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1. ค าน า 

 เป้ำหมำยส ำคัญประกำรหนึ่งของกำรกระจำยอ ำนำจและกำรบริหำรงำน
ท้องถิ่นในยุคใหม่คือกำรส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) มีกำร
ปรับปรุงประสิทธิภำพและศักยภำพในกำรท ำงำนและกำรจัดบริกำรสำธำรณะ
อย่ำงต่อเนื่องตำมเจตนำรมณ์ของรัฐธรรมนูญและ พ.ร.บ.ก ำหนดแผนและขั้นตอน
กำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 กำรวัดผลกำร
ด ำเนินงำนและกำรก ำหนดเกณฑ์ชี้วัดมำตรฐำนกำรจัดบริกำรสำธำรณะของ อปท. 
จึงเป็นเครื่องมือที่ส ำคัญประกำรหนึ่งที่ช่วยเร่งรัดประสิทธิภำพและประสิทธิผล 
ในกำรท ำงำนของ อปท. และมีส่วนส ำคัญในกำรกระตุ้นให้ อปท. ท ำงำนด้วย
ควำมรับผิดชอบและตอบสนองควำมต้องกำรเร่งด่วนของประชำชน  

 ดังนั้น ส ำนักงำนปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี โดยส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ส ำนักงำน ก.ก.ถ.) จึงได้
มอบหมำยให้คณะรัฐศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัยท ำหน้ำที่เป็นที่ปรึกษำ 
ในกำรจัดท ำเกณฑ์ชี้วัดและค่ำเป้ำหมำยขั้นต่ ำกำรจัดบริกำรสำธำรณะของ อปท. 
เพื่อใช้ (1) ก ำหนดแนวทำงในกำรส่งเสริมกำรพัฒนำศักยภำพในกำรจัดบริกำร
สำธำรณะของ อปท. (2) ก ำหนดแนวทำงกำรจัดแบ่งภำรกิจระหว่ำงรัฐกับ อปท. 
และระหว่ำง อปท. ด้วยกัน (3) ก ำหนดแนวทำงกำรจัดสรรภำษีและเงินอุดหนุน
ให้แก่ อปท. (4) ก ำหนดขนำดของ อปท. ที่เหมำะสมส ำหรับกำรด ำเนินภำรกิจ 
กำรจัดบริกำรสำธำรณะให้แก่ประชำชน และ (5) ให้ข้อมูลแก่ภำคประชำชนหรือ
องค์กรประชำสังคมเกี่ยวกับกำรจัดบริกำรสำธำรณะส ำหรับติดตำมผลกำร
ปฏิบัติงำนของ อปท. เพื่อให้เกิดควำมโปร่งใสและตรวจสอบได้ 

 ส ำนักงำน ก.ก.ถ. จึงใคร่ขอควำมร่วมมือจำกเทศบำลของท่ำนและ
หน่วยงำนในสังกัดในกำรให้ข้อมูลกำรจัดบริกำรสำธำรณะในภำรกิจแต่ละด้ำน
จ ำนวน 8 ด้ำนด้วยวิธีกำรประเมินตนเอง (self-assessment) ลงใน “แบบกรอก
ข้อมูลเกณฑ์ชี้วัดมำตรฐำนบริกำรสำธำรณะส ำหรับเทศบำล” ตำมแนบ โดยใช้
ผลกำรด ำเนินงำนจริงของเทศบำลในปีงบประมำณ 2559 พร้อมกรอกข้อมูลต่ำงๆ 
ที่เกี่ยวข้องและส่งแบบฟอร์มที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้แก่คณะที่ปรึกษำ 
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ได้ 2 ช่องทำง (อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง) ได้แก่ (1) จัดส่งเป็นเอกสำรที่กรอกข้อมูล
เรียบร้อยแล้ว (hard copy) ทำงไปรษณีย์ตำมที่อยู่ที่ก ำหนด หรือ (2) จัดส่งเป็น
ไฟล์เอกสำรอิเล็กทรอนิกส์ (MS-Word) ที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว และส่งคืนทำง
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ตำมรำยละเอียดที่ก ำหนดไว้ภำยในวันศุกร์ที่ 16 
ธันวำคม 2559 ต่อไป 

 หำกท่ำนหรือผู้ปฏิบัติงำนที่ได้รับมอบหมำยในกำรจัดเตรียมข้อมูลต่ำง ๆ 
ตำมเกณฑ์ชี้วัดมีข้อสงสัยประกำรใด กรุณำสอบถำมเพิ่มเติมได้ที่คณะที่ปรึกษำ 
(คณะรัฐศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย) ตำมรำยละเอียดกำรติดต่อและที่อยู่ 
ที่แสดงไว้ในเนื้อหำหัวข้อที่ 4 ของคู่มือเล่มนี้ 

 

2. วตัถปุระสงคแ์ละการน าขอ้มลูไปใชป้ระโยชน ์

 2.1 เพื่อรวบรวมข้อมูลกำรจัดบริกำรสำธำรณะของเทศบำลในภำรกิจ 
ที่ส ำคัญ 8 ด้ำนได้แก่ กำรพัฒนำและบ ำรุงรักษำโครงสร้ำงพื้นฐำน กำรผังเมือง 
กำรสำธำรณสุข บริกำรทำงสังคม และคุณภำพชีวิต กำรศึกษำ กำรจัดระเบียบ
ชุมชนและกำรรักษำควำมปลอดภัย กำรพัฒนำเศรษฐกิจชุมชน กำรส่งเสริมกำร
ลงทุน พำณิชยกรรม เกษตรกรรม และกำรท่องเที่ยว กำรจัดกำรทรัพยำกร 
ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม และกำรส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิ-
ปัญญำท้องถิ่น โดยวิธีกำรประเมินตนเองของเทศบำลตำมเกณฑ์ชี้วัดที่ก ำหนดขึ้น 

