็นที่เดือดร้อนของประชาชน และการจัด พื้นที่บริเวณสานักงานเพื่อให้บริการและ
อานวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
(๒) การสุ่มตรวจตามแนวทางการประเมิน มาตรฐานการปฏิบัติราชการด้านการบริหารจัดการที่ดี
(ด้านที่ ๑) ประจาปี ๒๕๕๘ ที่ประเมินโดยคณะทางานของจังหวัด (Core Team)
(๓) การตรวจประเมินการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งประกอบไปด้วยการประเมินความโปร่งใส การส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของประชาชน การปรับปรุงภารกิจและการลดขั้นตอนในการให้บริการสาธารณะ การจัดการ
อย่ างมืออาชีพและคานึ งถึงความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากร ประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ในการให้ บริการ
ประชาชน และการส ารวจความพึ ง พอใจของประชาชนตามเกณฑ์ ชี้ วั ด ที่ ก าหนด โดยคณะที่ ป รึ ก ษาจะ
ตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกจากเอกสาร หลักฐาน รายงานผลการดาเนินงาน คุณภาพหรือประสิทธิภาพของการ
ปฏิบัติงานหรือการให้บริการสาธารณะ และผลสาเร็จในการดาเนินงาน
(๔) การตรวจประเมินโครงการนวัตกรรมท้องถิ่น โดยจะพิจารณาจากเอกสารสรุปโครงการนวัตกรรม
การบรรยายสรุป ข้อมูลหรือหลักฐานการดาเนินงาน การตรวจในพื้นที่ และการประเมินผลสาเร็จของงาน
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ในขั้นตอนนี้ คณะที่ปรึกษาจะจัดส่งนักวิจัยเพื่อลงพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะประสาน
นัดหมายเกี่ยวกับวันและเวลาในการตรวจประเมินในพื้นทีอ่ งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นรายแห่ง และคาดว่า
จะดาเนินการลงพื้นที่ตรวจประเมินข้อมูลภาคสนามระหว่างวันพุธที่ ๑ มิถุนายน ถึงวันศุกร์ที่ ๑๕ กรกฎาคม
๒๕๕๙ ในการนี้ คณะที่ปรึกษาอาจประสานนัดหมายการลงตรวจพื้นที่ในวันหยุดราชการได้ในกรณีที่จาเป็น
โดยจะแจ้งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบเป็นการล่วงหน้า
ทั้งนี้ คณะที่ปรึกษามีนโยบายในการตรวจประเมินรางวัลการบริหารจัดการที่ดีด้วยความสุจริตและ
โปร่งใส และการตรวจประเมินในทุกขั้นตอนจะดาเนินการโดยคณะนักวิจัยหลักเท่านั้น ในการนี้ คณะที่ปรึกษา
จะแจ้งรายชื่อนักวิจัยหลักที่จะดาเนินการตรวจประเมินรางวัลในเชิงลึกให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทราบ
เป็นการล่วงหน้า หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับ การติดต่อจากบุคคลหรือคณะบุคคลใดๆ ที่มิใช่
คณะนักวิจั ยหลักโดยการกล่า วอ้า งว่า จะสามารถกระทาการเพื่อให้ส่งผลต่อการประเมินรางวัล ได้ นั้น
ขอความร่วมมือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่าหลงเชื่อในการกระทาดังกล่าว และกรุณาแจ้งให้แก่
คณะที่ปรึกษารับทราบในทันทีเพื่อกาหนดมาตรการป้องกันแก้ไขต่อไป
ขั้นตอนที่ ๕ การเสนอรายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสาหรับเข้ารับการประเมินในรอบสุดท้าย
เมื่อดาเนินการตรวจสอบข้อมูลขั้นต้น การตรวจประเมินเอกสารโดยละเอียด และการตรวจประเมิน
ข้อมูลเชิงลึกจากพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วเสร็จ คณะที่ปรึกษาจะประมวลผลการตรวจทั้งหมด
ให้คะแนนการประเมินตามเกณฑ์ชี้วัด และนาเสนอรายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
ตามลาดับผลคะแนนต่อคณะอนุกรรมการกาหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อใช้เป็นรางวัลสาหรับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในกลางเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙ เพื่อพิจารณาคัดเลือกให้คณะอนุกรรมการ
เฉพาะกิจจากส่วนกลางลงพื้นที่ตรวจประเมินรางวัลในรอบสุดท้าย
ขั้นตอนที่ ๖ คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจจากส่วนกลางพิจารณาตรวจประเมินในรอบสุดท้าย
คณะอนุ กรรมการเฉพาะกิจ จากส่วนกลางดาเนินการลงพื้นที่ตรวจประเมินผลการปฏิบัติงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในขั้นสุดท้าย เพื่อคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามประเภทรางวัล ต่างๆ ซึ่ง คาดว่า จะดาเนิน การในช่ ว งกลางเดือ น
กรกฎาคมถึงกลางเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ และจะสรุปผลคะแนนการประเมินรางวัลการบริหารจัดการที่ดี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ต่อไป
ในขั้นตอนนี้ คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจจากส่วนกลางจะประเมิน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จาก
สภาพพื้นฐานทั่วไป สภาพชุมชน สังคม และเศรษฐกิจ การบริหารจัดการ การจัดบริการสาธารณะ การส่งเสริม
ความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการนวัตกรรมท้องถิ่น และจะนาข้อมูลการร้องเรียนและ/
หรื อผลการตรวจสอบจากส านั ก งานการตรวจเงิ นแผ่ นดิ น (สตง.) ส านั กงานคณะกรรมการป้อ งกั นและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
(ป.ป.ท.) และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในประเด็นการทุจริต ความไม่โปร่งใส หรือข้อร้องเรียนต่าง ๆ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งมาพิจารณาประกอบ
- หน้า ๗ -

สาหรับภาพรวมการดาเนินการตรวจประเมินรางวัลการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นทั้ง ๖ ขั้นตอนหลักที่ได้นาเสนอข้างต้น สามารถสรุปได้ดังแผนภาพที่ ๑ ต่อไปนี้
แผนภาพที่ ๑ แสดงขั้นตอนหลักในการประเมินและคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรับรางวัล
การบริหารจัดการที่ดี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ขั้นตอนที่ ๑ ประชาสัมพันธ์และจัดประชุมชี้แจงการรับ
สมัครรางวัลการบริหารจัดการที่ดีปีงบประมาณ ๒๕๕๙
(จานวน ๔ ครั้งตลอดเดือนมีนาคม ๒๕๕๙)
สมัคร

ขั้นตอนที่ ๒ รับสมัครองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(เดือนมีนาคม – วันศุกร์ที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙)

แจ้ง
ตอบรับ

ผ่าน

ขั้นตอนที่ ๓ ประเมินคุณสมบัติขั้นต้น
(วันที่ ๒ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙)

ไม่ผ่าน

ผ่าน

ขั้นตอนที่ ๔ ประเมินคุณสมบัติในเชิงลึก/ตรวจในพื้นที่
(วันที่ ๑ มิถุนายน – ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙)

ไม่ผ่าน

ผ่าน

ขั้นตอนที่ ๕ เสนอรายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อเข้ารับการประเมินในรอบสุดท้ายตามลาดับคะแนน
(ภายในกลางเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙)

ไม่ผ่าน

ผ่าน

ขั้นตอนที่ ๖ คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจจากส่วนกลาง
ตรวจประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรอบสุดท้าย
(กลางเดือนกรกฎาคม – กลางเดือนกันยายน ๒๕๕๙)

ไม่ผ่าน

ผ่าน

ประกาศผลรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการ
บริหารจัดการที่ดี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
(ภายในเดือนกันยายน ๒๕๕๙)
- หน้า ๘ -

แจ้งผล

แจ้งผลประเมิน
หรือความคืบหน้า
ในการดาเนินการ
ตรวจประเมินให้แก่
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
เพื่อทราบ
เป็นระยะๆ

