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มุ่งสร้างท้องถิ่นไทยให้เข้มแข็ง โปร่งใส 

ก้าวสู่ประเทศไทย 4.0 ได้อย่างมั่นคง ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(Local Performance Assessment : LPA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
1. ความเป็นมาและความส าคัญของ LPA 

 
ด้วยวิสัยทัศน์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในการ “มุ่งสร้างท้องถิ่นไทยให้เข้มแข็ง โปร่งใส 

ก้าวสู่ประเทศไทย 4.0 อย่างม่ันคง ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ที่เป็นเสมือนเป้าหมาย 
ในการด าเนินงานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่จะต้องส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน อันจะส่งผลให้ประชาชนในพ้ืนที่ได้รับบริการที่ดีและมีส่วนร่วมในการบริหารงาน  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาล จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
จะต้องมี “เครื่องมือ – ข้อมูล”ที่มีประสิทธิภาพที่ใช้ในการด าเนินงาน  

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจึงได้มีการก าหนดระบบการติดตามประเมินผลการด าเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบของการ “ประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการและนิเทศองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น” ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 เป็นต้นมาและพัฒนาวิธีการ รูปแบบ หลักเกณฑ์และ
มาตรฐานการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาอย่างต่อเนื่องในช่วงระยะเวลา 10  ปีที่ผ่านมา ซึ่งกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมัก เรียกกันว่า “การประเมิน Core Team” 
อันหมายถึงทีมประเมินที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้มอบหมายให้จังหวัดแต่งตั้งบุคลากรของส านักงาน
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเป็นทีมตรวจประเมินมาตรฐานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ครอบคลุมทุก
แห่งทั่วประเทศ ซึ่งมีประมาณ 500 ทีม ในแต่ละปี ทั้งนี้ มีการติดตามความคืบหน้าในการด าเนินงานเพ่ือแก้ไข
จุดอ่อน ปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยน าผล
การประเมินในปีที่ผ่านมาเป็น “ฐานข้อมูล” เทียบเคียง นอกจากนี้ยังใช้ผลการประเมินในการก าหนดแนวทาง
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นโยบาย โครงการเพ่ือยกระดับศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการด าเนินงานเพ่ือให้ประชาชน
ได้รับการตอบสนองความต้องการอย่างแท้จริงและทั่วถึง 
 ปัจจุบันกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แบ่งการประเมินประสิทธิภาพเป็น 4 ด้าน ประกอบด้วย 
   ด้านที่ 1 ด้านการบริหารจัดการ 
   ด้านที่ 2 ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา 
   ด้านที่ 3 ด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง 
   ด้านที่ 4 ด้านการบริการสาธารณะ 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น “การประเมิน
ประสิ ทธิ ภ าพขององค์ ก รปกครองส่ วนท้องถิ่ น ” (สถ  - อปท)  หรื อ  “Local Performance 
Assessment” (LPA) โดยในปี พ.ศ. 2559 ได้มีการพัฒนารูปแบบการประเมินให้มีความสอดคล้องกับ
นโยบายส าคัญของรัฐบาล และส่งเสริมการมีส่วนร่วม โดยมีการก าหนดให้ผู้น าชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ประเมินผลเพ่ือสร้างความโปร่งใส และการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการพัฒนาการด าเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

2.จุดประสงค์การประเมิน 
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการด าเนินงานและจัดบริการสาธารณะที่ มี

มาตรฐานขั้นพ้ืนฐานเช่นเดียวกันทั้งประเทศ  
2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งทราบสถานะของตนเองจากผลการประเมินประสิทธิภาพว่าอยู่ใน

ระดับใดเมื่อเทียบกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทเดียวกัน ในจังหวัดเดียวกัน ในภาคเดียวกัน หรือใน
ระดับประเทศ เพ่ือเป็นแรงกระตุ้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพัฒนาศักยภาพการด า เนินงานต่อไปโดยไม่
หยุดนิ่ง 

3. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้น าผลการประเมินนี้ไปเป็นพ้ืนฐานใน
การด าเนินงานเพื่อปรับปรุง พัฒนา ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการด าเนินงานในด้านต่างๆ 

 

3.การด าเนินการ 
นอกจากบุคลากรของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นยังมุ่งหวังให้ สถ - อปท หรือ LPA ได้รับความสนใจจากส่วนราชการที่
เกี่ยวข้องในการส่งเสริมการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยใช้ผลการ
ประเมินดังกล่าวเป็นฐานข้อมูลส าคัญเพ่ือก าหนดนโยบายสนับสนุนการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เช่น ส านักงานคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส านักงบประมาณ 
ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน รวมถึงส่วนราชการที่สนับสนุนภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งได้
ทราบปัญหา อุปสรรค และจุดอ่อนในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือช่วยส่งเสริมศักยภาพ
ทั้งความรู้ ความสามารถ บุคลากร ทรัพยากร งบประมาณ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เหมาะสมกับ
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ภารกิจและหน้าที่ที่ต้องแบกรับภายหลังการถ่ายโอน และร่วมกันหาแนวทาง วิธีการช่วยเหลือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น โดยร่วมจัดท าแผนงาน โครงการ กับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในอนาคตต่อไป 
 

4. ผลที่คาดหวัง 
ความคาดหวังในการด าเนินการ สถ - อปท ทั้งที่ผ่านมาและที่ก าลังพัฒนาในช่วงต่อไป กรมส่งเสริม 

การปกครองท้องถิ่นมิได้คาดหวังเพียงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งประเทศผ่านเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ าครบ
ทุกแห่ง หรือสร้างแรงกระตุ้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพัฒนาศักยภาพของตนเองเท่านั้น เหนือสิ่งอ่ืนใด
การเผยแพร่รายงานผลการวิเคราะห์เพ่ือเป็นฐานข้อมูลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นท่ีจะจัดท าข้ึนทุกปีนับจากนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นต้องการประชาสัมพันธ์การด าเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ ให้แก่ประชาชนผ่านทางสื่อช่องทางต่างๆ เพ่ือให้บุคคลทั่วไปทราบว่า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่แท้จริงแล้วมีศักยภาพในการบริหารงานและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนในพื้นท่ีได้เพียงใด และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้ง
ให้ผู้อ่านใช้ประโยชน์จากผลการประเมินนี้เปิดใจรับทราบมุมมองที่ดีของการด าเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ และเข้าใจบทบาทของประชาชนในการมีส่วนร่วมในการร่วมคิด ร่วมท า ร่วม
ด าเนินการ ร่วมตรวจสอบการท างานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามวิถีทางประชาธิปไตยระดับท้องถิ่นอัน
จะก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในพื้นท่ีระดับรากหญ้าด้วยตนเองอย่างแท้จริงต่อไป 
 

5. ขั้นตอนการประเมิน 
กระบวนการประเมินผล สถ – อปท (LPA) ในแต่ละปีงบประมาณประกอบด้วยกระบวนงาน 
1. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดการประชุมระหว่างส านัก/กองที่เกี่ยวข้องเพ่ือปรับปรุงแบบ

ประเมินฯ (แบบ สถ - อปท) ให้สอดคล้องกับอ านาจหน้าที่และภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
สถานการณ์ในปัจจุบันโดยอ้างอิงกับผลการประเมินฯ ในปีงบประมาณท่ีผ่านมา 

2. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นโดยกองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น จัดพิมพ์แบบ
ประเมินเพ่ือส่งไปให้กับจังหวัด พร้อมจัดประชุมเพ่ือชี้แจงการตรวจประเมินให้กับจังหวัดตามภาคต่างๆ ทั้ง 4 
ภาค เพ่ือเตรียมพร้อมในการตรวจประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3. จังหวัดแต่งตั้งคณะท างานตรวจประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ทีม สถ - อปท)  
อย่างน้อยคณะละ 4 คน ประกอบด้วย บุคลากรในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในส่วนภูมิภาค 
บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้น าชุมชน โดยแต่งตั้งให้เป็นผู้ประเมินฯ ด้านละ 1 
คน โดยจังหวัดหนึ่งอาจมีได้มากกว่า 1 คณะ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับจ านวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่แต่ละ
จังหวัด 