 2.2 เพื่อวิเครำะห์ติดตำมและจัดท ำมำตรฐำนขั้นต่ ำในกำรจัดบริกำร
สำธำรณะของเทศบำลที่สอดคล้องกับเจตนำรมณ์ของรัฐธรรมนูญ ภำรกิจตำม
อ ำนำจหน้ำที่ตำมที่ก ำหนดในกฎหมำยเทศบำลและกฎหมำยอื่นๆ ภำรกิจถ่ำยโอน
ตำม พ.ร.บ. ก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และภำรกิจที่เป็นที่คำดหวังของประชำชน 

 2.3 เพื่อพัฒนำข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยส ำหรับกำรจัดท ำแผนกำร
กระจำยอ ำนำจและกำรจัดแบ่งภำรกิจส ำหรับเทศบำลที่จะต้องตรำขึ้นตำมบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ และกำรจัดสรรภำษีและเงินอุดหนุนให้แก่เทศบำลและ
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นโดยค ำนึงถึงรำยจ่ำยที่จ ำเป็น (expenditure 
need) ส ำหรับกำรจัดบริกำรสำธำรณะขั้นพื้นฐำนแต่ละประเภท และกำรก ำหนด
ขนำดที่เหมำะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อประกอบกำรจัดท ำกฎหมำย
กระจำยอ ำนำจและประมวลกฎหมำยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป 

 2.4 เพื่อให้ เทศบำลมีข้อมูลส ำคัญส ำหรับติดตำมประเมินผลกำร
ด ำเนินงำนของตนเองโดยพิจำรณำเปรียบเทียบกับผลกำรด ำเนินงำนของเทศบำล
แห่งอื่น (benchmarking) และสำมำรถน ำข้อมูลไปใช้ในกำรก ำหนดแผนงำน 
เป้ำหมำยกำรด ำเนินงำน (key performance indicator: KPI) หรือกำรจัดสรร
งบประมำณเพื่อกำรจัดบริกำรสำธำรณะให้แก่ประชำชน และเพื่อให้ภำคประชำชน
มีข้อมูลส ำคัญในกำรมีส่วนร่วมติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของเทศบำลได้อย่ำง
ใกล้ชิดต่อไป 

 

3. ขอบเขตขอ้มลู 

 ส ำนักงำน ก.ก.ถ. และคณะที่ปรึกษำใคร่ขอควำมร่วมมือจำกเทศบำล 
ในกำรกรอกข้อมูลพื้นฐำนและข้อมูลกำรด ำเนินงำนหรือกำรจัดบริกำรสำธำรณะ
โดยใช้ข้อมูลจริงของปีงบประมำณ 2559 จ ำแนกตำมประเภทข้อมูลและเกณฑ์ 
ชี้วัดที่ก ำหนดลงในแบบกรอกข้อมูลที่แนบมำพร้อมกันนี้ (ดูค ำอธิบำยและแนวทำง
กำรกรอกข้อมูลในเนื้อหำส่วนต่อไป) ทั้งนี้ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนหรือกำร
จัดบริกำรสำธำรณะของเทศบำลหมำยถึง 

 3.1 โครงกำรหรือกิจกรรมของเทศบำลและหน่วยงำนในสังกัดที่มีกำร
ด ำเนินงำนจริงในระหว่ำงปีงบประมำณ 2559 ซึ่งให้รวมถึงโครงกำรหรือกิจกรรม
ทุกประเภทที่เทศบำลเป็นผู้ด ำเนินกำรเอง ด ำเนินกำรร่วมกับส่วนรำชกำรหรือ
หน่วยงำนอื่น ด ำเนินกำรโดยจ้ำงเหมำเอกชน หรือด ำเนินกำรโดยกำรมอบหมำย
ให้ภำคชุมชน/ประชำสังคมเป็นผู้ด ำเนินกำรแทน 

 3.2 ผลกำรด ำเนินงำนของเทศบำลประกอบไปด้วย ผลผลิต (output) 
ผลลัพธ์ (outcome) หรือผลกระทบ (impact) (ซึ่งจะขึ้นอยู่กับข้อค ำถำมเกณฑ์ 
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ชี้วัด) อันเกิดจำกกำรด ำเนินงำนหรือกำรสนับสนุนโดยเทศบำลภำยในปีงบประมำณ 
2559 ซึ่งมีข้อมูลจริงหรือมีหลักฐำนยืนยันผลกำรด ำเนินงำนที่มีควำมน่ำเชื่อถือ  
มีวิธีกำรจัดเก็บข้อมูลและประเมินผลที่เป็นระบบและสอดคล้องกับแนวปฏิบัติ
สำกลหรือเป็นที่ยอมรับในมำตรฐำนวิชำชีพ/มำตรฐำนทำงวิชำกำร 

 3.3 ข้อมูลของเทศบำลเก่ียวกับโครงกำร กิจกรรม หรือผลกำรด ำเนินงำน 
ให้หมำยควำมรวมถึงแผนงำน โครงกำร หรือกิจกรรมที่ปรำกฏอยู่ในเทศบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 2559 และแผนงำน โครงกำร หรือกิจกรรมที่ไม่
ปรำกฏอยู่ในเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 2559 (รำยจ่ำยนอก
งบประมำณ) เช่น รำยจ่ำยจำกเงินอุดหนุนจำกรัฐบำล ส่วนรำชกำร หรือหน่วยงำนอื่น 
เงินอุดหนุนเฉพำะกิจ รำยจ่ำยจำกเงินกู้ รำยจ่ำยจำกเงินสะสม หรือรำยจ่ำยจำก 
งบเฉพำะกำร เป็นต้น 