๕. คาอธิบายเกณฑ์การประเมินและตัวชี้วัด
ภาพรวมของแนวทางการประเมิน รางวัลพร้อมคาอธิบายเกณฑ์ชี้วัดของรางวัลการบริหารจัดการที่ดี
ประเภทโดดเด่น และประเภททั่วไป ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มีรายละเอียดดังนี้
(๑) เกณฑ์การประเมิน สาหรับรางวัล ประเภทโดดเด่น ปรากฏในเอกสารแบบประเมินเกณฑ์ชี้วัด
ประเภทโดดเด่น (แบบประเมิน อปท. ๑/๒๕๕๙) จานวน ๔๙ หน้า พร้อมเอกสารประกอบ ๕ หน้า (รวม ๕๔
หน้า) การให้คะแนนการประเมินรางวัลประเภทโดดเด่นประกอบไปด้วย
(๑.๑) การสุ่มตรวจตามเกณฑ์ประเมินของคณะทางานจังหวัด (Core Team) สัดส่วนร้อยละ
๑๐ ซึ่งคณะที่ปรึกษาจะดาเนินการตรวจประเมินในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๑.๒) เกณฑ์ชี้วัดด้านการบริหารจัดการจัดการที่ดี การสร้างความโปร่งใส การจัดบริการ
สาธารณะ การมีส่วนร่วมของประชาชน การลดขั้นตอน การปรับปรุงภารกิจ และการอานวยความสะดวก
ให้แก่ประชาชน การบริหารจัดการอย่างมืออาชีพ ประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ในการให้บริการประชาชน และ
ความพึงพอใจของประชาชน จานวน ๓๕ ข้อเกณฑ์ชี้วัด รวม ๑๗๕ คะแนน และจะปรับสัดส่วนคะแนนให้
เท่ากับร้อยละ ๔๐
(๑.๓) เกณฑ์ชี้วัดโครงการนวัตกรรมท้องถิ่นจานวน ๒ โครงการ จานวนเกณฑ์ชี้วัด ๑๔ ข้อ
รวม ๗๐ คะแนน และจะปรับสัดส่วนคะแนนให้เท่ากับร้อยละ ๕๐
ภาพรวมของเกณฑ์ชี้วัดในประเด็นต่าง ๆ และสัดส่วนน้าหนักคะแนนแสดงดังแผนภาพที่ ๒ ต่อไปนี้
แผนภาพที่ ๒ แสดงภาพรวมเกณฑ์การประเมินและตัวชี้วัดสาหรับรางวัลประเภทโดดเด่น
การ
ประเมิน
คุณสมบัติ
ขั้นต้น

การประเมินคุณสมบัติในเชิงลึก
การสุ่มตรวจเอกสาร
ของ Core Team
(ร้อยละ ๑๐)

การตรวจด้านบริหารจัดการที่ดี การ
จัดบริการสาธารณะ และการมีส่วน
ร่วมของประชาชน (ร้อยละ ๔๐)

(๑) ความโปร่งใสและหลักนิติธรรม (๕ ข้อ) ๒๕ คะแนน
(๒) การมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคส่วนต่างๆ
และกระจายอานาจให้ชุมชน (๙ ข้อ) ๔๕ คะแนน
(๓) การปรับปรุงภารกิจ ลดขั้นตอน และการอานวย
ความสะดวกให้ประชาชน (๔ ข้อ)
๒๐ คะแนน
(๔) การจัดการแบบมืออาชีพ (๑๐ ข้อ) ๕๐ คะแนน
(๕) ประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ (๔ ข้อ) ๒๐ คะแนน
(๖) ความพึงพอใจของประชาชน (๓ ข้อ) ๑๕ คะแนน
รวมทั้งสิ้น (๓๕ ข้อ) ๑๗๕ คะแนน

- หน้า ๙ -

นวัตกรรมด้านบริการ
สาธารณะ การบริหาร
จัดการ หรือการมี
ส่วนร่วมของประชาชน
(ร้อยละ ๕๐)

= ร้อยละ ๑๐๐

โครงการนวัตกรรมท้องถิ่น ๒ โครงการ
(๑) ความคิดริเริม่ (๑ ข้อ)
๕ คะแนน
(๒) ความสอดคล้อง (๑ ข้อ)
๕ คะแนน
(๓) ความท้าทาย (๑ ข้อ)
๕ คะแนน
(๔) การสร้างความร่วมมือ (๑ ข้อ)
๕ คะแนน
(๕) ผลสาเร็จของนวัตกรรม (๒ ข้อ) ๑๐ คะแนน
(๖) ความยั่งยืน (๑ ข้อ)
๕ คะแนน
รวมโครงการละ (๗ ข้อ)
๓๕ คะแนน
รวมทั้งสิ้น (๑๔ ข้อ)
๗๐ คะแนน

(๒) เกณฑ์การประเมินสาหรับรางวัลประเภททั่วไป ปรากฏในเอกสารแบบประเมินเกณฑ์ชี้วัดประเภท
ทั่วไป (แบบประเมิน อปท. ๒/๒๕๕๙) จานวน ๓๔ หน้า พร้อมเอกสารประกอบ ๕ หน้า (รวม ๓๙ หน้า)
การให้คะแนนการประเมินรางวัลประเภททั่วไปประกอบไปด้วย
(๒.๑) การสุ่มตรวจตามเกณฑ์ประเมินของคณะทางานจังหวัด (Core Team) สัดส่วนร้อยละ
๑๐ ซึ่งคณะที่ปรึกษาจะดาเนินการตรวจประเมินในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๒.๒) เกณฑ์ชี้วัดด้านการบริหารจัดการจัดการที่ดี การสร้างความโปร่งใส การจัดบริการ
สาธารณะ การมีส่วนร่วมของประชาชน การลดขั้นตอน การปรับปรุงภารกิจ และการอานวยความสะดวก
ให้แก่ประชาชน การบริหารจัดการอย่างมืออาชีพ ประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ในการให้บริการประชาชน และ
ความพึงพอใจของประชาชน จานวน ๒๗ ข้อเกณฑ์ชี้วัด รวม ๑๓๕ คะแนน และจะปรับสัดส่วนคะแนนให้
เท่ากับร้อยละ ๕๕
(๒.๓) เกณฑ์ชี้วัดโครงการนวัตกรรมท้องถิ่นจานวน ๑ โครงการ จานวนเกณฑ์ชี้วัด ๗ ข้อ
รวม ๓๕ คะแนน โดยจะกาหนดสัดส่วนคะแนนให้เท่ากับร้อยละ ๓๕
ภาพรวมของเกณฑ์ชี้วัดในประเด็นต่าง ๆ และสัดส่วนน้าหนักคะแนนแสดงดังแผนภาพที่ ๓ ต่อไปนี้
แผนภาพที่ ๓ แสดงภาพรวมเกณฑ์การประเมินและตัวชี้วัดสาหรับรางวัลประเภททั่วไป
การ
ประเมิน
คุณสมบัติ
ขั้นต้น

การประเมินคุณสมบัติในเชิงลึก
การสุ่มตรวจเอกสาร
ของ Core Team
(ร้อยละ ๑๐)

การตรวจด้านบริหารจัดการที่ดี การ
จัดบริการสาธารณะ และการมีส่วน
ร่วมของประชาชน (ร้อยละ ๕๕)

(๑) ความโปร่งใสและหลักนิติธรรม (๕ ข้อ) ๒๕ คะแนน
(๒) การมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคส่วนต่างๆ
และกระจายอานาจให้ชุมชน (๗ ข้อ) ๓๕ คะแนน
(๓) การปรับปรุงภารกิจ ลดขั้นตอน และการอานวย
ความสะดวกให้ประชาชน (๒ ข้อ)
๑๐ คะแนน
(๔) การจัดการแบบมืออาชีพ (๗ ข้อ)
๓๕ คะแนน
(๕) ประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ (๓ ข้อ) ๑๕ คะแนน
(๖) ความพึงพอใจของประชาชน (๓ ข้อ) ๑๕ คะแนน
รวมทั้งสิ้น (๒๗ ข้อ) ๑๓๕ คะแนน

นวัตกรรมด้านบริการ
สาธารณะ การบริหาร
จัดการ หรือการมี
ส่วนร่วมของประชาชน
(ร้อยละ ๓๕)

= ร้อยละ ๑๐๐

โครงการนวัตกรรมท้องถิ่น ๑ โครงการ
(๑) ความคิดริเริม่ (๑ ข้อ)
๕ คะแนน
(๒) ความสอดคล้อง (๑ ข้อ)
๕ คะแนน
(๓) ความท้าทาย (๑ ข้อ)
๕ คะแนน
(๔) การสร้างความร่วมมือ (๑ ข้อ)
๕ คะแนน
(๕) ผลสาเร็จของนวัตกรรม (๒ ข้อ) ๑๐ คะแนน
(๖) ความยั่งยืน (๑ ข้อ)
๕ คะแนน
รวมทั้งสิ้น (๗ ข้อ)
๓๕ คะแนน

คาอธิบายการกรอกข้อมูลตามแบบประเมินเกณฑ์ชี้วัด (แบบประเมิน อปท. ๑/๒๕๕๙ สาหรับรางวัล
ประเภทโดดเด่น และแบบประเมิน อปท. ๒/๒๕๕๙ สาหรับรางวัลประเภททั่วไป) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
- หน้า ๑๐ -