4. คณะท างานตรวจประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการตรวจประเมินใน
พ้ืนที่ตามค าสั่งของจังหวัดที่คณะได้รับมอบหมาย 
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5. จังหวัดรวบรวมผลการประเมินฯ ผ่านระบบที่กรมได้ก าหนดขึ้น เพ่ือประมวลผลและใช้เป็นข้อมูล
ในการก าหนดแนวทาง รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้นไป 
 

 
 
 

6. ประเด็นและเกณฑ์การประเมิน 
ตามที่ได้กล่าวมาแล้วว่าปัจจุบันกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แบ่งการประเมิน LPA ออกเป็น 4 

ด้าน คือ ด้านที ่1 การบริหารจัดการ ด้านที่ 2 การบริหารงานบุคคลและกิจการสภา ด้านที่ 3 การบริหารงาน
การเงินและการคลัง และด้านที่ 4 การบริการสาธารณะนั้น เมื่อพิจารณาในแต่ละด้านจะประกอบด้วยหมวด
ต่างๆ รวมทั้งสิ้น 31 หมวด 180 ตัวชี้วัด โดยแต่ละหมวดจะประกอบด้วยตัวชี้วัดที่ไม่เท่ากัน ตามที่แสดงใน
ภาพที ่1.2 ดังนี้ ในด้านที ่1 มีจ านวนตัวชี้วัดทั้งสิ้น 34 ตัวชี้วัด ด้านที ่2 มีตัวชี้วัดทั้งสิ้น 36 ตัวชี้วัด ด้านที่ 3 มี
ตัวชี้วัดทั้งสิ้น 48 ตัวชี้วัด และด้านที่ 4 มีตัวชี้วัดทั้งสิ้น 62 ตัวชี้วัดรวมทั้งหมดเป็น 180 ตัวชี้วัด 

โดยในแต่ละตัวชี้วัดจะมีระดับการให้ค่าคะแนนทั้งสิ้น 4 ค่าคะแนน ได้แก่ ค่าคะแนนที่ระดับ 0 
หมายถึง ไม่มีการด าเนินการ ค่าคะแนนที่ระดับ 1 หมายถึง เริ่มมีการด าเนินการ ค่าคะแนนระดับที่ 3 หมายถึง 
มีการด าเนินการแล้วแต่ยังไม่ครบถ้วนตามเป้าหมายที่ก าหนด และค่าคะแนนระดับที่ 5 หมายถึง มีการ
ด าเนินการแล้วเสร็จและบรรลุตามเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ ซึ่งคณะท างานฯ จะตรวจประเมินจากหลักฐานเชิง
ประจักษ์ (Evidence-based Assessment) ที่แสดงให้เห็นถึงการด าเนินงานขององค์กรปกครองท้องถิ่นใน
เนื้อหาสาระที่ตรงตามเป้าประสงค์ของตัวชี้วัดที่ก าหนด โดยเกณฑ์ที่ใช้ก าหนดว่าองค์กรปกครองท้องถิ่นผ่าน
การประเมินในตัวชี้วัดดังกล่าว อยู่ที่ค่าคะแนนระดับ 3 หรือคิดเป็นร้อยละ 60 ของผลการประเมิน 
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7. ระดับของผลการประเมิน 
 ผลการประเมิน LPA ดังกล่าว จะถูกน ามาวิเคราะห์ โดยมีการก าหนดเกณฑ์ในการแบ่งระดับผล 
การประเมินออกเป็น 5 ระดับ และในแต่ละระดับจะใช้สีเพื่อแทนระดับผลการประเมินต่างๆ ดังนี้ 
 ระดับ “ดีเด่น” หมายถึง ผลการประเมินอยู่ที่ระดับร้อยละ 90 ถึง 100 ใช้แทนด้วย “สีเขียวเข้ม” 
 ระดับ “ดีมาก” หมายถึง ผลการประเมินอยู่ที่ระดับร้อยละ 80 ถึง 89.99 ใช้แทนด้วย “สีเขียวอ่อน” 
 ระดับ “ดี” หมายถึง ผลการประเมินอยู่ที่ระดับร้อยละ 70 ถึง 79.99 ใช้แทนด้วย “สีเหลือง” 
 ระดับ “พอใช้” หมายถึง ผลการประเมินอยู่ที่ระดับร้อยละ 60 ถึง 69.99 ใช้แทนด้วย “สีส้ม” 
 ระดับ “ควรปรับปรุง” หมายถึง ผลการประเมินอยู่ที่ระดับต่ ากว่าร้อยละ 60 ใช้แทนด้วย “สีแดง” 
 ทั้งนี้ ได้ก าหนด “เกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ า” ส าหรับผลการประเมินในแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อยู่ที่ระดับร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม เนื่องจากเป็นค่าคะแนนที่ตรงกับค่าคะแนนการประเมินฯ ในแต่ละ
ตัวชี้วัดที่ผ่านระดับ 3 ซึ่งหมายถึงการทีอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการด าเนินการตามตัวชี้วัดนั้นๆ แล้วแต่ยัง
ไม่บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดอย่างครบถ้วน 

8. ตัวชี้วัดในการประเมิน 
หมวด รายละเอียด 

ด้านที่ 1 การบริหารจัดการ 
1.1 การบริหารภารกิจเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน 

1.2 การบริหารงานเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1.3 การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

1.4 การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

1.5 การบริหารการจัดการการปรับปรุงภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1.6 การอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 

1.7 การบริหารภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ 
ด้านที่ 2 การบริหารงานบุคคลและกิจการสภา 
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2.1 การบริหารงานบุคคล 

2.2 การด าเนินกิจการของสภาท้องถิ่น 

ด้านที่ 3 การบริหารงานการเงินและการคลัง 
3.1 การจัดท างบประมาณและการพัสดุ 
3.2 การจัดเก็บรายได้ 

3.2.1  การจัดเก็บรายได้ (ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด) 
3.2.2 การจัดเก็บรายได้ (ของเทศบาล/ องค์การบริหารส่วนต าบล) 

3.3 การบริหารงานการเงินและบัญชี 
3.3.1 การบริหารรายจ่าย 

3.3.2 การจัดท าบัญชีและรายงานการเงิน 

3.4 บ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

3.5 การตรวจสอบภายใน 

ด้านที่ 4 การบริการสาธารณะ 
4.1 ด้านถนน ทางเดิน และทางเท้า 
4.2 ด้านไฟฟ้าสาธารณะ 

4.3 ด้านระบบระบายน้ า 
4.4 ด้านน้ าเพื่อการอุปโภคบริโภค 
4.5 ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน 
4.6 ด้านการส่งเสริมกีฬา 
4.7 ด้านการส่งเสริมผู้สูงอายุ 
4.8 ด้านการส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส 
4.9 ด้านงานสาธารณสุข 
4.10 ด้านการส่งเสริมการพัฒนาสตรี 
4.11 ด้านการส่งเสริมอาชีพ 
4.12 ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
4.13 ด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น 
4.14 ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว 
4.15 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4.16 ด้านการศึกษา 
4.17 ด้านการจัดบริการสาธารณะของ อปท. ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลและ

กระทรวงมหาดไทย 
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9. ผลการประเมิน 
9.1 ผลการประเมินในภาพรวม 

1) ผลการประเมินเฉลี่ยทั้ง 4 ด้านและคะแนนรายด้านสูงขึ้น 

 เมื่อพิจารณาผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปี พ.ศ. 2559 

พบว่า ผลการประเมินเฉลี่ยทั้ง 4 ด้านมีผลการประเมิน “สูงกว่า” ผลการประเมิน ในปีที่ผ่านมา โดยปี 