 3.4 ข้อมูลพื้นฐำนและข้อมูลเกี่ยวกับผลกำรด ำเนินงำนของ เทศบำล 
หมำยควำมถึงข้อมูลที่เทศบำลหรือหน่วยงำนในสังกัดจัดเก็บหรือประมวลขึ้นเอง 
หรืออำจเป็นข้อมูลที่มีกำรจัดเก็บหรือรวบรวมขึ้นโดยส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำน
อื่น ๆ ของรัฐ ซึ่งเทศบำลสำมำรถน ำมำใช้ในกำรวำงแผน กำรตัดสินใจ หรือกำร
ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนขององค์กร และสำมำรถน ำมำกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม
ได้เช่นกัน  

 3.5 ข้อมูลรำยจ่ำยจริงที่ ใช้ในกำรด ำเนินกำรจัดบริกำรสำธำรณะ 
หมำยควำมถึงรำยจ่ำยของเทศบำลที่ใช้ในกำรจัดบริกำรสำธำรณะโดยตรงและ
รำยจ่ำยที่เกี่ยวเนื่องกัน อำทิ รำยจ่ำยเพื่อกำรลงทุนหรือซ่อมบ ำรุง รำยจ่ำยด้ำน
บุคลำกรในส่วนเงินเดือนค่ำจ้ำง และรำยจ่ำยหมวดค่ำตอบแทน ค่ำวัสดุ ค่ำใช้สอย 
หรือเงินอุดหนุน ซึ่งเป็นรำยจ่ำยที่มำจำกรำยรับทุกประเภท ได้แก่ เงินรำยได้ของ
เทศบำลหรือภำษีที่จัดเก็บเอง ภำษีที่รัฐจัดเก็บให้/แบ่งให้ เงินอุดหนุนทั่วไป  
เงินอุดหนุนทั่วไปก ำหนดวัตถุประสงค์ เงินอุดหนุนเฉพำะกิจ เงินสะสมจ่ำยขำด 
รำยรับจำกกำรกู้เงิน หรือเงินได้อื่นๆ  
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4. การสอบถามขอ้มลูเพ่ิมเติมและการจดัสง่ 

แบบกรอกขอ้มลูท่ีบนัทึกเรยีบรอ้ยแลว้ 

 
ก ำหนดระยะเวลำจัดสง่ข้อมูล ภำยในวันศุกร์ที่ 16 ธันวำคม 2559 
 
ติดต่อสอบถำมเพิ่มเติม นำยชนณุพงศ์  ปำนพ่วงศรี 

ผู้ประสำนงำนโครงกำร 
โทรศัพท์มือถือ 081-303-3909  
E-mail: chonnupong.p@gmail.com 

 
ที่อยู่ในกำรจัดส่งข้อมูล รองศำสตรำจำรย์ ดร.วีระศักดิ์  เครือเทพ 
 คณะรัฐศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
 เลขที่ 46 ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ 
 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
 โทรศัพท:์ 0-2218-7259 หรือ 081-816-7475 
 E-mail: weerasak.k@chula.ac.th 
    
 

5. ภาพรวมเกณฑช้ี์วดั 

และโครงสรา้งเน้ือหาของแบบกรอกขอ้มลู 

 ในส่วนของแบบกรอกข้อมูลเกณฑ์ชี้วัดมำตรฐำนบริกำรสำธำรณะของ
เทศบำลประกอบไปด้วยข้อมูลต่ำงๆ พร้อมค ำอธิบำยโดยสังเขปดังต่อไปนี้ 

5.1 ข้อมูลพื้นฐำนของเทศบำลด้ำนประชำกรและทะเบียนรำษฎร ข้อมูล
ด้ำนรำยรับของเทศบำลจำกแหล่งต่ำงๆ ข้อมูลด้ำนรำยจ่ำยจ ำแนกตำมแผนงำน 
ข้อมูลรำยจ่ำยจ ำแนกตำมหมวดรำยจ่ำย ข้อมูลด้ำนรำยจ่ำยจ ำแนกตำมหน่วยงำน
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ในสังกัด ข้อมูลรำยรับ-รำยจ่ำยของงบเฉพำะกำร และข้อมูลด้ำนบุคลำกรของ
เทศบำลในปีงบประมำณ 2559 

5.2 ข้อมูลพื้นฐำนและข้อมูลกำรจัดบริกำรสำธำรณะของ เทศบำล
ประกอบไปด้วยกำรด ำเนินภำรกิจหลัก 8 ด้ำน อันได้แก ่

- กำรพัฒนำและบ ำรุงรักษำโครงสร้ำงพื้นฐำน 
- กำรผังเมือง 
- กำรสำธำรณสุข บริกำรทำงสังคม และคุณภำพชีวิต 
- กำรศึกษำ 
- กำรจัดระเบียบชุมชนและกำรรกัษำควำมปลอดภัย 
- กำรพัฒนำเศรษฐกิจชุมชน กำรส่งเสริมกำรลงทนุ พำณชิยกรรม 

เกษตรกรรม และกำรท่องเที่ยว 
- กำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำตแิละสิ่งแวดล้อม  
- กำรส่งเสริมและทะนบุ ำรุงศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และ 

ภูมิปัญญำท้องถิ่น 

 5.3 ข้อมูลกำรจัดบริกำรสำธำรณะของ เทศบำลในแต่ละภำรกิจ 
จ ำแนกเป็น “ภำรกิจหลัก” และ “ภำรกิจเสริม” โดยมีค ำอธิบำยดังนี้ 

- ภารกิจหลัก (core function) เป็นภำรกิจที่มีกฎหมำยก ำหนดให้
เป็นหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของเทศบำล ทั้งในส่วนของ
กฎหมำยเทศบำล กฎหมำยก ำหนดแผนและขั้นตอนกำร
กระจำยอ ำนำจ หรือกฎหมำยอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

- ภารกิจเสริมหรือภารกิจเชิงพัฒนา (auxiliary function) เป็น
ภำรกิจที่เทศบำลอำจเลือกที่จะด ำเนินกำรหรือด ำเนินกำร
ร่วมกับองค์กรอื่นๆ หรือเป็นภำรกิจที่เทศบำลเลือกด ำเนินกำร
เพื่อแก้ไขปัญหำเฉพำะของพื้นที่หรือเป็นภำรกิจที่ด ำเนินกำร
ตำมควำมคำดหวังของประชำชนในพื้นที่เป็นกำรเฉพำะ 