(๑) ข้อมูลส่วนที่ ๑ เป็นข้อมูลทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการ
ประเมินรางวัล โปรดกรอกข้อมูลในส่วนนี้ให้เรียบร้อย โดยใช้ข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่น ข้อมูลรายรับจริงและรายจ่ายจริงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๘ และข้ อ มู ล ผลประเมิ นการปฏิ บั ติ ราชการขององค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่ นด้ านการบริห ารจัดการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่ประเมินโดยคณะทางานของจังหวัด (Core Team) พร้อมแนบหลักฐานสาเนา
เอกสารแจ้งคะแนนผลการปฏิบัติราชการที่ประเมินโดยคณะทางานของจังหวัด และกรอกคะแนนการประเมิน
ตนเอง (self-assessment) ตามเกณฑ์ชี้วัดการบริหารจัดการที่ดีให้ครบถ้วน
สาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่สามารถจัดทางบประมาณรายจ่ายจริงจาแนกตามแผนงานได้
(ข้อ ๗) ในข้อมูลส่วนที่ ๑ ให้กรอกข้อมูลงบประมาณรายจ่ายจริงจาแนกตามหมวดรายจ่ายในข้อ ๘ แทน
(๒) ข้อมู ล ส่ ว นที่ ๒ เป็ น ข้อมู ล เกี่ยวกั บการประเมินความโปร่งใสและการยึ ดถือกฎหมายในการ
ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
ก) ข้อ ๒.๑ และ ๒.๒ เป็นการพิจารณาว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการจัดทาและ
เผยแพร่ข้อมูลที่สาคัญให้แก่ประชาชนและภาคส่วนต่างๆ ได้รับทราบโดยผ่านช่องทางใด (ข้อ ๒.๑) และจัดให้
มีข้อมูลสาคัญประเภทใดเผยแพร่ให้แก่ประชาชน (ข้อ ๒.๒) ในการจัดเตรียมเอกสารประกอบเกณฑ์ชี้วัดทั้ง ๒
ข้อดังกล่าว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องจัดเตรียมประกาศ คาสั่ง ระเบียบ ภาพถ่าย หรือตัวอย่างสาเนา
ข้อมูลที่มีการเผยแพร่ผ่านช่องทางต่าง ๆ ประกอบการให้คะแนนอย่างชัดเจน
ข) ข้อ ๒.๓ เป็ น การพิจ ารณาว่า องค์ กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่ นเสริมสร้างความโปร่งใสใน
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้ างโดยการเปิดโอกาสและสนับสนุนให้ภาคประชาชนเข้ามีส่วนร่วมหรือไม่ ซึ่งการให้
คะแนนในข้อนี้จะพิจารณาจากคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี
ภาคประชาชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ เอกสารและโครงการจัดอบรมให้ความรู้ แก่ภาคประชาชนเกี่ยวกับ
กระบวนการหรือวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่เหมาะสมตามระเบียบของทางราชการ หรือมีการกาหนดแนวปฏิบัติ
ที่เหมาะสมและมีความโปร่งใสในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น
ค) ข้อ ๒.๔ เป็นการพิจารณาว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ดาเนินโครงการเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสหรือไม่ อาทิ การรณรงค์ป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ การอบรมให้ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับ
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ การตรวจสอบ อปท. โดยภาคประชาชน (People’s
audit) หรือการทาประชามติหรื อประชาพิจารณ์ในโครงการพัฒนาที่สาคัญของ อปท. เป็นต้น ในการ
พิจ ารณาให้ คะแนนตามเกณฑ์ ชี้วัดนี้ องค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่นจะต้องแสดงเอกสารโครงการหรือการ
ดาเนินงานที่จัดขึ้นในระหว่างปีงบประมาณ ๒๕๕๘ อย่างชัดเจน และต้องเป็นโครงการที่ไม่ซ้าประเภทกับ
โครงการหรือกิจกรรมในข้อ ๒.๑, ๒.๒, ๒.๓ หรือ ๒.๕
ง) ข้อ ๒.๕ เป็นการพิจารณาว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความสาคัญกับการดาเนินการ
ทางนิติบัญญัติและการบังคับใช้กฎหมายตามที่ได้ให้อานาจแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากน้อยเพียงใด
อาทิ การตราข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติที่ริเริ่มโดยภาคประชาชน มีการจัดทาคู่มือการปฏิบัติงานตามกฎหมายที่ให้
อานาจแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและเป็นธรรม หรือมีการจัดอบรมทาง
- หน้า ๑๑ -

กฎหมายเพื่อให้เกิดความเข้ าใจและการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องสาหรับประชาชน สมาชิกสภาท้องถิ่น และ
บุคลากรท้องถิ่น และไม่มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติของ อปท. หรือของบุคลากรที่เข้าลักษณะละเมิด
หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือมีการกระทาที่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชน เป็นต้น โดยองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจะต้องแสดงเอกสารหรือหลักฐานว่ามีการดาเนินการตราข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติ การจัดทาคู่ มือ
การปฏิบัติราชการ หรือการจัดอบรมต่าง ๆ ขึ้นในระหว่างปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ส่วนในกรณีของข้อร้องเรียน
จะต้องมีหนังสือรับรองจากผู้กากับดูแล (ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอาเภอ) ประกอบการพิจารณาให้คะแนน
(๓) ข้อมูลส่วนที่ ๓ การมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคส่วนต่างๆ และการกระจายอานาจให้ชุมชน
จัดการตนเอง ดังมีรายละเอียดตามเกณฑ์ประเมินชี้วัดต่อไปนี้
ก) ข้อ ๓.๑, ๓.๒ (ส าหรั บเทศบาลหรือ อบต.), ๓.๓ (ส าหรับ อบจ. เท่านั้น) และ ๓.๔
(เฉพาะรางวัลประเภทโดดเด่น) เป็นการสอบถามการดาเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น การกาหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
(เฉพาะรางวัลประเภทโดดเด่น) หรือไม่ ในการพิจารณาคะแนนด้านนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องระบุ
จานวนและสัดส่วนร้อยละของประชาชนที่เข้าร่วมประชุมประชาคม (หรือจานวนองค์ก รปกครองส่วนท้องถิ่น
ในกรณีของการประชุมประสานแผนพัฒนาจังหวัดของ อบจ.) และสามารถระบุสัดส่วนร้อยละของโครงการ
จากแผนชุมชนหรือจากที่ประชุมประชาคมทีน่ าไปบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นและได้รับการจัดสรรงบประมาณ
ให้สาหรับการดาเนินการ เป็นต้น โดยจะต้องมีตารางสรุปข้อมูลจานวนโครงการในภาพรวมจากแผนชุมชน
แผนพัฒนาท้องถิ่น และข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี ๒๕๕๘ แสดงประกอบอย่างชัดเจน
สาหรับรางวัลประเภทโดดเด่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องวิเคราะห์และแสดงให้เห็น
ได้ว่าวิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่นได้รับการจัดทาขึ้นอย่างไร ผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนหรือ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือไม่ สอดคล้องกับบริบทหรือสภาพปัญหาเร่งด่วนของชุมชนมากน้อยเพียงใด และมีการ
กาหนดมาตรการหรือโครงการรองรับเพื่อการบรรลุเป้าหมายวิสัยทัศน์ที่กาหนดไว้หรือไม่ (ข้อ ๓.๔) เป็นต้น
ข) ข้อ ๓.๕ และ ๓.๖ สาหรับรางวัลประเภทโดดเด่นหรือข้อ ๓.๔ และ ๓.๕ สาหรับรางวัล
ประเภททั่วไป เป็นการพิจารณาว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินมาตรการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปี ๒๕๕๘ มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดสรร
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบติดตาม
ผลการปฏิบัติงาน ปัญหาข้อร้องเรียน หรือการใช้จ่ายงบประมาณท้องถิ่นอย่างไร ในการนี้ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจะต้องแสดงเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้อง คาสั่งแต่งตั้ง รายงานการประชุม รายงานการติดตาม
ประเมินผลการทางาน เป็นต้น ประกอบการพิจารณาให้คะแนนตามเกณฑ์ชี้วัด
ค) ข้อ ๓.๗, ๓.๘ และ ๓.๙ สาหรับรางวัลประเภทโดดเด่นหรือข้อ ๓.๖ และ ๓.๗ สาหรับ
รางวัลประเภททั่วไป เกณฑ์ประเมินในด้านนี้คือการพิจารณาว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการร่วมกับ
องค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น อื่น ๆ หรือส่ว นราชการอื่น ในการจัดบริการสาธารณะหรือ ดูแลแก้ไขปัญหาให้
ประชาชนหรือไม่ โดยจะต้องมิใช่การดาเนินงานจัดกิจกรรมทั่วไปตามประเพณี ศาสนา วัฒนธรรม หรือรัฐพิธี
เป็นต้น และต้องแสดงหลักฐานความร่วมมือในการดาเนินงาน กิจกรรมที่มีการดาเนินการร่วมกัน และผลลัพธ์
- หน้า ๑๒ -