พ.ศ. 2559 มีผลการประเมินอยู่ที่ระดับร้อยละ 76.36 ซึ่งอยู่ในระดับ “ดี” ซึ่งเมื่อพิจารณาจากผลการประเมิน

ในปีที่ผ่านมาย้อนหลัง 3 ปี พบว่าในช่วงปี พ.ศ. 2556 – 2558 โดยหากการประเมินที่มีแนวโน้มลดลงอย่าง

ต่อเนื่อง แต่ผลการประเมินในปี พ.ศ. 2559 ทิศทางที่เพ่ิมสูงขึ้น ซึ่งถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีที่สะท้อนถึง

พัฒนาการของประสิทธิภาพการด าเนินการขั้นพ้ืนฐานในด้านต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

 

 

 

 

 

2) ผลการประเมินทั้ง 4 ด้านเพิ่มสูงขึ้น การบริหารงานบุคคล อยู่ระดับ “ดีมาก”  

2556 

2557 
2558 

2559 

ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

77.50 
75.29 

71.85 

76.36 

กราฟแสดงผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ประจ าปี พ.ศ. 2556 - 2559 

2556 

2557 

2558 

2559 
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 ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาผลการประเมินเป็นรายด้าน ทั้ง 4 ด้าน ซึ่งประกอบด้วย ด้านการบริหารจัดการ 
ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง  และด้านการบริการสาธารณะ พบว่าผล
การประเมินในปี พ.ศ. 2559 มีผลการประเมินเพ่ิมขึ้นในทุกด้านเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา แต่เป็นที่น่าสังเกตว่า
ผลการประเมินในแต่ละด้านมีแนวโน้มสอดคล้องกับการประเมินในปี พ.ศ. 2558 กล่าวคือ ด้านที่มีคะแนน
สูงสุดยังคงเป็นด้านที่ 2 ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา โดยมีผลการประเมินอยู่ที่ระดับร้อยละ 
81.15 ซึ่งเป็นผลการประเมินเพียงด้านเดียวที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับ “ดีมาก” และด้านที่มีผลการ
ประเมินต่ าสุด ยังคงเป็นด้านที่ 3 คือด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง ซึ่งมีผลการประเมินอยู่ที่ระดับ
ร้อยละ 71.42 ซึ่งอยู่ในระดับ “ดี”  (จากผลการประเมินปี พ.ศ. 2558 ในด้านที่ 3 การบริหารงานการเงินและ
การคลัง เป็นเพียงด้านเดียวที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับ “พอใช้” โดยมีผลการประเมินอยู่ที่ระดับร้อยละ 
66.09)  

9.2 ผลการประเมินรายด้าน 

1) ผลการประเมินด้านที่ 1 การบริหารจัดการ 

 
 จากผลการประเมินในปี พ.ศ. 2559 พบว่า ผลการประเมินในด้านที่ 1 การบริหารจัดการมีแนวโน้ม
สูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาทุกหมวด โดยหมวดที่มีผลการประเมินต่ าที่สุดคือ หมวดที่ 1.5 การบริหารการจัดการการ
ปรับปรุงภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีผลการประเมินอยู่ที่ระดับ ร้อยละ 59.21 และหมวดที่มีผล
การประเมินสูงที่สุดคือหมวดที่ 1.4 การลดขั้นตอนการปฏิบัติการ มีผลการประเมินอยู่ที่ระดับ ร้อยละ 91.13 
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2) ผลการประเมินด้านที่ 2 การบริงานบุคคลและกิจการสภา 

 
จากผลการประเมินในปี พ.ศ. 2559 พบว่า ผลการประเมินในด้านที่ 2 การบริหารงานบุคคลและ

กิจการสภา มีแนวโน้มสูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาทุกหมวด โดยหมวดที่มีผลการประเมินต่ าที่สุดคือ หมวดที่ 2.1 การ
บริหารงานบุคคล มีผลการประเมินอยู่ที่ระดับ ร้อยละ 77.81 และหมวดที่มีผลการประเมินสูงที่สุดคือหมวดที่ 
2.2 การด าเนินกิจการของสภาท้องถิ่น มีผลการประเมินอยู่ที่ระดับ ร้อยละ 88.74)  

 

 

3) ผลการประเมินด้านที่ 3 การบริหารงานการเงินและการคลัง 

 
จากผลการประเมินในปี พ.ศ. 2559 พบว่า ผลการประเมินในด้านที่ 3 การบริหารงานการเงินและการ

คลัง มีแนวโน้มสูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาทุกหมวด โดยหมวดที่มีผลการประเมินต่ าที่สุดคือ หมวดที่ 3.5 การ
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ตรวจสอบภายใน มีผลการประเมินอยู่ที่ระดับ ร้อยละ 35.36 และหมวดที่มีผลการประเมินสูงที่สุดคือหมวดที่ 
3.4 บ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น มีผลการประเมินอยู่ที่ระดับ ร้อยละ 96.39  

 

4) ผลการประเมินด้านที่ 4 การบริการสาธารณะ 

 
จากผลการประเมินในปี พ.ศ. 2559 พบว่า ผลการประเมินในด้านที่ 4 การบริการสาธารณะ โดย

หมวดที่มีผลการประเมินต่ าที่สุดคือ หมวดที่ 4.1 ด้านถนน ทางเดินและทางเท้า มีผลการประเมินอยู่ที่ระดับ 
ร้อยละ 59.43 และหมวดที่มีผลการประเมินสูงที่สุดคือหมวดที่ 4.2 ด้านไฟฟ้าสาธารณะ มีผลการประเมินอยู่ที่
ระดับ ร้อยละ 94.46  

9.3 ผลการประเมินจ าแนกตามประเภทของ อปท.  

1) เทศบาลนคร/เมืองพัทยา คะแนนเฉลี่ยสูงสุด  อบต. ผลการประเมินต่ ากว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ 

 

 เมื่อพิจารณาผลการประเมินโดยจ าแนกจากประเภทของ อปท. พบว่าค่าเฉลี่ยผลการประเมินทั้ง 4 
ด้านของทุกประเภท อปท. มีระดับสูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา โดย ผลการประเมินของเทศบาลเมือง เมืองพัทยา 
เทศบาลนคร และ องค์การบริหารส่วนจังหวัด มีผลการประเมินอยู่ที่ระดับ “ดีมาก” และผลการประเมินของ 
องค์การบริหารส่วนต าบล และเทศบาลต าบล มีผลการประเมินอยู่ในระดับ “ดี” โดยค่าเฉลี่ยของเทศบาลนคร
และเมืองพัทยามีคะแนนสูงที่สุด และองค์การบริหารส่วนต าบลมีผลการประเมินอยู่ในระดับต่ าที่สุดโดย
เปรียบเทียบกับ อปท. ประเภทอ่ืน โดยหากพิจารณาจากพัฒนาการ โดยการน าผลการประเมินในปี 2559 
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เปรียบเทียบกับผลการประเมินในปี 2558 พบว่า อปท. ที่มีพัฒนาการสูงสุดคือเทศบาลนคร ซึ่งปี 2558 มีผล
การประเมินอยู่ที่ระดับ ร้อยละ 78.27 และในปี 2559 มีผลการประเมินอยู่ที่ระดับร้อยละ 84.77 โดยมีผลต่าง
อยู่ที่ร้อยละ 6.50 ซึ่งเป็นผลต่างที่มากที่สุดโดยเปรียบเทียบกับผลต่างของ อปท. ประเภทอ่ืน 

 

 

9.4 ผลการประเมินจ าแนกตามระดับของผลการประเมิน 

1) จ านวน อปท. ที่มีผลการประเมินในระดับต่างๆ  ส่วนมากอยู่ในระดับ “ดี” โดยระดับ “ดีเด่น – ดีมาก” 