 

7 

 5.4 ในภำรกิจแต่ละประเภทจะก ำหนดเกณฑ์ชี้วัดเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ 
เกณฑ์ชี้วัดขั้นพื้นฐำน (base indicator) และเกณฑ์ชี้วัดขั้นพัฒนำ (progressive 
indicator) โดยเกณฑ์ชี้วัดแต่ละประเภทมีคุณลักษณะที่ส ำคัญดังนี้ 

- เกณฑ์ชี้วัดขั้นพื้นฐาน จะบ่งบอกถึงผลผลิต (output) บริกำร
สำธำรณะในเชิงปริมำณและ/หรือคุณภำพที่เป็นรูปธรรม เช่น 
จ ำนวนนักเรียน ควำมยำวของถนนที่เทศบำลสร้ำงขึ้นใหม่หรือ
บ ำรุงรักษำในแต่ละปี เป็นต้น หรือในกรณีที่ภำรกิจของ
เทศบำลมีลักษณะส่งเสริมหรือรณรงค์ (enable) เกณฑ์ชี้วัด 
ขั้นพื้นฐำนจะสอบถำมถึงปริมำณงำนหรือกิจกรรม (activity/ 
project) ที่ได้ด ำเนินกำรในปีงบประมำณ 2559 อำทิ ในงำน
ป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด เกณฑ์ชี้วัดจะสอบถำมถึง
จ ำนวนกิจกรรมหรือโครงกำรที่เทศบำลแก้ไขปัญหำยำเสพติด 
(จ ำนวนโครงกำรหรือจ ำนวนกลุ่มเป้ำหมำย) จ ำนวนครั้งในกำร
ออกตรวจพื้นที่ หรือจ ำนวนโครงกำรในกำรป้องกันปัญหำ 
ยำเสพติด เป็นต้น 

- เกณฑ์ชี้วัดขั้นพัฒนา จะบ่งชี้ถึงระดับผลส ำเร็จ (outcome) 
ประสิทธิภำพ (efficiency) หรือผลกระทบ (impact) จำกกำร
จัดบริกำรสำธำรณะหรือกำรด ำเนินงำนของเทศบำลที่มีต่อกำร
แก้ไขปัญหำของชุมชน ต่อกำรยกระดับคุณภำพชีวิตของ
ประชำชน หรือต่อกำรพัฒนำคุณภำพหรือประสิทธิภำพ
ประสิทธิผลในกำรด ำเนินภำรกิจด้ำนต่ำงๆ  

5.5 ขอควำมกรุณำระบุชื่อและรำยละเอียดกำรติดต่อผู้ประสำนงำน 
ที่เทศบำลได้มอบหมำย เพื่อให้ส ำนักงำน ก.ก.ถ. และคณะที่ปรึกษำสำมำรถ
ประสำนงำนหรือสอบถำมเพิ่มเติมหลังจำกที่ได้รับแบบกรอกข้อมูลประเมินตนเอง
ของเทศบำลตำมเกณฑ์ชี้วัดมำตรฐำนบริกำรสำธำรณะเรียบร้อยแล้ว 

 ในภำพรวม จ ำนวนเกณฑ์ชี้วัดมำตรฐำนบริกำรสำธำรณะของเทศบำล
ประกอบไปด้วยเกณฑ์ชี้วัดจ ำนวนทั้งสิ้น 437 เกณฑ์ จ ำแนกได้ดังตำรำงที่ 1 
ต่อไปนี้  
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ตำรำงที่ 1 ภำพรวมเกณฑ์ชี้วัดมำตรฐำนบริกำรสำธำรณะของเทศบำล 

ที ่ ด้ำน ภำรกิจหลัก ภำรกิจเสริม รวม 

ขั้น
พื้นฐำน 

ขั้น
พัฒนำ 

ขั้น
พื้นฐำน 

ขั้น
พัฒนำ 

1 ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน 43 16 9 7 75 

2 ด้ำนผังเมือง 15 9 3 4 31 

3 ด้ำนสำธำรณสุข บริกำรทำง
สังคม และคุณภำพชีวิต 

40 31 10 8 89 

4 ด้ำนกำรศึกษำ 45 13 8 6 72 

5 ด้ำนกำรจดัระเบียบชุมชนและ
กำรรักษำควำมสงบปลอดภัย 

26 10 8 5 49 

6 ด้ำนกำรส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน 
กำรส่งเสริมอำชีพ กำร
ท่องเที่ยว และกำรลงทุน 

17 13 14 10 54 

7 ด้ำนกำรจดักำรทรัพยำกร-
ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

14 10 12 6 42 

8 ด้ำนกำรส่งเสริมศลิปะ 
วัฒนธรรม ภูมปิัญญำชำวบ้ำน 
และโบรำณสถำน 

12 3 6 4 25 

รวมเกณฑ์ชี้วัดทั้งหมด 212 105 70 50 437 

 
 5.6 หน่วยนับ (unit of measurement) เกณฑ์ชี้วัดแต่ละประเภทจะมี
หน่วยนับเฉพำะตำมลักษณะงำนบริกำรสำธำรณะ อำทิ จ ำนวนเส้นทำงในควำม
รับผิดชอบของเทศบำล ควำมยำวของถนน (กิโลเมตร) ของเทศบำล จ ำนวน
โครงกำรหรือกิจกรรมในกำรป้องกันแก้ไขปัญหำยำเสพติด  หรือร้อยละของ
ผลส ำเร็จในกำรจัดกำรแก้ไขปัญหำ เป็นต้น ส ำนักงำน ก.ก.ถ. และคณะที่ปรึกษำ
จึงขอควำมร่วมมือเทศบำลและหน่วยงำนในสังกัดในกำรกรอกข้อมูลผลกำร
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ด ำเนินงำนให้ตรงกับหน่วยนับที่ก ำหนดขึ้น เพื่อให้สำมำรถประมวลผลกำร
จัดบริกำรสำธำรณะของเทศบำลได้อย่ำงถูกต้องมำกที่สุด 