จากความร่ วมมือที่ชัดเจนในปี งบประมาณ ๒๕๕๘ ทั้งนี้ โ ครงการตามเกณฑ์ชี้วัดทั้ง ๒ ข้อนี้จะต้องไม่ซ้า
ประเภทกิจกรรมความร่วมมือระหว่างกัน และสาหรับรางวัลประเภทโดดเด่น จะมีการพิจารณาเพิ่มเติมว่า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการดาเนินงานในลักษณะความร่วมมือแบบประชารัฐ (อปท. ภาคเอกชน และ
ภาคประชาขน) เพื่อส่งเสริมการจัดบริการสาธารณะ การพัฒ นาคุณภาพชีวิตของประชาชน การลดความ
เหลื่อมล้า หรือการส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันหรือไม่ (ข้อ ๓.๙ สาหรับรางวัลประเภทโดดเด่น)
ง) ข้อ ๓.๑๐ สาหรับรางวัลประเภทโดดเด่นหรือข้อ ๓.๘ สาหรับรางวัลประเภททั่วไป คือการ
พิจารณาว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภารกิจ/กิจกรรม/โครงการที่ได้ มอบหมายให้ภาคชุมชนหรือองค์กร
ประชาสั ง คมในพื้ น ที่ เ ป็ น ผู้ ด าเนิ น การแทน เพื่ อให้ ส ามารถแก้ไ ขปัญ หาหรือ เพื่ อ จัด บริ ก ารสาธารณะที่ มี
ประสิทธิภาพประสิทธิผลเพิ่มสูงขึ้น หรือไม่ อาทิ การจัดระเบียบชุมชน การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
การจั ด การศึ ก ษา การสาธารณสุ ข บริ ก ารทางสั ง คมและผู้ ด้ อ ยโอกาส การจั ด การด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มและ
ทรัพยากรธรรมชาติ การจัดการสาธารณูปโภคสาธารณูปการ เป็นต้น ทั้งนี้โครงการดังกล่าวต้องมิใช่งานตาม
ประเพณี วัฒนธรรม ศาสนา รัฐ พิธี การจั ดงานประกวดแข่งขัน หรื อกิจกรรมใดๆ ที่จัดขึ้นเฉพาะกิจ และ
จะต้องแสดงเอกสารข้อมูลเกี่ยวกับโครงการหรือกิจกรรมที่ได้มอบหมายให้ภาคประชาชนดาเนินการแทน อาทิ
เอกสารโครงการ คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการภาคประชาสังคม ขอบเขตการดาเนินงานหรือความรับผิดชอบ
เหตุผลความจาเป็นที่มอบหมายให้ภาคชุมชนดาเนินการแทน การสนับสนุนจาก อปท. และการรายงานผลการ
ดาเนินงานของภาคประชาสังคมในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ เป็นต้น
(๔) ข้อมูลส่วนที่ ๔ การปรับปรุงภารกิจ การลดขั้นตอน และอานวยความสะดวกให้ประชาชน เป็น
การพิจารณาว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการปรับลดขั้นตอนในการให้บริการประชาชน จัดทาคู่มือ
ตรวจสอบเอกสาร/คาขอ และแจ้งผลให้ประชาชนตามเวลาและขั้นตอนที่กาหนดใน พ.ร.บ. การอานวยความ
สะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ พัฒนาระบบบริหารจัดการหรือนาเทคนิคการ
จัดการสมัยใหม่มาใช้ในการอานวยความสะดวกในการให้บริการแก่ประชาชนมากน้อยเพียงใด และในกรณีของ
รางวัลประเภทโดดเด่น จะมีการพิจารณาเพิ่มเติมว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดให้มีระบบบริการแบบ
เบ็ดเสร็จ (One-stop service) หรื อการปรับปรุงทบทวนภารกิจ ที่ได้ดาเนินการ เพื่อให้ส ามารถบริการ
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือประสิทธิผลสูงขึ้นหรือไม่
ในการประเมินคะแนนตามเกณฑ์ชี้วัดด้านนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องเลือกนาเสนอระบบงาน
หรือภารกิจหลักที่มีการปรับปรุงหรือลดขั้นตอนเพียง ๑ ระบบ/ภารกิจ เพื่อป้องกันมิให้เกิดความได้เปรียบ
เสียเปรียบระหว่างองค์กรขนาดเล็กและองค์กรขนาดใหญ่ที่มีระบบงาน งบประมาณ หรือศักยภาพในการ
บริหารจัดการแตกต่างกัน โดยจะต้องแสดงหลักฐานหรือเอกสารการจัดทาระบบ One-stop service การ
ปรับปรุงหรือลดขั้นตอน/ภารกิจ ที่เกิดขึ้นระหว่างปีงบประมาณ ๒๕๕๘ และผลลัพธ์ที่ได้รับอย่างชัดเจน อาทิ
การเปรียบเทียบขั้นตอนการให้บริการก่อนและหลัง การวิเคราะห์ทางเลือกที่เหมาะสมในการปรับปรุงทบทวน
หรื อภารกิจ คู่มือการให้ บ ริ การประชาชน โครงการหรือกิจกรรมที่ดาเนินการเพื่ออานวยความสะดวกให้
ประชาชน หรือรายงานเปรียบเทียบเป้าหมายกับผลที่ได้รับจากการอานวยความสะดวกให้ประชาชน เป็นต้น

- หน้า ๑๓ -

(๕) ข้อมูลส่วนที่ ๕ การบริหารจัดการอย่างมืออาชีพและความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากร เป็นการ
พิจารณาประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การลงทุนและการ
ใช้ทรัพยากรทางการเงินการคลัง การบริหารงานบุคคล การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร และระบบควบคุม
ภายใน และสาหรับรางวัลประเภทโดดเด่นจะมีขอบเขตการประเมินรวมถึง การพัฒนารายได้ท้องถิ่นและการ
บริหารงานบุคคลตามระบบคุณธรรม (merit system) เพิ่มขึ้นอีกจานวน ๒ เกณฑ์ชี้วัด
ก) ข้อ ๕.๑, ๕.๒, ๕.๓ และ ๕.๔ เป็นการพิจารณาว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีระบบการ
บริหารงานคลังและการตัดสินใจเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรทางการเงินการคลังให้เกิดประโยชน์หรือความคุ้มค่า
หรือไม่ โดยเฉพาะการวิเคราะห์โครงการลงทุนหรือโครงการพัฒนา (ไม่ใช่งานประจา) ที่สามารถแสดงให้เห็น
อย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการประเมินประโยชน์และผลดี หรือผลเสียหรือข้อจากัดของการลงทุน ภาระค่าใช้จ่าย
ในการลงทุน การบริหารโครงการ และค่าซ่อมบารุง การพิจารณาเทียบกับประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับพร้อม
การระบุกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน อัตราผลตอบแทนในเชิงสังคม เศรษฐกิจ หรือการเงิน ฯลฯ (ข้อ ๕.๑)
ในกรณี ที่ มี การก่อ หนี้ เพื่ อ การลงทุ น ระยะยาว (ข้ อ ๕.๒) จะเป็ น การประเมิน ว่ า องค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีการตัดสินใจกู้เงิน อย่างเป็นระบบและมีเหตุมีผล โดยการประเมินขีดความสามารถใน
การช าระหนี้ห รื อ มีการดาเนิ น การก่อหนี้ อ ย่างเปิ ดเผยต่อ ประชาชนหรือไม่ โดยจะต้องแนบเอกสารหรื อ
หลักฐานการศึกษาวิเคราะห์โครงการลงทุน เอกสารประเมินขีดความสามารถในการชาระหนี้ระยะยาว เอกสาร
การขออนุมัติก่อหนี้ระยะยาว และการตัดสินใจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับการก่อหนี้ เป็นต้น
ส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มิได้มีการก่อหนี้ระยะยาวในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (ข้อ
๕.๓) จะเป็นการพิจารณาว่ามีการดาเนินมาตรการรักษาวินัยทางการเงินการคลังโดยการจัดทาและติดตามผล
รายรับและรายจ่าย แผนการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดทางบแสดงฐานะทางการเงิน การตั้งงบประมาณที่ถูกต้อง
ตามระเบียบปฏิบัติ หรือมีการวิเคราะห์ติดตามฐานะทางการเงินการคลังขององค์กรเป็นประจาหรือไม่ อาทิ
การวิเคราะห์แนวโน้มรายรับและรายจ่ายของ อปท. การวิเคราะห์แนวนอน การวิเคราะห์แนวดิ่ง การวิเคราะห์
อัตราส่วนทางการเงิน พร้อมข้อเสนอแนะเสนอต่อผู้บริหาร อปท. เป็นต้น
ข้อ ๕.๔ เป็นการพิจารณาการดาเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อมุ่งรักษาวินัย
ทางการเงินการคลัง โดยการประเมินขนาดของรายจ่ายด้านบุคลากรท้องถิ่น การควบคุมภาระรายจ่ายและ
รายจ่ายเพื่อการลงทุน ระดับเงินสะสม และภาระหนี้ระยะยาวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ไม่เกินกว่า
เกณฑ์ที่กาหนดตามกฎหมายหรือมาตรฐานสากล การจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนพิเศษ (เงินโบนัส) และการ
จ่ ายเงิน อุด หนุ น แก่ส่ ว นราชการ เป็ น ต้น ในการนี้ องค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่นจะต้องแสดงเอกสารหรื อ
หลักฐานว่ามีการดาเนินการสอดคล้องกับเกณฑ์ชี้วัด อาทิ เอกสารแสดงสัดส่ วนรายจ่ายด้านบุคลากร ขนาด
ของรายจ่ ายเพื่อการลงทุน ต่องบประมาณรายจ่ายรวม ขนาดของเงินสะสมและภาระหนี้ (ถ้ามี) ณ วันสิ้ น
ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ เอกสารฎีกาเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินโบนัส) หรือเอกสาร
แสดงสัดส่วนและขนาดรายจ่ายเงินอุดหนุนแก่ส่วนราชการ เป็นต้น
ข) สาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับการประเมินรางวัลประเภทโดดเด่นจะได้รับการ
ประเมินตัวชี้วัดเกี่ยวกับมาตรการพัฒนารายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในลักษณะต่างๆ (ข้อ ๕.๕) อาทิ
- หน้า ๑๔ -

การปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีให้เป็นปัจจุบัน โดยการออกสารวจพื้นที่ อย่างสม่าเสมอ การปรับปรุง/ทบทวน
อัตราค่าบริการ ค่าธรรมเนียม หรือการประเมินค่าเช่ารายปี/ค่าเช่ามาตรฐานสาหรับการจัดเก็บภาษีโรงเรือน
และที่ดินในระหว่างปีงบประมาณ ๒๕๕๘ การพัฒนาสัดส่วนรายได้จากภาษีท้องถิ่นและรายได้ที่จัดเก็บเองต่อ
รายได้รวม การจัดเก็บค่าบริการหรือค่าธรรมเนียมประเภทใหม่ๆ การเพิ่มอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนใน
กิจการเชิงพาณิชย์ หรือมีการประชุมหารือกับประชาชนเกี่ยวกับการพัฒนารายได้/การจัดเก็บภาษี ที่มีผลต่อ
การเพิ่ มขึ้ น ของรายได้ท้ องถิ่น โดยรวม เป็ น ต้น ทั้ง นี้องค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ นจะต้ องแนบเอกสาร
ประกอบการดาเนินการและผลลัพธ์ที่มีต่อการจัดเก็บรายได้ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ อย่างชัดเจน
ค) ด้านการบริหารงานบุคคล เป็นการพิจารณาถึงกระบวนการบริหารงานบุคคลท้องถิ่นว่ามี
การจัดทาข้อตกลงการปฏิบัติราชการอย่างไร และมีการติดตามผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่าเสมอหรือไม่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีมาตรการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรท้องถิ่นเช่นใด มีการจัดทาเส้นทางสาย
อาชีพ (career path) ในตาแหน่งงานหลักขององค์กรหรือไม่ เป็นต้น
สาหรับการประเมินรางวัลประเภทโดดเด่น จะมีเกณฑ์ชี้วัดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการนาความรู้ที่
ได้รับจากการฝึกอบรมจากหน่วยงานภายนอกมาประยุกต์ใช้ภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดผลเป็น
รูปธรรม และเกณฑ์ชี้วัดเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลท้องถิ่นตามหลักคุณธรรม (merit system) ในด้านการ
จั ด ทาแผนอัต ราก าลั ง การบรรจุ แ ต่ง ตั้ ง ตามกรอบอั ต รากาลั ง การเรี ยกบรรจุบุ ค ลากร การจั ด ทาระบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานแบบรอบด้าน (การประเมิน ๓๖๐ องศา) หรือการไม่มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบหรือมีการเลือกปฏิบัตใิ นการบริหารบุคคลท้องถิ่น เป็นต้น
ในการนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องแสดงเอกสารหลักฐานการดาเนินการเกี่ยวกับ
การบริหารและการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นต่างๆ ที่จัดทาขึ้นหรือใช้บังคับในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ เอกสาร
เส้นทางสายอาชีพ และเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และในส่วนของข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ท้องถิ่น จะต้องมีหนังสือรับรองจากผู้กากับ ดูแล (ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอาเภอ) ว่าองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นไม่มีข้อร้องเรียนในกรณีต่าง ๆ ดังกล่าวในปีงบประมาณ ๒๕๕๘
ง) ด้านการควบคุมภายใน เป็นการพิจารณาว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทาระบบ
ควบคุมภายในสาหรับการใช้งานในวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ หรือครุ ภัณฑ์ที่สาคัญขององค์กรหรือไม่ และมีการ
จัดทาแผนและการตรวจติดตามการปฏิบัติตามแผนควบคุมภายในตามแนวทางของคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินหรือไม่ ในการนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องแสดงหลักฐานชัดเจนว่ามีการนาผลการตรวจ
ประเมิ น จากแผนควบคุ ม ภายในหรื อ ผลการประเมิ น ความเสี่ ย งในลั ก ษณะต่ า ง ๆ ที่ ด าเนิ น การเสร็ จ ใน
ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ มาใช้ปรับปรุงการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ โดยจะต้องแนบเอกสารหลักฐาน
หรือโครงการต่าง ๆ ประกอบเพียงพอ
(๖) ข้อมูลส่วนที่ ๖ ประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ในการให้บริการประชาชน เป็นการประเมินเกี่ยวกับ
ประสิ ทธิภาพในการบริ หารและดาเนิ นโครงการตามข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
๒๕๕๘ (ข้อ ๖.๑) และประสิทธิภาพในการดาเนินโครงการตามแผนการดาเนินงานประจาปีขององค์กรปกครอง
ส่ วนท้ องถิ่น (ข้ อ ๖.๒) โดยจะต้องแสดงให้ เห็ นจ านวนโครงการที่ ดาเนิ นการแล้ วเสร็ จเมื่อ เปรี ยบเที ยบกั บ
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ข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีหรือแผนการดาเนินงาน รวมถึงการพิจารณาการรายงาน
ผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ข้อ ๖.๓) ว่ามีการรายงานผลการดาเนินงานและการใช้
จ่ายงบประมาณของท้องถิ่นให้แก่สภาท้องถิ่นและ/หรือประชาชนทั่วไปรับทราบในลักษณะใด ในการนี้ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องแสดงเอกสารการรายงานผลการดาเนินงานหรือการใช้จ่ายงบประมาณอย่างชัดเจน
สาหรับรางวัลประเภทโดดเด่น จะพิจารณาเกณฑ์ชี้วัดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลลัพธ์และ/หรือประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลจากการดาเนินงานที่มีต่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น (ข้อ ๖.๔) อาทิ การประเมินระดับการบรรลุ
เป้าหมายการพัฒนาตามวิสัยทัศน์ พร้อมเกณฑ์ชี้วัดระดับการพัฒนาตามประเด็นวิสัยทัศน์ การประเมินผลสาเร็จ
ของโครงการหรือการบริการสาธารณะที่มีต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในเชิงประจักษ์ อาทิ ระดับ
รายได้ อัตราการเจ็บป่วย สัมฤทธิผลทางการศึกษา ระยะเวลาหรือสถิติอุบัติเหตุที่ลดลง เป็นต้น ประสิทธิภาพ
ประสิ ทธิ ผลในการบั งคั บใช้กฎหมายท้องถิ่น และประสิ ทธิภาพในเชิงการจั ดการหรือต้ นทุนการจั ดบริ การ
สาธารณะ เป็ นต้น โดยองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นจะต้องมี การศึกษาวิ เคราะห์ อย่ างเป็นระบบและมีความ
น่าเชื่อถือเกี่ยวกับผลสาเร็จหรือผลลัพธ์จากการพัฒนาในด้านต่างๆ อย่างชัดเจน
(๗) ข้อมูลส่วนที่ ๗ เป็นข้อมูลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ซึ่งประกอบไปด้วยตัวชี้วัด
จานวน ๓ ข้อ ได้แก่ การดาเนิ นการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการประเมินผลความพึ งพอใจของ
ประชาชน (ข้อ ๗.๑) การกาหนดขอบเขตเนื้อหาหรือประเภทบริการสาธารณะที่มีการประเมินหรือสารวจ
ความพึงพอใจของประชาชน (ข้อ ๗.๒) และการนาผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนไปใช้ในการ
ปรับปรุงพัฒนาการจัดบริการสาธารณะด้านต่างๆ โดยจะต้องมีเอกสารหลักฐานแสดงว่ามีการปรับปรุงพัฒนา
ตามผลการประเมินที่ได้จัดทาขึ้น (ข้อ ๗.๓) ในการประเมินนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องวิเคราะห์และ
นาเสนออย่างเป็นระบบว่าการสารวจความพึงพอใจในปี ๒๕๕๘ มีสาระสาคัญ มีข้อเสนอแนะประการใด และ
ส่งผลต่อการนาไปจัดทาโครงการเพื่อการปรับปรุงแก้ไขปัญหาภายในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ อย่างไร
(๘) ข้อมูลส่วนที่ ๘ โครงการนวัตกรรมท้องถิ่น เป็นเนื้อหาสรุปโดยสังเขปเกี่ยวกับโครงการนวัตกรรม
จานวน ๑ โครงการสาหรับรางวัลประเภททั่วไป หรือจานวน ๒ โครงการสาหรับรางวัลประเภทโดดเด่น ซึ่ง มี
เนื้อหาหลัก ๑๖ ส่วน (พร้อมรูปภาพประกอบ) ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
๘.๑) ชื่อโครงการนวัตกรรมท้องถิ่น ควรระบุชื่อโครงการหรือกิจกรรมนวัตกรรมที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดาเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยควรเป็นชื่อที่กระชับ สื่อความ
หมายถึงกิจกรรมที่ได้ดาเนินการ หรือคุณลักษณะของผลสาเร็จของนวัตกรรมที่ได้อย่างเพียงพอ
๘.๒) ประเภทโครงการนวัตกรรม โปรดระบุให้ชัดเจนว่าโครงการนวัตกรรมมี คุณลักษณะ
เช่นใด ระหว่างการป้องกันหรือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนท้องถิ่น การขยายขอบเขตหรือเพิ่มประสิทธิภาพ
ประสิ ท ธิ ผ ลในการจั ด บริ ก ารสาธารณะ การพั ฒ นาการบริ ห ารจั ด การ การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชน
หรือเป็นการจัดกิจกรรมตามเทศกาล ประเพณี หรือวัฒนธรรมที่สาคัญ
๘.๓) ลักษณะโครงการนวัตกรรม โปรดระบุให้ชัดเจนว่าโครงการนวัตกรรมดังกล่าวเป็น
โครงการที่คิดริเริ่มขึ้นใหม่ (พร้อมระบุปี พ.ศ. ที่มีการริเริ่ม) โครงการที่ต่อยอดจากโครงการเดิม (พร้อมระบุ
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ปี พ.ศ. ที่ได้ดาเนินการอยู่แต่เดิม) หรือเป็นโครงการที่ต่อยอดมาจาก อปท. แห่งอื่น (โปรดระบุชื่อ อปท. ที่เป็น
ต้นแบบพร้อมกับปี พ.ศ. ที่มีการต่อยอดขยายผล)
๘.๔) สภาพปัญหาหรือที่มาของโครงการนวัตกรรม โปรดระบุสาเหตุหรือเหตุผลที่ทาให้เกิด
การริเริ่มนวัตกรรมท้องถิ่น ขึ้นให้ชัดเจน หรือ ให้อธิบายว่า โครงการนวัตกรรมนั้นต้องการจัดการหรือแก้ไข
ปัญหาใดที่เกิดขึ้นในชุมชนท้องถิ่น ทั้งนี้ห ากมีข้อมูลพื้นฐานที่แสดงถึงระดับความรุนแรงของสภาพปัญหา
ก่อนดาเนินการนวัตกรรม ก็จะสะท้อนถึงที่มาหรือเหตุผลความจาเป็นของนวัตกรรมท้องถิ่นได้ชัดเจนขึ้น
๘.๕) คุณลักษณะสาคัญของนวัตกรรมท้องถิ่นและวัตถุประสงค์ ควรอธิบายให้ชัดเจนถึง
สิ่งที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดาเนินการว่าเป็นนวัตกรรมอย่างไร มีความแตกต่างไปจากเดิมหรือมีวิธีการ
จัดการแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลเพิ่มขึ้นอย่างไร มีวัตถุประสงค์การดาเนินการเช่นใด หรือ
ถ้าเป็นการต่อยอดจากโครงการเดิม ก็ต้องระบุให้ชัดเจนว่าได้ดาเนินการใดเพิ่มเติมจากกิจกรรมเดิม เป็นต้น
๘.๖) วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการดาเนินโครงการนวัตกรรม องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจะต้องระบุวัตถุประสงค์ของโครงการนวัตกรรมให้ชัดเจน โดยควรเป็นวัตถุประสงค์ที่เป็นรูปธรรม สื่อ
ความได้ถึงการดาเนินการของนวัตกรรม พร้อมทั้งระบุเป้าหมายที่ต้องการบรรลุซึ่งสามารถวัดประเมิน ผลได้ใน
เชิงประจักษ์ เพื่อให้สะดวกต่อการประเมินผลสาเร็จของการดาเนินโครงการนวัตกรรมในภายหลัง
๘.๗) ความสาคัญของโครงการนวัตกรรมและบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยจะต้องประเมินให้ชัดเจนว่าโครงการนวัตกรรมมีความสาคัญต่อชุมชนท้องถิ่นอย่างไร หรือถ้าหากไม่มีการ
ดาเนินโครงการนวัตกรรมจะเกิดปัญหาหรือมีผลกระทบเช่นใด และในการดาเนินโครงการนวัตกรรม องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทที่สาคัญอย่างไร หรือสมมติว่านวัตกรรมนี้ดาเนินการโดยหน่วยงานหรือองค์กร
อื่น ๆ จะได้ผลสาเร็จที่ดีกว่าหรือไม่อย่างไร เป็นต้น
๘.๘) ขั้นตอนและกิจกรรมหลักที่ได้ดาเนินการ โปรดอธิบายเป็นขั้นตอนตั้งแต่ต้นจนสิ้นสุด
ว่าการดาเนินการนวัตกรรมมีที่มาอย่างไร มีการดาเนินการสิ่งใดบ้างจนสาเร็จลุล่วง พร้อมระบุรายละเอียด
ระยะเวลาที่ดาเนินการโดยประมาณ และหน่วยงานหรือบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดาเนินการนวัตกรรมใน
แต่ละขั้นตอน ทั้งนี้ หากเป็นการต่อยอดจากนวัตกรรมเดิม กรุณาระบุขั้นตอนการดาเนินการตั้งแต่ต้นถึงสิ้นสุด
โครงการ และจาแนกข้อมูลให้ชัดเจนว่างาน กิจกรรม หรือขั้นตอนที่เป็นการต่อยอดจากนวัตกรรมเดิม และ
การต่อยอดนวัตกรรมมีจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดเมื่อใด หรือมีบุคคลผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพิ่มเติมหรือไม่อย่างไร
๘.๙) งบประมาณที่ใช้ในการดาเนินนวัตกรรมและแหล่งเงินทุน โปรดแจกแจงรายละเอียด
ว่าการดาเนินนวัตกรรมท้องถิ่นมีการใช้ทรัพยากร บุคลากร งบประมาณ หรือค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง พร้อมทั้ง
อธิบายที่มาหรือแหล่งทุนของงบประมาณต่างๆ
๘.๑๐) ผลผลิตหรือผลสาเร็จที่ได้รับจากนวัตกรรมท้องถิ่น โดยการระบุผลลัพธ์หรือผลผลิต
ที่ไ ด้รั บ จากการด าเนิ น นวั ต กรรมท้ องถิ่ น พร้อ มตั ว ชี้วั ด ผลส าเร็จ ในด้ า นต่ างๆ ทั้ ง นี้ข อความร่ ว มมื อระบุ
รายละเอียดให้เป็นรูปธรรมมากที่สุดเนื่องจากจะมีผลต่อการให้คะแนนการประเมินผลสาเร็จของนวัตกรรม
๘.๑๑) ปัญหาหรืออุปสรรคในการดาเนินการนวัตกรรมท้องถิ่น ให้อธิบายว่าในระหว่างการ
ดาเนินนวัตกรรมนั้น ประสบปัญหาหรืออุปสรรคประการใดบ้าง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถ
- หน้า ๑๗ -