มีแนวโน้มสูงข้ึน 

 

 จากผลการประเมินพบว่า อปท. ส่วนใหญ่ยังมีผลการประเมินอยู่ในระดับ “ดี” ท าให้ลักษณะกราฟ
ออกมาอยู่ในรูประฆังคว่ า เช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา แต่ข้อน่าสังเกตคือ จ านวน อปท. ที่อยู่ระดับ “ดีเด่น – ดี
มาก” มีจ านวน อปท. เพ่ิมสูงขึ้น โดย อปท. ที่อยู่ในระดับ “ดีเด่น” มีจ านวน 113 แห่ง เพ่ิมขึ้นจากปีที่ผ่านมา 
104 แห่ง อปท. ที่อยู่ในระดับ “ดีมาก” มีจ านวน 2,524 แห่ง เพ่ิมขึ้นจากปีที่ผ่านมา 1,628 แห่ง ซึ่ง จ านวน 
อปท. ที่มีผลการประเมินมีระดับ “พอใช้ –ควรปรับปรุง” มีจ านวนลดลง โดยมีจ านวนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นท่ีมีผลคะแนนระดับต่างๆ จ าแนกตามด้านได้ ดังนี้ 

ด้านที่ 1 การบริหารจัดการ 

ระดับ 
ดีเด่น 

(ร้อยละ 90 -100) 
ดีมาก 

(ร้อยละ 80 – 89.99) 
ดี 

(ร้อยละ 70 – 79.99) 
พอใช ้

(ร้อยละ 60 – 69.99) 
ควรปรับปรุง 

(ต่ ากว่า 59.99) 
จ านวน อปท. (แห่ง) 608 2,952 2,669 1,407 216 

ด้านที่ 2 การบริหารงานบุคคลและกิจการสภา 

ระดับ 
ดีเด่น 

(ร้อยละ 90 -100) 
ดีมาก 

(ร้อยละ 80 – 89.99) 
ดี 

(ร้อยละ 70 – 79.99) 
พอใช ้

(ร้อยละ 60 – 69.99) 
ควรปรับปรุง 

(ต่ ากว่า 59.99) 
จ านวน อปท. (แห่ง) 1,570 3,144 2,139 890 109 

ด้านที่ 3 การบริหารงานเงินและการคลัง 
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ระดับ 
ดีเด่น 

(ร้อยละ 90 -100) 
ดีมาก 

(ร้อยละ 80 – 89.99) 
ดี 

(ร้อยละ 70 – 79.99) 
พอใช ้

(ร้อยละ 60 – 69.99) 
ควรปรับปรุง 

(ต่ ากว่า 59.99) 
จ านวน อปท. (แห่ง) 164 1,525 2,677 2,899 587 

ด้านที่ 4 การบริการสาธารณะ 

ระดับ 
ดีเด่น 

(ร้อยละ 90 -100) 
ดีมาก 

(ร้อยละ 80 – 89.99) 
ดี 

(ร้อยละ 70 – 79.99) 
พอใช ้

(ร้อยละ 60 – 69.99) 
ควรปรับปรุง 

(ต่ ากว่า 59.99) 
จ านวน อปท. (แห่ง) 636 2,524 3,815 1,200 200 

 

 

9.5 ผลการประเมินรายหมวด 

1) ผลการประเมินต่ ากว่าร้อยละ 60  

 จากผลการประเมินเฉลี่ยทั้งประเทศ พบว่า มีหมวดที่มีผลการประเมินต่ ากว่าระดับมาตรฐาน (ร้อยละ 
60) ซึ่งถือว่าเป็นหมวดที่ควรได้รับการพัฒนาอย่างเร่งด่วน มีทั้งสิ้น 3 หมวด โดยเรียงล าดับผลการประเมินจาก
น้อยไปมาก ได้แก่  

หมวดที่ 3.5 การตรวจสอบภายใน ซึ่งมีผลการประเมินอยู่ที่ระดับร้อยละ 35.36 (มีผลการประเมิน
เพ่ิมข้ึนจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 2.13)  

หมวดที่ 1.5 การบริหารการจัดการการปรับปรุงภารกิจของ อปท. ซึ่งมีผลการประเมินอยู่ที่ระดับร้อย
ละ 59.20 (มีผลการประเมินเพ่ิมข้ึนจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 8.76)  และ 

หมวดที่ 4.1 ด้านถนน ทางเดินและทางเท้า ซึ่งมีผลการประเมินอยู่ที่ระดับร้อยละ 59.43 (มีผลการ
ประเมินลดลงจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 14.29) ซึ่งจากผลการประเมินใน 2 หมวดแรก ที่ถึงแม้จะมีผลการ
ประเมินอยู่ในระดับ ต่ ากว่ามาตรฐาน แต่ถือว่ายังมีผลการประเมินที่ดีกว่าปีที่ผ่าน มีเพียงหมวดเดียวเท่านั้นคือ
หมวดที่ 4.1 ที่มีผลการประเมินลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา จึงเป็นหมวดที่ควรได้รับการพัฒนาอย่าง
เร่งด่วนเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของ อปท. ในด้านถนน ทางเดิน และทางเท้าท่ีดียิ่งขึ้น 

2) ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ พอใช้ 

ในการจัดล าดับความเร่งด่วนในการส่งเสริม และพัฒนาการด าเนินงานของ อปท. ในแต่ละหมวดจาก
ผลการประเมินนั้น ดังข้อมูลข้างต้นที่ได้กล่าวมาแล้วว่าหมวดที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับต่ ากว่าร้อยละ 60 
กล่าวคืออยู่ในระดับ “ควรปรับปรุง” จะเป็นกลุ่มที่ควรมีการพัฒนาอย่างเร่งด่วนแล้ว ล าดับต่อมาคือการ
พัฒนาหมวดที่มีผลการประเมินที่อยู่ในระดับ “พอใช้” ให้มีผลการประเมินในระดับที่ดีขึ้น โดยจากผลการ
ประเมินในปี 2559 พบว่า มีหมวดที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับพอใช้อยู่ด้วยกันทั้งสิ้น 6 หมวด ซึ่งอยู่ในด้าน
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ที่ 1 จ านวน 2 หมวด ด้านที่ 3 จ านวน 1 หมวดและด้านที่ 4 จ านวน 3 หมวด โดยเรียงล าดับจากผลการ
ประเมินน้อยไปมาก ได้แก่  

หมวดที่ 4.9 ด้านงานสาธารณสุข มีผลการประเมินอยู่ที่ระดับร้อยละ 69.81 (มีผลการประเมินเพ่ิมขึ้น
จากปีที่ผ่านมาร้อยละ 8.51)  

หมวดที่ 1.7 การประเมินผลการปฏิบัติงาน มีผลการประเมินอยู่ที่ระดับร้อยละ 61.59 (มีผลการ
ประเมินเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 7.78)   

หมวดที่ 3.2.2 การจัดท าบัญชีและรายงานการเงิน มีผลการประเมินอยู่ที่ระดับร้อยละ 62.14  (มีผล
การประเมินเพ่ิมข้ึนจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 2.48)   

หมวดที่ 4.14 ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว มีผลการประเมินอยู่ที่ระดับร้อยละ 65.20 (มีผลการ
ประเมินเพิ่มขึ้นจากปีท่ีผ่านมาร้อยละ 11.79)   

หมวดที่ 1.3 การบริหารภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ มีผลการ
ประเมินอยู่ที่ระดับร้อยละ 65.86 (มีผลการประเมินเพ่ิมข้ึนจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 2.23)   

หมวดที่ 4.5 ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน มีผลการประเมินอยู่ที่ระดับร้อยละ 68.33 (มีผลการ
ประเมินเพิ่มขึ้นจากปีท่ีผ่านมาร้อยละ 4.68)   