 อย่ำงไรก็ดี หำกข้อมูลเกี่ยวกับผลกำรด ำเนินงำนหรือกำรจัดบริกำร
สำธำรณะของเทศบำลในปัจจุบันมีหน่วยนับผลงำน ปริมำณงำน หรือมีหน่วยนับ
ผลส ำเร็จของงำนที่แตกต่ำงไปจำกเกณฑ์ชี้วัดที่ก ำหนด ขอควำมร่วมมือจำก
เทศบำลหรือผู้ปฏิบัติงำนที่ได้รับมอบหมำยในกำรเขียนหน่วยนับผลงำนหรือ
ผลส ำเร็จของงำนขึ้นใหม่ก ำกับไว้แทนของเดิมให้ชัดเจน 

 5.7 ส ำนักงำน ก.ก.ถ. และคณะที่ปรึกษำขอควำมร่วมมือหน่วยงำนหรือ
ผู้ประสำนงำนในกำรระบุข้อมูลเก่ียวกับ “ชื่อโครงกำรหรือชื่อกิจกรรม” หรือระบุ
ค ำอธิบำยเพิ่มเติมเกี่ยวกับงำนบริกำรสำธำรณะที่ได้ด ำเนินกำรไว้ในแบบกรอก
ข้อมูล เพื่อให้สำมำรถตีควำมหมำยได้ชัดเจนเกี่ยวกับบริกำรสำธำรณะของ
เทศบำล พร้อมกันนี้ ขอควำมร่วมมือในกำรกรอกข้อมูลเกี่ยวกับ  “วิธีกำร
ด ำเนินงำน” ตำมเกณฑ์ชี้วัดแต่ละด้ำน ซึ่งหมำยควำมถึงวิธีกำรใดวิธีกำรหนึ่ง
ดังต่อไปนี้ (1) เทศบำลหรือหน่วยงำนในสังกัดด ำเนินภำรกิจหรือจัดบริกำร
สำธำรณะเอง (2) เทศบำลหรือหน่วยงำนในสังกัดด ำเนินงำนร่วมกับองค์กรรัฐหรือ
ส่วนรำชกำรอื่น (3) เทศบำลหรือหน่วยงำนในสังกัดจ้ำงเหมำเอกชนหรือองค์กร 
อื่น ๆ ให้ด ำเนินกำร หรือ (4) เทศบำลหรือหน่วยงำนในสังกัดมอบหมำยให้ภำค
ประชำสังคม/ชุมชนเป็นผู้ด ำเนินกำรแทน  

5.8 ข้อมูลเกี่ยวกับรำยจ่ำยในกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์ชี้วัดบริกำร
สำธำรณะ หมำยควำมถึงรำยจ่ำยจริงของเทศบำลของปีงบประมำณ 2559 ที่ใช้ใน
กำรจัดบริกำรสำธำรณะโดยตรงและรำยจ่ำยที่เกี่ยวเนื่องกัน อำทิ รำยจ่ำยเพื่อกำร
ลงทุนหรือซ่อมบ ำรุง รำยจ่ำยด้ำนบุคลำกรในส่วนของเงินเดือนค่ำจ้ ำง และ
รำยจ่ำยค่ำตอบแทน ค่ำวัสดุใช้สอย หรือเงินอุดหนุน ซึ่งเกิดขึ้นจำกกำรจัดบริกำร
สำธำรณะหรือกำรด ำเนินงำนในแต่ละประเภทเกณฑ์ชี้วัดเท่ำนั้น และขอให้รวม
รำยจ่ำยที่มำจำกรำยรับทุกประเภท ได้แก่ ภำษีที่จัดเก็บเองหรือเงินรำยได้ของ
เทศบำล ภำษีที่รัฐจัดเก็บให้/แบ่งให้ เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนทั่วไปก ำหนด
วัตถุประสงค์ เงินอุดหนุนเฉพำะกิจ เงินสะสมจ่ำยขำด รำยรับจำกกำรกู้เงิน หรือ
เงินได้อื่นๆ  
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ทั้งนี้ในส่วนของรำยจ่ำยเพื่อกำรลงทุน (ถ้ำมี) ขอให้รวมรำยจ่ำยตลอดทั้ง
โครงกำรลงทุน ซึ่งจะรวมรำยจ่ำยที่เกิดขึ้นในปีงบประมำณ 2559 รำยจ่ำยเพื่อกำร
ลงทุนบำงส่วนในปีงบประมำณที่ล่วงมำแล้ว และรำยจ่ำยเพื่อกำรลงทุนที่กันไว้
เหลื่อมปีส ำหรับกำรเบิกจ่ำยในปีงบประมำณถัดไป  

 

6. วิธีการและขัน้ตอนการกรอกขอ้มลู 

ขั้นตอนและวิธีกำรกรอกข้อมูลลงในแบบกรอกข้อมูลเกณฑ์ชี้วัด
มำตรฐำนบริกำรสำธำรณะส ำหรับเทศบำลมีดังนี้ 

6.1 ในกำรกรอกข้อมูลตำมเกณฑ์ชี้วัดให้เทศบำลหรือหน่วยงำนในสังกัด
ด ำเนินกำรประเมินตนเอง (self-assessment) โดยขอให้กรอกข้อมูลจริงหรือ
ใกล้เคียงกับผลกำรด ำเนินงำนจริงมำกที่สุด และขอให้ใช้ข้อมูลพื้นฐำนและผล
ด ำเนินงำนของหน่วยงำนในปีงบประมำณ 2559 ทั้งนี้ ขอควำมร่วมมือจำกเทศบำล
หรือหน่วยงำนในสังกัดไม่ต้องกังวลว่ำกำรกรอกข้อมูลดังกล่ำวจะมีผลกระทบ 
ทำงลบใด ๆ ต่อหน่วยงำนในอนำคต ส ำนักงำน ก.ก.ถ. และคณะที่ปรึกษำจะใช้
ข้อมูลที่ได้รับเพื่อประมวลผลในทำงวิชำกำรส ำหรับกำรพัฒนำข้อเสนอแนะ 
เชิงนโยบำยที่จะก่อให้เกิดประโยชน์โดยรวมสูงสุดแก่เทศบำลและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแห่งต่ำง ๆ ต่อไป 