จัดการแก้ไขปัญหาหรือข้อจากัดต่างๆ ดังกล่าวได้เช่นใดหรือด้วยวิธีการใด
๘.๑๒) ปัจจัยสาคัญแห่งความสาเร็จ บุคคล/หน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพหลักของนวัตกรรม
โปรดอธิบายว่าปัจจัยสาคัญที่ทาให้นวัตกรรมดังกล่าวประสบความสาเร็จมีอะไรบ้าง (หรือในทางกลับกัน หาก
ปัจจัยดังกล่าวไม่เกิดขึ้นย่อมส่งผลให้ไม่สามารถดาเนินนวัตกรรมได้สาเร็จ) และในการดาเนินนวัตกรรมนั้น
มีบุคคลหรือหน่วยงานใดที่เป็นเจ้าภาพหลักในการดาเนินการ (หรือถ้าหากไม่มีบุคคลหรือหน่วยงานเหล่านั้นจะ
ส่งผลให้การดาเนินนวัตกรรมไม่ประสบผลสาเร็จ)
๘.๑๓) บทเรียนที่สามารถถ่ายทอดให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ข้อเสนอแนะใน
การขยายผลนวัตกรรมไปสู่ท้องถิ่นอื่น หรือข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อหน่วยงานรัฐ เพื่อการสนับสนุน
นวัตกรรม โปรดอธิบายว่าการดาเนินนวัตกรรมท้องถิ่นดังกล่าวให้บทเรียนใดแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่สามารถถ่ายทอดหรือเผยแพร่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งอื่น เรียนรู้ได้ หรือดาเนินการโดยไม่ซ้า
รอยความผิดพลาด และมีบ ทเรียนหรือข้อเสนอแนะใดต่อการกาหนดนโยบายของภาครัฐเพื่อส่งเสริม การ
ดาเนินนวัตกรรมท้องถิ่นหรือนโยบายที่ควรดาเนินการเพื่อก่อให้เกิดการขยายผลในวงกว้าง
๘.๑๔) นวัตกรรมท้องถิ่นเคยได้รับรางวัลหรือไม่ โปรดระบุให้ชัดเจนถ้า หากนวัตกรรม
ท้องถิ่นเรื่องดังกล่าวเคยได้รับรางวัลมาก่อน โดยขอให้ระบุชื่อรางวัล ชื่อหน่วยงานที่มอบรางวัล ปี พ.ศ. ที่
ได้รับรางวัล และระบุระดับของรางวัลที่ได้รับ
๘.๑๕) โปรดระบุว่าในช่วงที่ผ่านมามี อปท. หรือหน่วยงานอื่นมาศึกษาดูงานนวัตกรรม
ท้องถิ่นหรือไม่ ถ้ามี โปรดระบุรายละเอียดชื่อหน่วยงานที่มาศึกษาดูงานพร้อมช่วงระยะเวลา
๘.๑๖) รูปภาพประกอบนวัตกรรม ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแนบภาพถ่ายของ
นวัตกรรมท้องถิ่นหรือผลสาเร็จของนวัตกรรมท้องถิ่นทีเ่ ป็นรูปธรรมจานวน ๒ – ๔ ภาพ
(๙) ข้อมูลส่วนที่ ๙ เป็นการประเมินนวัตกรรมท้องถิ่นใน ๖ ประเด็นที่สาคัญ ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
๙.๑) ด้านความคิดสร้างสรรค์ของนวัตกรรมและบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
การผลักดันนวัตกรรม คือการพิจารณาว่านวัตกรรมท้องถิ่นที่เกิดขึ้นมีแรงกระตุ้นจากความต้องการในการ
จัดการปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ มีการต่อยอดจากภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือมีการต่อยอดจากโครงการเดิมที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดาเนินการ เพื่อมุ่งจัดการแก้ไขหรือป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ซึ่งถ้าหากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถพัฒนานวัตกรรมของตนเองอย่างต่อเนื่อง มีการประยุกต์แนวคิดต่างๆ อย่าง
สร้างสรรค์ และมีบทบาทในการผลักดันที่สาคัญ จนสามารถเป็นแบบอย่างหรือสามารถถ่ายทอดเป็นบทเรียน
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งอื่นนาไปประยุกต์ใช้ได้ ก็จะได้รับคะแนนในข้อนี้เพิ่มขึ้นตามสัดส่วน
๙.๒) ความสอดคล้องกับสภาพปัญหาหรือบริบทชุมชนท้องถิ่น โดยทั่วไป นวัตกรรมท้องถิ่น
ควรสอดคล้ อ งกั บ สภาพปั ญ หาหรื อ ความต้ องการของชุม ชนท้ องถิ่น เป็ น การเฉพาะ ทั้ง นี้ เนื่ องจากการมี
นวัตกรรมท้องถิ่นที่ดีเลิศ แต่ไม่สามารถนาไปสู่การตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนหรือต่อการแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน ย่อมไม่มีประโยชน์เท่าใดนักต่อการทาหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการ
ดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชน ดังนั้นถ้านวัตกรรมท้องถิ่นสอดคล้องกับปัญหาหรือความต้องการในพื้นที่
ชัดเจน และมีเป้าหมายการดาเนินการที่เป็นรูปธรรมหรือวัดผลได้ ก็จะได้รับคะแนนการประเมินที่สูงขึ้น
- หน้า ๑๘ -