โดยหากพิจารณาผลการประเมินเปรียบเทียบกับผลการประเมินในปีที่ผ่านมาจะพบว่าหมวดที่มีผล
การประเมินอยู่ในระดับ “พอใช้” ในกลุ่มนี้ มีผลการประเมินเพ่ิมขึ้นจากปีที่แล้วทุกหมวด ซึ่งอาจแสดงว่า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีพัฒนาการที่ดีขึ้นในด้านประสิทธิภาพในการด าเนินงานในด้านต่างๆ ซึ่งเกิดจาก
การด าเนินการร่วมกันระหว่าง อปท. และ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นที่ท าหน้าที่ในการส่งเสริม 
สนับสนุนและพัฒนา ร่วมถึงหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหากพิจารณาจากแนวโน้มดังกล่าว ผลการประเมินใน
ปีถัดไป ในหมวดที่มีผลการประเมินในระดับ “พอใช้” อาจได้รับการพัฒนามากขึ้น ยังผลให้มีผลการประเมิน
อยู่ในระดับสูงขึ้นต่อไป  

3) หมวดที่มีผลการประเมิน “ลดลง” จากปีท่ีผ่านมา 

 จากผลการประเมินในปี 2559 พบว่ามีหมวดที่มีผลการประเมินลดลงจากปีที่ผ่านมา ทั้งสิ้นจ านวน 2 
หมวด ได้แก่  

1. หมวดที่ 4.1 ด้านถนน ทางเดิน และทางเท้า ซึ่งมีผลการประเมินอยู่ในระดับร้อยละ 59.43 อยู่ใน
ระดับ “ควรปรับปรุง” และเม่ือเปรียบเทียบกับผลการประเมินในปีที่ผ่านมา พบว่ามีผลการประเมินลดลงร้อย
ละ 14.29 โดยผลการประเมินในหมวดที่ 4.1 ในปี 2558 มีผลการประเมินอยู่ที่ระดับร้อยละ 73.72 

2. หมวดที่ 3.2.1 การจัดเก็บรายได้ กรณีการประเมินองค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งมีผลการประเมิน
อยู่ที่ระดับร้อยละ 80.73 อยู่ในระดับ “ดีมาก” และเมื่อเปรียบเทียบกับผลการประเมินในปีที่ผ่านมา พบว่ามี
ผลการประเมินลดลงร้อยละ 1.49 โดยผลการประเมินในหมวดที่ 3.2.1 ในปี 2558 มีผลการประเมินอยู่ที่
ระดับร้อยละ 82.22  
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4) หมวดที่มีผลการประเมินสูงกว่าปีที่ผ่านมามากกว่าร้อยละ 4.16   

 ผลการประเมินในปี 2559 พบว่าหากพิจารณาในแง่ของพัฒนาการ กล่าวคือผลการประเมินในปี 
2559 มีผลคะแนนสูงกว่าผลการประเมินในปี 2558 โดยพบว่าโดยเฉลี่ยผลการประเมินรายหมวด มีผลการ
ประเมินเพิ่มสูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาเฉลี่ยร้อยละ 4.16 โดยมีหมวดที่มีผลการประเมินเพ่ิมสูงขึ้นกว่าร้อยละ 4.16 
อยู่ทัง้สิ้นจ านวน 14 หมวด โดยเรียงล าดับผลต่างจากมากไปน้อยได้ ดังนี้ 
 หมวดที่ 1.2 การบริหารงานเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีผลการ
ประเมินอยู่ที่ระดับร้อยละ 86.09 เพ่ิมข้ึนจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 4.28 
 หมวดที่ 1.5  การบริหารการจัดการการปรับปรุงภารกิจของ อปท. มีผลการประเมินอยู่ที่ระดับร้อยละ 
59.20 เพ่ิมข้ึนจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 8.76 
 หมวดที่ 1.7 การประเมินผลการปฏิบัติงาน มีผลการประเมินอยู่ที่ระดับร้อยละ 61.59 เพ่ิมขึ้นจากปีที่
ผ่านมาร้อยละ 7.78 
 หมวดที่ 3.3.1 การบริหารรายจ่าย มีผลการประเมินอยู่ที่ระดับร้อยละ 71.65 เพ่ิมขึ้นจากปีที่ผ่านมา
ร้อยละ 11.93 
 หมวดที่ 4.5 ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน มีผลการประเมินอยู่ที่ระดับร้อยละ 68.33 เพ่ิมขึ้นจากปี
ที่ผ่านมาร้อยละ 4.68 
 หมวดที่ 4.6 ด้านการส่งเสริมกีฬา มีผลการประเมินอยู่ที่ระดับร้อยละ 71.06 เพ่ิมขึ้นจากปีที่ผ่านมา
ร้อยละ 11.46 
 หมวดที่ 4.7 ด้านการส่งเสริมผู้สูงอายุ มีผลการประเมินอยู่ที่ระดับร้อยละ 90.38 เพ่ิมขึ้นจากปีที่ผ่าน
มาร้อยละ 4.72 

หมวดที่ 4.8 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคนพิการและผู้ด้อยโอกาส/คนไร้ที่พ่ึง มีผลการประเมินอยู่ที่
ระดับร้อยละ 89.77 เพ่ิมข้ึนจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 8.87 
 หมวดที่ 4.9 ด้านงานสาธารณสุข มีผลการประเมินอยู่ที่ระดับร้อยละ 69.81 เพ่ิมขึ้นจากปีที่ผ่านมา
ร้อยละ 8.51 

หมวดที่ 4.10 ด้านการส่งเสริมอาชีพ มีผลการประเมินอยู่ที่ระดับร้อยละ 79.42 เพ่ิมขึ้นจากปีที่ผ่าน
มาร้อยละ 4.91 

หมวดที่ 4.11 ด้านการส่งเสริมอาชีพ มีผลการประเมินอยู่ที่ระดับร้อยละ 74.68 เพ่ิมขึ้นจากปีที่ผ่าน
มาร้อยละ 5.41 

หมวดที่ 4.13 ด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น มีผลการประเมินอยู่ที่ระดับ
ร้อยละ 82.31 เพิ่มขึ้นจากปีท่ีผ่านมาร้อยละ 6.40 

หมวดที่ 4.14 ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว มีผลการประเมินอยู่ที่ระดับร้อยละ 65.20 เพ่ิมขึ้นจากปี
ที่ผ่านมาร้อยละ 9.09 
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หมวดที่ 4.15 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีผลการประเมินอยู่ที่ระดับร้อยละ 
70.92  เพ่ิมข้ึนจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 8.77 

5) ผลการประเมินในหมวดที่ปีที่ผ่านมามีผลการประเมินตกแต่ปีนี้ไม่ตกแล้ว 

 หากพิจารณาผลการประเมินในปี 2559 เปรียบเทียบกับผลการประเมินในปี 2558 พบว่า มีผลการ
ประเมินของหมวดจ านวน 5 หมวด ที่มีผลการประเมินในปี 2558 อยู่ในระดับต่ ากว่าระดับมาตรฐานร้อยละ 
60 หรืออยู่ในระดับ “ควรปรับปรุง” แต่ในปี 2559 มีผลการประเมินสูงกว่าระดับมาตรฐาน โดยเรียงล าดับ
จากผลการประเมินมากไปน้อยได้ดังนี้ 

หมวดที่ 3.3.1 การบริหารรายจ่าย ปี 2559 มีผลการประเมินอยู่ที่ระดับร้อยละ 71.65  ปี 2558 มีผล
การประเมินอยู่ที่ระดับร้อยละ 59.72 

หมวดที่ 4.6 ด้านการส่งเสริมกีฬา ปี 2559 มีผลการประเมินอยู่ที่ระดับร้อยละ 71.06  ปี 2558 มีผล
การประเมินอยู่ที่ระดับร้อยละ 59.60 