6.2 วิธีกำรกรอกข้อมูลในกรณีที่เทศบำลด ำเนินกำรหรือไม่ได้ด ำเนินกำร
ภำรกิจตำมเกณฑ์ชี้วัด 

6.2.1 ในกรณีที่เทศบำลหรือหน่วยงำนในสังกัดมีกำรด ำเนินภำรกิจ
ตำมเกณฑ์ชี้วัดข้อนั้น ๆ และมีข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนที่ได้ประเมิน
ไว้หรือจัดท ำไว้อย่ำงเป็นระบบและน่ำเชื่อถือ ให้กรอกข้อมูลตำม 
ผลกำรด ำเนินงำนที่เกิดขึ้นจริง โดยกรอกข้อมูลตัวเลขผลกำร
ด ำเนินงำนตำมเกณฑ์ชี้วัด ข้อมูลค ำอธิบำยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ข้อมูล
วิธีกำรด ำเนินงำน และรำยจ่ำยที่เกิดข้ึนในกำรด ำเนินกำรจัดบริกำร
สำธำรณะตำมเกณฑ์ชี้วัด 
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6.2.2 ในกรณีที่ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์ชี้วัดมีค่ำเท่ำกับ 
“0” (หรือศูนย์จริง) เนื่องจำกไม่มีปัญหำในพื้นที่ตำมเกณฑ์ชี้วัด 
หรือเทศบำลสำมำรถแก้ไขได้ลุล่วงจนปัญหำนั้นหมดไป ให้กรอก
ตัวเลข “0” ลงในช่องข้อมูลผลด ำเนินงำนที่จัดเตรียมไว้ 

6.2.3 ในกรณีที่เทศบำลมีกำรด ำเนินภำรกิจตำมเกณฑ์ชี้วัดข้อนั้น ๆ 
แต่ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับผลกำรด ำเนินงำนหรือไม่มีข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ประเมินไว้อย่ำงเป็นระบบหรือเป็นรูปธรรม ขอให้กรอกค ำว่ำ 
“Non-available” หรือ “N.A.” ในช่องปริมำณงำน ทั้งนี้ขอ
ควำมกรุณำอย่ำปล่อยให้ช่องกรอกข้อมูลมีควำมว่ำงเปล่ำ เนื่องจำก
จะท ำให้สื่อควำมหมำยคลำดเคลื่อนได้ 

6.2.4 ส ำหรับกรณีที่เทศบำลมิได้ด ำเนินภำรกิจตำมเกณฑ์ชี้วัด 
ข้อนั้น ๆ ขอให้กรอก/เลือก () ว่ำ “มิได้ด ำเนินกำร” ในช่อง
ข้อมูลที่จัดไว้ 

6.2.5 ในช่อง “วิธีด ำเนินงำน” ตำมเกณฑ์ชี้วัดแต่ละด้ำน ขอให้ระบุ
ว่ำเทศบำลใช้วิธีกำรใดในกำรด ำเนินภำรกิจตำมเกณฑ์ชี้วัด (อย่ำงใด
อย่ำงหนึ่ง) ดังมีทำงเลือก 4 ประกำรต่อไปนี้ (1) เทศบำลหรือ
หน่วยงำนในสังกัดด ำเนินภำรกิจหรือจัดบริกำรสำธำรณะเอง  
(2) เทศบำลหรือหน่วยงำนในสังกัดด ำเนินงำนร่วมกับองค์กรรัฐหรือ
ส่วนรำชกำรอื่น (3) เทศบำลหรือหน่วยงำนในสังกัดจ้ำงเหมำเอกชน
หรือองค์กรอื่น ๆ ให้ด ำเนินกำร หรือ (4) เทศบำลหรือหน่วยงำนใน
สังกัดมอบหมำยให้ภำคประชำสังคมหรือภำคชุมชนด ำเนินกำรแทน 

6.2.6 ในกรณีที่เทศบำลมีกำรด ำเนินภำรกิจตำมเกณฑ์ชี้วัด และ
ทรำบข้อมูลรำยจ่ำยจริงที่เกิดขึ้น ทั้งในส่วนรำยจ่ำยเงินเดือนค่ำจ้ำง 
รำยจ่ำยค่ำตอบแทน วัสดุ ค่ำใช้สอย เงินอุดหนุน หรือรำยจ่ำยเพื่อ
กำรลงทุน ขอควำมกรุณำกรอกข้อมูลดังกล่ำวลงในช่องว่ำงที่จัดไว้  
แต่ถ้ำหำกไม่ทรำบค่ำใช้จ่ำยที่ชัดเจนในกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์ 
ชี้วัดข้อต่ำง ๆ ขอให้กรอกค ำว่ำ “Non-available” หรือ “N.A.” 
ในช่องรำยจ่ำยที่ไม่สำมำรถระบุข้อมูลที่ชัดเจนได้  
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6.3 ท่ำนหรือผู้ปฏิบัติงำนที่ได้รับมอบหมำยสำมำรถกรอกข้อมูลด้วย
ลำยมือลงในเอกสำรแบบฟอร์ม (hard copy) โดยขอให้มีควำมสะอำดเรียบร้อย
และสำมำรถอ่ำนข้อมูลหรือตัวเลขต่ำง ๆ ได้ชัดเจน และจัดส่งให้แก่คณะที่ปรึกษำ
ทำงไปรษณีย์ หรือท่ำนสำมำรถกรอกข้อมูลลงในไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ (MS-Word) 
และจัดส่งให้แก่คณะที่ปรึกษำได้ทำงไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ตำมที่อยู่
และภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด (ภำยในวันศุกร์ที่ 16 ธันวำคม 2559) และหำก
ท่ำนมีข้อสงสัยในควำมหมำยของเกณฑ์ชี้วัดหรือวิธีกำรกรอกข้อมูล สำมำรถติดต่อ
ได้กับผู้ประสำนงำนโครงกำรตำมข้อมูลกำรติดต่อในหัวข้อที่ 4 ของคู่มือนี้ 