๙.๓) ความท้าทายหรือข้อจากัดในการดาเนินนวัตกรรมที่ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
สามารถแก้ไขได้สาเร็จ ในการดาเนินนวัตกรรมท้องถิ่นย่อมประสบกับปัญหาหรือข้อจากัดนานัปการ องค์กร
ปกครองส่ว นท้องถิ่นควรอธิบายให้ เห็ น อย่ างชัดเจนว่าประสบปัญหาใดบ้างในการดาเนินนวัตกรรม และ
สามารถจัดการแก้ไขปัญหาหรือ มีการดาเนินการเพื่อลดข้อจากัดต่างๆ เหล่ านั้นอย่างไร โดยที่ปัญหาหรือ
ข้อจากัดที่เกิดขึ้นและวิธีการลดข้อจากัดต่างๆ จะต้องสอดคล้องเป็นเหตุผลซึ่งกันและกัน
๙.๔) ความร่วมมือในนวัตกรรมท้องถิ่น การดาเนินนวัตกรรมท้องถิ่นในรูปของเครือข่ายความ
ร่วมมือเป็นสิ่งสะท้อนถึงศักยภาพและความต่อเนื่องในการดาเนินการหรือในการจัดการแก้ไขปัญหาต่างๆ หาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อรองรับต่อการดาเนินนวัตกรรมได้ อย่าง
เข้มข้นและต่อเนื่องภายในเครือข่าย (reciprocal relationship) ย่อมสะท้อนถึงความพยายามและความตั้งใจ
จริงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและควรได้รับคะแนนในด้านดังกล่าวเพิ่มขึ้นต่อไป
๙.๕) ด้านผลสาเร็จของนวัตกรรมท้องถิ่น นวัตกรรมท้องถิ่นที่มีคุณประโยชน์คือนวัตกรรมที่
สามารถน าไปสู่ การจั ดการแก้ไ ขปั ญหา การจั ดบริก ารสาธารณะ การบริ ห ารจัด การ การมี ส่ ว นร่ ว มของ
ประชาชน หรือการบังคับใช้กฎหมายท้องถิ่นในระดับที่สูงขึ้นหรือมีประสิทธิภาพประสิทธิผลเพิ่มขึ้น ซึ่ง ทาง
องค์ กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น จะต้องแสดงให้ เ ห็ น ถึง ผลส าเร็จ ในเชิง ประจัก ษ์ว่ าสามารถนาไปสู่ การบรรลุ
เป้าหมายที่ต้องการได้มากน้อยเพียงใด โดยข้อ ๙.๕ เป็นการประเมินในระดับผลผลิตหรือผลงาน (output)
ที่ได้รับจากการดาเนินโครงการนวัตกรรม และจะได้รับคะแนนตามสัดส่วนของค่าเป้าหมายที่บรรลุผล
ส่วนคาถามข้อ ๙.๖ เป็นการประเมินระดับผลลัพธ์หรือผลกระทบ (outcome/impact) ของ
โครงการนวัตกรรมที่มีต่อชุมชนท้องถิ่นหรือการแก้ไขป้องกันปัญหาที่ต้องการ ในการนี้ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจะต้องแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนพร้อมข้อมูลหลักฐานประกอบว่านวัตกรรมท้องถิ่น สามารถนาไปสู่
ผลลัพธ์ที่ต้องการอย่างแท้จริงหรือไม่ โดยขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเมินระดับผลลัพธ์ของโครงการ
นวัตกรรมแต่ละประเภทตามแนวทางการประเมินผลลัพธ์ของโครงการนวัตกรรมในเอกสารแนบแบบประเมิน
๙.๖) ความยั่งยืนของนวัตกรรมท้องถิ่น คือการพิจารณาว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนิน
มาตรการใดๆ เพื่อรองรับความต่อเนื่องของการดาเนินนวัตกรรมท้องถิ่นในระยะยาว อาทิ การจัดทาเป็นส่วน
หนึ่งของแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือแผนยุทธศาสตร์ การจัดเตรียมบุคลากร งบประมาณ หรือออกกฎระเบียบหรือ
ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติเพื่อรองรับการดาเนินนวัตกรรม การทาข้อตกลงกับเครือข่ายต่างๆ เพื่อให้เกิดความ
ยั่งยืนในการดาเนินการ หรือการถ่ายทอดองค์ความรู้หรือถอดบทเรียนเป็นต้นแบบศูนย์การเรียนรู้นวัตกรรม
เป็นต้น และหากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถปรับปรุงระบบงาน การจัดโครงการหรือการกาหนด
ภารกิจใหม่เพื่อรองรับการดาเนินนวัตกรรมท้องถิ่นอย่างยั่งยืนในระยะยาว (institutionalization) หรือมี
ระบบประเมินผลและปรับปรุงพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง ก็จะได้รับคะแนนการประเมินในส่วนนี้เพิ่มขึ้น
๖. ข้อแนะนาและการเตรียมตัวสาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการสมัครเข้ารับการประเมินรางวัล
การประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรับรางวัลการบริหารจัดการที่ดีเป็นการส่งเสริมการพัฒนา
ศักยภาพในการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดบริการสาธารณะและอานวยประโยชน์
- หน้า ๑๙ -