หมวดที่ 4.14 ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว ปี 2559 มีผลการประเมินอยู่ที่ระดับร้อยละ 65.20  ปี 
2558 มีผลการประเมินอยู่ที่ระดับร้อยละ 53.41 

หมวดที่ 3.2.2 การจัดเก็บรายได้ กรณีประเมินเทศบาลและองค์การบริหารส่วนต าบล  ปี 2559 มีผล
การประเมินอยู่ที่ระดับร้อยละ 62.11  ปี 2558 มีผลการประเมินอยู่ที่ระดับร้อยละ 59.66 

หมวดที่ 1.7  การประเมินผลการปฏิบัติงาน ปี 2559 มีผลการประเมินอยู่ที่ระดับร้อยละ 61.59  ปี 
2558 มีผลการประเมินอยู่ที่ระดับร้อยละ 53.81 

6) หมวดที่มีผลการประเมินในระดับดีเด่น  

ลดขั้นตอน บ าเหน็จบ านาญ ไฟฟ้า ระบายน้ า ผู้สูงอายุ ระดับ “ดีเด่น” 

 จากผลการประเมินในปี 2559 พบว่ามีหมวดที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับ “ดีเด่น” กล่าวคือมีผล
การประเมินสูงกว่าร้อย 90 ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับที่ควรมีการพัฒนารูปแบบการประเมิน และรายละเอียดการ
ประเมินเนื่องจากถือว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมสามารถด าเนินการได้ตามตัวชี้วัดในระดับสูง
ที่สุดของการประเมินแล้ว โดยมีอยู่ทั้งสิ้น 5 หมวด ซึ่งผลการประเมินในหมวดนี้ทั้ง 5 หมวดนี้ มีผลการ
ประเมินสูงขึ้นจากปีที่ผ่านมาทุกหมวด และสอดคล้องกับผลการประเมินในปีที่ผ่านมา คือส่วนใหญ่มักมีผลการ
ประเมินในปีที่ผ่านมาอยู่ระหว่างร้อยละ 89 – ร้อยละ 97 เรียงล าดับจากผลการประเมินจากมากไปน้อยได้
ดังนี้  
 หมวดที่ 3.4 บ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น มีผลการประเมินอยู่ที่ระดับร้อยละ 96.11 
 หมวดที่ 4.2 ด้านไฟฟ้าสาธารณะ มีผลการประเมินอยู่ที่ระดับร้อยละ 94.46 

หมวดที่ 1.4 การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน มีผลการประเมินอยู่ที่ระดับร้อยละ 91.12  
 หมวดที่ 4.3 ด้านระบบระบายน้ า มีผลการประเมินอยู่ที่ระดับร้อยละ 90.68 
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 หมวดที่ 4.7 ด้านการส่งเสริมผู้สูงอายุ มีผลการประเมินอยู่ที่ระดับร้อยละ 90.42 

9.6) จ าแนกผลการประเมินเป็นรายภาค  

1) ผลการประเมินเฉลี่ยท้ัง 4 ด้าน “อีสานสูงสุด - ใต้ต่ าสุด” 

 

 เมื่อพิจารณาผลการประเมินจ าแนกตามภูมิภาค เป็น 4 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคกลาง  

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้  โดยพิจารณาผลการประเมินในภาพรวมทั้ง 4 ด้านพบว่าแม้ในปี      

พ.ศ. 2559 จะมีผลการประเมินสูงขึ้นทุกด้านในทุกภาค หากพิจารณาผลการประเมิน ปี พ.ศ. 2558 

เปรียบเทียบกับผลการประเมินปี พ.ศ. 2559 พบว่ามีแนวโน้มเช่นเดิม กล่าวคือ ในปี พ.ศ. 2558 และ ปีพ.ศ. 

2559 ภาคท่ีมีผลการประเมินสูงที่สุดคือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคที่มีผลการประเมินต่ าสุดคือภาคใต้  

2) ผลการประเมินด้านที่ 1 “อีสานสูงสุด – กลางต่ าสุด” 

 

 เมื่อพิจารณาผลการประเมินในด้านที่ 1 การบริหารจัดการ พบว่า ในปี พ.ศ. 2558 ภาคที่มี 

ผลการประเมินด้านที่ 1 สูงที่สุดคือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคที่มีผลการประเมินด้านที่ 1 ต่ าที่สุด  

คือภาคใต้ ในขณะที่ผลการประเมินในปี พ.ศ. 2559 ภาคที่มีผลการประเมินด้านที่ 1 สูงสุด ยังคงเป็น 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แต่ภาคที่มีผลการประเมินด้านที่ 1 ต่ าสุดคือภาคกลาง 
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3) ผลการประเมินด้านที่ 2 “อีสานสูงสุด – ใต้ต่ าสุด” 

 

 เมื่อพิจารณาผลการประเมินในด้านที่ 2 การบริหารงานบุคคลและกิจการสภา พบว่า ในปี พ.ศ. 2558 

และ พ.ศ. 2559 มีผลการประเมินสอดคล้องกัน กล่าวคือ ภาคที่มีผลการประเมินด้านที่ 2 สูงที่สุด  คือ 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคที่มีผลการประเมินด้านที่ 2 ต่ าที่สุดคือภาคใต้  

4) ผลการประเมินด้านที่ 3 “อีสานสูงสุด – ใต้ต่ าสุด” 

 

เมื่อพิจารณาผลการประเมินในด้านที่ 3 การบริหารงานการเงินและการคลัง พบว่า ในปี พ.ศ. 2558 

และ พ.ศ. 2559 ภาคที่มีผลการประเมินด้านที่ 3 ต่ าที่สุดคือภาคใต้ แต่ในปี พ.ศ. 2558 ภาคที่มีผลการ

ประเมินด้านที่ 3 สูงที่สุด คือภาคเหนือ และในปี พ.ศ. 2559 คือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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เมื่อพิจารณาผลการประเมินในด้านที่ 4 การบริการสาธารณะ พบว่า ในปี พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 

2559 มีผลการประ เมินสอดคล้องกันคื อ  ภาคที่ มี ผลการประเมิน ในด้ านที่  4  สู งสุ ดคื อ  ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคที่มีผลการประเมินต่ าที่สุดคือภาคใต้ 

9.7) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทีมีผลการประเมินสูงสุด   

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการประเมินภาพรวมทั้ง 4 ด้านสูงสุด 

ที ่ ประเภท อปท. ชื่อ อปท. จังหวัด ผลการประเมินภาพรวม ระดับ 

1 ทต. ปลายพระยา กระบี่ 97.75 ดีเด่น 

2 อบจ. สงขลา สงขลา 96.45 ดีเด่น 

3 ทต. หนองบัว กาญจนบุรี 95.88 ดีเด่น 

4 อบต. โค้งไผ่ ก าแพงเพชร 95.76 ดีเด่น 

5 ทต. พนา อ านาจเจริญ 94.70 ดีเด่น 

6 ทต. สิเกา ตรัง 94.57 ดีเด่น 

7 ทม. วังน้ าเย็น สระแก้ว 94.34 ดีเด่น 

8 อบต. โคกขาม สมุทรสาคร 93.98 ดีเด่น 

9 ทต. สันผักหวาน เชียงใหม่ 93.77 ดีเด่น 

10 ทม. แม่เหียะ เชียงใหม่ 93.73 ดีเด่น 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการประเมินด้านที่ 1 การบริหารจัดการสูงสุด 

ที ่  ชื่อ อปท. จังหวัด ผลการประเมินด้านที่ 1 ระดับ 

1 อบต. อินทประมูล อ่างทอง 100.00 ดีเด่น 

2 ทต. ปลายพระยา กระบี่ 98.82 ดีเด่น 

3 ทม. พิมลราช นนทบุรี 98.82 ดีเด่น 

4 อบต. ข้าวสาร อุดรธานี 98.82 ดีเด่น 

5 อบต. ไสไทย กระบี่ 97.65 ดีเด่น 

71.68 72.12 70.98 73.53 68.69 75.89 76.28 75.69 77.18 75.27 

0

100

ประเทศไทย ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ 
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6 อบต. วังหามแห ก าแพงเพชร 97.65 ดีเด่น 