 6.4 ในกำรเตรียมกำรเพื่อกรอกข้อมูลต่ำง ๆ ตำมเกณฑ์ชี้วัดให้ถูกต้องและ
สมบูรณ์ ขอควำมร่วมมือผู้บริหำรเทศบำลแต่งตั้ง “คณะท ำงำนติดตำมและ
ประเมินผลตำมเกณฑ์ชี้วัดมำตรฐำนบริกำรสำธำรณะ” หรืออำจมอบหมำยให้ 
“คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น” หรือ “คณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำ
แผนพัฒนำท้องถิ่น” ที่แต่งตั้งตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำ
แผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ในกำรรวบรวมข้อมูล
โครงกำร กิจกรรม และผลกำรด ำเนินงำนจัดบริกำรสำธำรณะของเทศบำลตำม
เกณฑ์ชี้วัดที่ก ำหนดและจัดส่งให้แก่คณะที่ปรึกษำต่อไป 

คณะท ำงำนฯ หรือคณะกรรมกำรฯ ควรประกอบไปด้วยผู้แทนฝ่ำย
ผู้บริหำร ผู้แทนส่วนงำนต่ำง ๆ ของเทศบำลที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินภำรกิจหลัก
ทั้ง 8 ด้ำน และสมำชิกสภำเทศบำล เพื่อรว่มประเมินและติดตำมผลกำรจัดบริกำร
สำธำรณะของเทศบำลส ำหรับปีงบประมำณ 2559 ตำมเกณฑ์ชี้วัดต่ำง ๆ และอำจ
มอบหมำยให้กองวิชำกำรและแผนงำนท ำหน้ำที่เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรเพื่อรวบรวม
และกรอกข้อมูลตำมเกณฑ์ชี้วัดและจัดส่งข้อมูลดังกล่ำวให้แก่คณะที่ปรึกษำต่อไป 

ส ำหรับกำรกรอกข้อมูลในเกณฑ์ชี้วัดบำงด้ำน เทศบำลหรือหน่วยงำน 
ในสังกัดสำมำรถใช้ข้อมูลจำกสถิติต่ำง ๆ ที่รวบรวมขึ้นโดยหน่วยงำนหรือส่วน
รำชกำรอื่นได้ อำทิ ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ กระทรวงพำณิชย์ กระทรวงแรงงำน หรือธนำคำร
แห่งประเทศไทย เป็นต้น 
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 6.5 จ ำนวนเกณฑ์ชี้วัดมำตรฐำนบริกำรสำธำรณะของ เทศบำลที่
ส ำนักงำน ก.ก.ถ. และคณะที่ปรึกษำร่วมกันจัดท ำขึ้นในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เชิง
วิชำกำรเพื่อพัฒนำข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยและแนวทำงในกำรส่งเสริมศักยภำพ
ในกำรจัดบริกำรสำธำรณะของเทศบำลอย่ำงที่ด้ำนเป็นหลัก เกณฑ์ชี้วัดจึงมีจ ำนวน
ค่อนข้ำงมำกเพื่อให้ครอบคลุมภำรกิจทั้งหมด ทั้งที่ด ำเนินกำรอยู่ในปัจจุบันและที่
อำจจะมีขึ้นในอนำคต 

ในกำรนี้ ส ำนักงำน ก.ก.ถ. และคณะที่ปรึกษำใคร่ขอควำมร่วมมือจำก
เทศบำลในกำรกรอกข้อมูลตำมเกณฑ์ชี้วัดเท่ำที่จะสำมำรถรวบรวมได้ครบถ้วน
สมบูรณ์มำกที่สุด โดยไม่ต้องกังวลว่ำกำรมีข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนหรือไม่สมบูรณ์ตำม
เกณฑ์ชี้วัดต่ำง ๆ จะส่งผลทำงลบแก่หน่วยงำน และไม่ต้องกังวลว่ำกำรกรอก
ข้อมูลตำมเกณฑ์ชี้วัดเหล่ำนี้จะน ำไปสู่กำรเพิ่มขึ้นของภำระงำนให้แก่หน่วยงำนใน
อนำคตแต่ประกำรใด 

 ในอนำคต หลังจำกที่ส ำนักงำน ก.ก.ถ. และคณะที่ปรึกษำได้รับข้อมูล
กำรประเมินตนเองจำกท่ำนแล้ว จึงจะพิจำรณำควำมเหมำะสมอีกครั้งหนึ่งในกำร
คัดเลือกและน ำเกณฑ์ชี้วัดไปใช้งำนจริงในกำรก ำหนดมำตรฐำนและค่ำเป้ำหมำย
ขั้นต่ ำในกำรจัดบริกำรสำธำรณะของเทศบำล ซึ่งจะจัดให้มีกำรปรึกษำหำรือ
ร่วมกับเทศบำลและหน่วยงำนที่เก่ียวข้องต่อไป 