ให้แก่ประชาชนตามหน้าที่รับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งเสริมการจัดระบบงานภายในและการ
ทางานเป็นทีมให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผล และส่งเสริมมาตรฐานการปฏิบัติงานให้เป็นที่ยอมรับในระดับ
สากล ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความประสงค์จะเข้ารับการประเมินรางวัลควรมีการเตรียมความ
พร้อมดังต่อไปนี้
(๑) ตรวจสอบคุณสมบัติขั้น ต้น ว่าสอดคล้องกับเงื่อนไขตามประเภทรางวัล การบริห ารจัดการที่ดี
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (คะแนนประเมินผลการปฏิบัติราชการ Core Team ด้านที่ ๑)
(๒) องค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น ที่ มีความประสงค์ จะเข้ารั บการประเมิ นรางวัล ควรแต่ งตั้ง หรื อ
มอบหมายให้มีบุคลากรผู้รับผิดชอบและ/หรือประสานงานโดยตรง และควรมีการจัดตั้งคณะทางานภายใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขึ้นเป็นการเฉพาะ เนื่องจากการจัดเตรียมเอกสารประกอบเกณฑ์ชี้วัดต่างๆ มีเป็น
จานวนมากและเกี่ย วข้องกับ การดาเนิ น งานของหน่ว ยงานต่างๆ ภายในองค์กร คณะทางานดังกล่าวอาจ
ประกอบไปด้วยตัวแทนบุคลากรจากฝ่าย/กอง/สานักต่างๆ เพื่อทาหน้าที่วิเคราะห์ ตีความ รวบรวมเอกสาร
ข้อมูล หลักฐาน หรือผลงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแนวทางเกณฑ์ชี้วัดที่กาหนด
(๓) บุคลากรผู้รับผิดชอบหรือคณะทางานที่ดูแลการจัดเตรียมข้อมูล ควรทาความเข้าใจกรอบแนวคิด
แบบประเมินและเกณฑ์ชี้วัดให้ ถ่องแท้ และทบทวนผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในส่วน
ที่เกี่ยวข้องของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จากนั้นควรจัดแบ่งหน้าที่ในการรวบรวมเอกสารต่างๆ และคัดเลือก
เพียงเฉพาะเอกสารที่จาเป็นหรือเกี่ยวข้องจัดส่งให้แก่คณะกรรมการประเมินรางวัล
(๔) ในการจัดทาเอกสารหรือหลักฐานข้อมูลต่างๆ ควรนาเสนอตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น เรียบเรียง
เอกสารให้ เ ป็ น หมวดหมู่ แ ละเป็ น ล าดั บ ตามแบบประเมิ น เกณฑ์ ชี้ วั ด และสามารถสื บ ค้ น ได้ ง่ า ยส าหรั บ
คณะกรรมการตรวจประเมินรางวัล ในการนี้ อาจจัดทาดัชนี สารบัญ เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ที่เหมาะสม
ไว้ในเอกสารประกอบ เพื่อแสดงถึงความเกี่ยวข้องของข้อมูลประเภทนั้นๆ กับเกณฑ์ชี้วัดได้
ในกรณีที่เอกสารสรุปผลการดาเนินงานจะต้องจัดทาขึ้นใหม่ ขอให้มีการประมวลขึ้นอย่างเป็นระบบ
ตรงประเด็นตามเกณฑ์ชี้วัด และมี เนื้อหาข้อมูลที่กระชับ เพื่อให้คณะกรรมการประเมินรางวัล สามารถเข้าใจ
ถึงเนื้อหาต่างๆ ได้อย่างชัดเจนและตรงประเด็น
(๕) หากคณะกรรมการประเมินรางวัลตรวจพบว่าข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจัดทาขึ้นหรือจัดส่งให้แก่คณะกรรมการฯ มีความคลาดเคลื่อนไปจากความเป็นจริง จงใจปกปิด
ข้อมูล หรือให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ อาจเป็นเหตุทาให้คณะกรรมการฯ ปรับลดคะแนนการประเมินตามเกณฑ์ชี้วัด
หรือในกรณีที่รุนแรงอาจพิจารณาตัดสิทธิ์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการคัดเลือกเข้ารับรางวัลได้
(๖) ในการกรอกเอกสารแบบประเมิ น เกณฑ์ ชี้ วั ด ขอให้ ผู้ แ ทนขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
ดาเนินการประเมินตนเอง (self-assessment) ตามเกณฑ์ชี้วัด เป็นล าดับแรก โดยใช้ แนวทางที่กาหนดขึ้น
อย่างเคร่งครัด และขอให้คานึงถึงผลการดาเนินงานจริงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการมีอยู่ของข้อมูล
หรือหลักฐานประกอบการประเมินตามเกณฑ์ชี้วัดในแต่ละข้อ
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ต่อจากนั้น คณะกรรมการฯ จะตรวจทานผลการประเมินตนเองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดย
ละเอียดพร้อมพิจารณาเอกสารหรือหลักฐานประกอบ โดยคณะกรรมการฯ สามารถปรับเปลี่ยนคะแนนผลการ
ประเมินได้ตามเหมาะสมหากเห็นว่าการประเมินตนเองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขาดข้อมูลหรือหลักฐาน
สนับสนุนที่มีความน่าเชื่อถือเพียงพอ
(๗) ในการกรอกเอกสารแบบประเมินเกณฑ์ชี้วัด ขอให้แยกแบบประเมิน เกณฑ์ชี้วัด (แบบ อปท. ๑/
๒๕๕๙ หรื อ แบบ อปท. ๒/๒๕๕๙) ออกจากเอกสารหลั กฐานเพื่อความสะดวกในการตรวจเช็คเอกสาร
หลักฐานต่างๆ ทั้งนี้ ควรระบุชื่อหรือหมายเลขเอกสารข้อมูลหลักฐานต่างๆ ไว้ให้ชัดเจนตามลาดับข้อคาถามที่
ต้องการแนบเอกสารประกอบ พร้อมระบุหมายเลขกากับให้ตรงกับไฟล์ข้อมูลแบบประเมินเกณฑ์ชี้วัดและ
ไฟล์ข้อมูลโครงการนวัตกรรมท้องถิ่นในแผ่น CD หรือ DVD ที่จัดส่งให้คณะที่ปรึกษา
ในการสาเนาเอกสารต่างๆ ขอให้มีความสะอาดและข้อมูลครบถ้วนเหมือนต้นฉบับ โดยไม่จาเป็นต้อง
ลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง และขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเตรียมเอกสารตัวจริงต่างๆ ไว้ที่สานักงาน
เพื่อพร้อมให้คณะกรรมการฯ เรียกตรวจในพื้นทีในภายหลัง
(๘) ผู้บริหารท้องถิ่นและคณะทางานหรือผู้ประสานงาน ควรดาเนินการตรวจสอบความสมบูรณ์
ความถูกต้องของข้อมูลร่วมกันให้เรียบร้อยและครบถ้วนในขั้นตอนสุดท้าย จากนั้นจึงดาเนินการจัดส่งเอกสาร
ให้แก่สถาบันการศึกษาตามกาหนดเวลา และควรตรวจสอบถึงการได้รับเอกสารต่างๆ ให้เรียบร้อย
๗. ช่องทางการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระศักดิ์ เครือเทพ
หัวหน้าโครงการคัดเลือกรางวัลการบริหารจัดการที่ดี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๙
คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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