7 อบต. โจดหนองแก ขอนแก่น 97.65 ดีเด่น 

8 อบต. ท่าพระ ขอนแก่น 97.65 ดีเด่น 

9 ทต. สิเกา ตรัง 97.65 ดีเด่น 

10 อบต. ทับปุด พังงา 97.65 ดีเด่น 

11 ทต. ค าอาฮวน มุกดาหาร 97.65 ดีเด่น 

12 อบต. โสน ศรีสะเกษ 97.65 ดีเด่น 

13 อบต. ยางช้าย อ่างทอง 97.65 ดีเด่น 

14 อบต. คอรุม อุตรดิตถ์ 97.65 ดีเด่น 

15 ทต. เวียงเหนือ เชียงราย 97.06 ดีเด่น 

16 อบต. ย่านซื่อ ตรัง 97.06 ดีเด่น 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการประเมินด้านที่ 2 การบริหารงานบุคคลสูงสุด 

ที ่ ประเภท อปท. ชื่อ อปท. จังหวัด ผลการประเมินด้านที่ 2 ระดับ 

1 อบต. เขวาไร่ มหาสารคาม  100.00  ดีเด่น 

2 ทต. สันทราย เชียงใหม่  100.00  ดีเด่น 

3 อบต. ละทาย ศรีสะเกษ  100.00  ดีเด่น 

4 อบต. ผักแพว ศรีสะเกษ  100.00  ดีเด่น 

5 ทต. เขาพระงาม ลพบุรี  98.89  ดีเด่น 

6 ทต. หนองบัว กาญจนบุรี  98.89  ดีเด่น 

7 อบต. ค้อใต้ สกลนคร  98.89  ดีเด่น 

8 อบต. หายโศก อุดรธานี  98.89  ดีเด่น 

9 อบต. อ่าวนาง กระบี่  98.89  ดีเด่น 

10 อบต. โค้งไผ่ ก าแพงเพชร  98.89  ดีเด่น 

11 อบต. โคกขาม สมุทรสาคร  98.89  ดีเด่น 

12 อบต. โพกรวม สิงห์บุรี  98.89  ดีเด่น 

13 ทต. ภูปอ กาฬสินธุ์  98.89  ดีเด่น 

14 ทต. นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล ก าแพงเพชร  98.89  ดีเด่น 

15 อบต. ห้วยเตย ขอนแก่น  98.89  ดีเด่น 

16 อบต. วังชิ้น แพร่  98.89  ดีเด่น 

17 อบต. หนองแคน ร้อยเอ็ด  98.89  ดีเด่น 

18 อบต. เมืองเก่า สุโขทัย  98.89  ดีเด่น 
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19 ทต. ขนวน ขอนแก่น  98.89  ดีเด่น 

20 อบต. บ้านก้อง อุดรธานี  98.89  ดีเด่น 

21 อบต. จาน ศรีสะเกษ  98.89  ดีเด่น 

22 อบต. หนองหัวคู อุดรธานี  98.89  ดีเด่น 

23 ทน. เชียงใหม่ เชียงใหม่  98.89  ดีเด่น 

24 อบต. หนองยอง บึงกาฬ  98.89  ดีเด่น 

25 อบจ. แพร่ แพร่  98.89  ดีเด่น 

26 อบต. เวียง เชียงใหม่  98.89  ดีเด่น 

27 ทต. ท่าสะอาด บึงกาฬ  98.89  ดีเด่น 

28 อบต. โนนสง่า ร้อยเอ็ด  98.89  ดีเด่น 

29 ทต. นางัว อุดรธานี  98.89  ดีเด่น 

30 อบต. ห้วยยั้ง ก าแพงเพชร  98.89  ดีเด่น 

31 อบต. ท่ากกแดง บึงกาฬ  98.89  ดีเด่น 

32 อบต. นาเลิง ร้อยเอ็ด  98.89  ดีเด่น 

33 อบต. โป่งน้ าร้อน เชียงใหม่  98.89  ดีเด่น 

34 ทต. ทุ่งฝน อุดรธานี  98.89  ดีเด่น 

35 อบต. ทาม ศรีสะเกษ  98.89  ดีเด่น 

36 อบต. ทุ่งฝน อุดรธานี  98.89  ดีเด่น 

37 อบต. อีปาด ศรีสะเกษ  98.89  ดีเด่น 

38 อบจ. ศรีสะเกษ ศรีสะเกษ  98.89  ดีเด่น 

39 ทต. ธาตุนาเวง สกลนคร  98.89  ดีเด่น 

40 อบต. ทับใต้ ประจวบคีรีขันธ์  98.89  ดีเด่น 

41 อบต. บัวน้อย ศรีสะเกษ  98.89  ดีเด่น 

42 อบต. แม่งอน เชียงใหม่  98.89  ดีเด่น 

43 อบต. ขะเนจื้อ ตาก  98.89  ดีเด่น 

44 ทต. วังบงค์ พิจิตร  98.89  ดีเด่น 

45 อบต. เมืองมาย ล าปาง  98.89  ดีเด่น 

46 อบต. หนองแวง ศรีสะเกษ  98.89  ดีเด่น 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการประเมินด้านที่ 3 การบริหารงานการเงินและการคลังสูงสุด 

ที ่ ประเภท อปท. ชื่อ อปท. จังหวัด ผลการประเมินด้านที่ 3 ระดับ 

1 ทต. สมเด็จเจริญ กาญจนบุรี  97.50  ดีเด่น 
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2 ทต. หัวรอ พิษณุโลก  97.00  ดีเด่น 

3 ทต. ปลายพระยา กระบี่  96.92  ดีเด่น 

4 ทต. พนา อ านาจเจริญ  96.57  ดีเด่น 

5 ทต. สิเกา ตรัง  96.36  ดีเด่น 

6 ทต. หนองบัว กาญจนบุรี  96.13  ดีเด่น 

7 ทต. ภูผาม่าน ขอนแก่น  95.90  ดีเด่น 

8 ทต. ขุนหาญ ศรีสะเกษ  95.90  ดีเด่น 

9 อบต. โนนกาหลง อุบลราชธานี  95.79  ดีเด่น 

10 ทต. กุดจับ อุดรธานี  95.29  ดีเด่น 

11 ทต. นาอาน เลย 95.29  ดีเด่น 

 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการประเมินด้านที่ 4 การบริการสาธารณะสูงสุด 

ที ่ ประเภท อปท. ชื่อ อปท. จังหวัด ผลการประเมินด้านที่ 4 ระดับ 

1 อบต. ก่อเอ้ อุบลราชธานี 100.00 ดีเด่น 

2 อบต. พันท้ายนรสิงห์ สมุทรสาคร 99.29 ดีเด่น 

3 ทม. ร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 98.67 ดีเด่น 

4 อบต. บึงเกลือ ร้อยเอ็ด 98.60 ดีเด่น 

5 อบต. บ้านแห อ่างทอง 98.60 ดีเด่น 

6 อบต. หนองแวง ร้อยเอ็ด 98.60 ดีเด่น 

7 อบต. โคกขาม สมุทรสาคร 98.57 ดีเด่น 

8 ทต. เมืองไพร ร้อยเอ็ด 98.31 ดีเด่น 

9 อบจ. สงขลา สงขลา 98.30 ดีเด่น 

10 อบจ. ชลบุร ี ชลบุร ี 98.30 ดีเด่น 

11 ทต. ขาณุวรลักษบุรี ก าแพงเพชร 98.00 ดีเด่น 

9.8 ผลการประเมินเป็นรายตัวช้ีวัด 

1) ด้านที่ 1 การบริหารจัดการ 

ตัวชี้วัดที่มีผลการประเมินในด้านที่ 1 การบริหารจัดการ สูงสุด 5 ตัวชี้วัด 

ตัวช้ีวัด ผลการประเมิน 

2.4 การจัดท าแผนพัฒนาสามปี 4.79 
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6.2 การจัดบริการเพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ณ ส านักงาน 4.76 

1.3 การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงระดับงานย่อย 4.75 

1.2 การจัดให้มีช่องทางประจ าส าหรับเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลงานของ อปท. 4.71 

2.3 การน าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปใช้ในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 4.68 

ตัวชี้วัดที่มีผลการประเมินในด้านที่ 1 การบริหารจัดการ ต่ าสุด 5 ตัวชี้วัด 

ตัวช้ีวัด ผลการประเมิน 

1.7 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณข้ามหมวด 1.48 

2.5 อปท. น าโครงการพัฒนาในแผนพัฒนาในแผนพัฒนาสามปี มาด าเนินการตาม
แผนฯ 

2.74 

3.6 ในปีงบประมาณ 2558 อปท. ได้ประกวดเข้ารับรางวัลที่สะท้อนถึงการบริหาร
จัดการที่ดีของ อปท. จากหน่วยงานต่างๆ 

1.20 

5.1 จ านวนภารกิจที่ อปท. มีการพิจารณาทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือ
ยกเลิกภารกิจช่วงสองปีท่ีผ่านมา 

2.64 

7.2 จ านวนเรื่องท่ี อปท. ด าเนินการแก้ไขปรับปรุงจากข้อสั่งการของผู้บริหาร 2.54 

 

2) ด้านที่ 2 การบริหารงานการเงินและการคลัง 

ตัวชี้วัดที่มีผลการประเมินในด้านที่ 2 การบริหารงานการเงินและการคลัง สูงสุด 5 ตัวชี้วดั 

ตัวช้ีวัด ผลการประเมิน 

1.25การจัดสถานที่ท างาน 4.96 

2.11 ข้อมูลของผู้บริการท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นที่ถูกต้อง สมบูรณ์ และเป็น
ปัจจุบัน 

4.94 

1.3 ข้อมูลต าแหน่งในแผนอัตราก าลังสามปี 4.91 

2.7 สภาท้องถิ่นได้จัดท าเอกสารเกี่ยวกับงานสารบรรณของสภาท้องถิ่น 4.87 

2.9 การอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานและมีการจัดเอกสารเกี่ยวกับกฎหมาย
และระเบียบที่ส าคัญให้แก่สภาท้องถิ่น 

4.87 

2.1 การก าหนดสมัยประชุมสามัญ,การเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ และการนัด
ประชุมสภาในสมัยสามัญครั้งแรกแต่ละสมัย 

4.80 

ตัวชี้วัดที่มีผลการประเมินในด้านที่ 2 การบริหารงานการเงินและการคลัง ต่ าสุด 5 ตัวชี้วัด 

ตัวช้ีวัด ผลการประเมิน 

1.18 การประเมินผลการฝึกอบรม 3.04 
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1.2 การก าหนดกรอบอัตราก าลังข้าราชการ 3.09 

1.13 การประชุมถ่ายทอดนโยบายแนวทางการปฏิบัติงานผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน 

3.11 

1.17 การพัฒนาบุคลากรทุกสายงานของ อปท. 3.23 

1.23 การจัดองค์ความรู้ในองค์กร 3.75 

3) ด้านที่ 3 การบริหารงานการเงินและการคลัง 

ตัวชี้วัดที่มีผลการประเมินในด้านที่ 3 การบริหารงานการเงินและการคลัง สูงสุด 5 ตัวชี้วดั 

ตัวช้ีวัด ผลการประเมิน 

4.2 การจัดส่งเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญฯ ย้อนหลัง 5 ปี (ประจ าปี
งบประมาณ 2553 - 2557) 

4.93 

1.1 มีการทักท้วงด้านการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2558 
และงบประมาณรายจ่าบเพ่ิมเติมจากหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบ 

4.92 

2.1.1 มีการออกข้อบัญญัติ อบจ. จัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมบ ารุง อบจ. จาก
การค้าน้ ามัน , ยาสูบและผู้เข้าพักในโรงแรม 

4.89 

3.11 การบันทึกข้อมูลบุคลากรของ อปท. ทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจ าให้ครบถ้วน 
ถูกต้อง เป็นปัจจุบันทั้งข้อมูลพ้ืนฐาน ข้อมูลบุคลากร และข้อมูลการรับเงิน 

4.89 

2.1.7 มีการทักท้วงด้านการจัดเก็บรายได้ ประจ าปี 2558 จากหน่วยงานที่มีหน้าที่
ตรวจสอบ 

4.88 

1.2 มีการใช้สถานที่กลางส าหรับปิดประกาศรับซองเปิดซองสอบราคาและประกวด
ราคา 

4.85 

2.2.15 สัดส่วนจ านวนเงินภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีผ้าย ภาษีบ ารุงท้องถิ่น 
ค่าธรรมเนียมและใบอนุญาต ตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ที่จัดเก็บได้
โดยรวมต่อจ านวนเงินผู้ที่อยู่ในข่ายต้องช าระภาษีท้ังหมดในปี 2558 
 

4.85 

ตัวชี้วัดที่มีผลการประเมินในด้านที่ 3 การบริหารงานการเงินและการคลัง ต่ าสุด 5 ตัวชี้วัด 

ตัวช้ีวัด ผลการประเมิน 

2.2.9 การปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษี (ผ.ท.7) เป็นปัจจุบัน 1.37 

5.1 อปท. มีผู้ท าหน้าที่ตรวจสอบภายในเป็นอิสระจากส่วนราชการ 1.77 

2.2.6 ผลการส ารวจข้อมูลภาคสนาม 1.90 

2.2.1 มีการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นและได้จัดเก็บ ตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 
2535 

2.11 
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2.2.5 ผลการคัดลอกข้อมูลที่ดิน 2.32 

4) ด้านที่ 4 การบริการสาธารณะ 

ตัวชี้วัดที่มีผลการประเมินในด้านที่ 4 การบริการสาธารณะ สูงสุด 5 ตัวชี้วัด 

ตัวช้ีวัด ผลการประเมิน 

2.1 ร้อยละของครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ 4.77 

2.2 ร้อยละถนนสายหลักที่มีการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะตามจุดเสี่ยงต่างๆ และ
สามารถใช้งานได ้

4.76 

1.1 การจัดท าแผนการตรวจสอบถนนในความรับผิดชอบของ อปท. 4.75 

2.3 ร้อยละของถนนสายหลักที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อปท. ที่มีการติดตั้งไฟฟ้า
สาธารณะตลอดสาย และสามารถใช้งานได้ 

4.75 

8.1 จ านวนกิจกรรมที่ อปท. ด าเนินการเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการ 
นอกเหนือจากการจ่ายเบี้ยความพิการ 

4.66 

ตัวชี้วัดที่มีผลการประเมินในด้านที่ 4 การบริการสาธารณะ ต่ าสุด 5 ตัวชี้วัด 

ตัวช้ีวัด ผลการประเมิน 

6.1 ร้อยละของการใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือการส่งเสริมกีฬาของ อปท. 0.70 

1.3 ร้อยละของถนนในความรับผิดชอบของ อปท. ตามรายงานผลการตรวจสอบ
ถนน ประจ าปี 

1.14 

5.3  1.25 

1.4 ร้อยละของถนนในความรับผิดชอบของ อปท. ที่ได้ลงทะเบียนเป็นทางหลวง
ท้องถิ่น ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

1.67 

9.7 ผ่านการประเมินคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมด้านการจัดการ
สุขาภิบาลอาหาร และด้านการจัดการคุณภาพน้ าบริโภค 

1.70 

 