 6.6 ส ำนักงำน ก.ก.ถ. และคณะที่ปรึกษำขอควำมร่วมมือในกำรจัดส่ง 
ผลกำรประเมินตนเองตำมเกณฑ์ชี้วัดมำตรฐำนกำรจัดบริกำรสำธำรณะของเทศบำล
ภำยในระยะเวลำและที่อยู่ตำมที่ก ำหนด (ภำยในวันศุกร์ที่ 16 ธันวำคม 2559) 
เพื่อให้ส ำนักงำน ก.ก.ถ. และคณะที่ปรึกษำสำมำรถประมวลผลและพัฒนำ
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยได้ในก ำหนดเวลำที่เหมำะสมส ำหรับกำรจัดท ำแผนกำร
กระจำยอ ำนำจตำมกรอบรัฐธรรมนูญและส ำหรับกำรก ำหนดนโยบำยจัดสรร
รำยได้ให้แก่ อปท. ในปีงบประมำณ 2561 ต่อไป 

 6.7 หลังจำกเทศบำลกรอกข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนหรือกำรจัดบริกำร
สำธำรณะตำมเกณฑ์ชี้วัดต่ำง ๆ และจัดส่งให้แก่คณะที่ปรึกษำแล้ว ควรน ำผลกำร
ประเมินตนเองตำมเกณฑ์ชี้วัดมำตรฐำนกำรจัดบริกำรสำธำรณะเสนอต่อคณะ
ผู้บริหำร สภำเทศบำล ส่วนงำนในสังกัด และภำคประชำชนได้รับทรำบ เพื่อให้
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เกิดกำรอภิปรำย ติดตำม และซักถำมผลกำรปฏิบัติงำนจัดบริกำรสำธำรณะใน
ปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ ปัญหำอุปสรรค และแนวทำงในกำรปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้
เทศบำลและหน่วยงำนในสังกัดสำมำรถจัดบริกำรสำธำรณะตอบสนองต่อควำม
ต้องกำรของประชำชนได้เพิ่มข้ึนต่อไป 

 

7. ค าอธิบายและนิยามค าศพัทท่ี์ส าคญั 

 ในแบบกรอกข้อมูลเกณฑ์ชี้วัดมำตรฐำนบริกำรสำธำรณะส ำหรับเทศบำล
มีค ำศัพท์ที่ส ำคัญบำงประกำรที่มีควำมหมำยหรือค ำนิยำมเฉพำะดังต่อไปนี้ 

 7.1 ด้านโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง 
- รำงและท่อระบำยน้ ำขนำดใหญ่ หมำยถึง รำงและท่อระบำยน้ ำที่มี

ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงที่เท่ำกับหรือใหญ่กว่ำ 80 เซนติเมตร 
- รำงและท่อระบำยน้ ำขนำดเล็ก หมำยถึง รำงและท่อระบำยน้ ำที่มี

ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงที่เล็กกว่ำ 80 เซนติเมตร 
- แหล่งน้ ำสำธำรณะ หมำยถึง ห้วย หนอง บึง ที่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นมีสิทธิที่จะใช้งำน ดูแลรับผิดชอบ หรือเข้ำใช้ประโยชน์ 
- ภูมิทัศน์ หมำยถึง ภำพรวมของพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งที่ประชำชน

สำมำรถรับรู้ได้ทำงสำยตำในระยะห่ำง ซึ่งอำจเป็นพื้นที่ธรรมชำติ 
ภำพรวมของเมือง หรือบำงส่วนของเมือง  

- พื้นที่สีเขียว หมำยถึง พื้นที่กลำงแจ้งและกึ่งกลำงแจ้งที่มีขอบเขต
ที่ดินทั้งหมดหรือบำงส่วนปกคลุมด้วยพืชพรรณที่ปลูกบนดินที่ซึม
น้ ำได้ โดยที่ดินนั้นอำจมีสิ่งปลูกสร้ำงหรือพื้นผิวแข็งไม่ซึมน้ ำรวมอยู่
หรือไม่ก็ได้ พื้นที่สีเขียวอำจเป็นพื้นที่สำธำรณะหรือพื้นที่เอกชนที่
ประชำชนทั่วไปสำมำรถใช้ประโยชน์ได้ อำทิ พื้นที่สีเขียวเพื่อ
นันทนำกำรหรือควำมงำมทำงภูมิทัศน์ พื้นที่อรรถประโยชน์ เช่น 
พื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่สำธำรณูปกำร พื้นที่แนวกันชน พื้นที่สี
เขียวในสถำบันต่ำงๆ พื้นที่ธรรมชำติและกึ่งธรรมชำติอันเป็นถิ่นที่
อยู่ของสิ่งมีชีวิต ได้แก่ พื้นที่ป่ำไม้ พื้นที่ชุ่มน้ ำ รวมถึงพื้นที่ชำยหำด 
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พื้นที่ริมน้ ำ พื้นที่ที่เป็นริ้วยำวตำมแนวเส้นทำงคมนำคม ทำงบก 
ทำงน้ ำ และแนวสำธำรณูปกำรต่ำง ๆ หรือพื้นที่อื่น ๆ เช่น พื้นที่สี
เขียวที่ปล่อยรกร้ำง พื้นที่สีเขียวที่ถูกรบกวนสภำพธรรมชำติ และ
พื้นที่สีเขียวที่มีกำรใช้ประโยชน์ผสมผสำนกัน 

7.2 ด้านสาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวติ 
- โรคประจ ำถิ่น หมำยถึง โรคที่มีกำรระบำดในพื้นที่ชุมชนท้องถิ่น 

นั้น ๆ อำทิ โรคไข้เลือดออก โรคพิษสุนัขบ้ำ อหิวำตกโรค เป็นต้น 
- กำรสร้ำงเสริมภูมิคุ้มกันโรค หมำยถึง กำรที่มำรดำผู้เลี้ยงดูเด็กอำยุ 

0-5 ปีได้รับควำมรู้หรือกำรแนะน ำในเรื่องกำรได้รับวัคซีนแก่เด็ก
ตำมเกณฑ์ของกระทรวงสำธำรณสุข โดยที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นสำมำรถบูรณำกำรกำรท ำงำนร่วมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องได้ 

- กำรมีส่วนร่วมของประชำกรกลุ่มต่ำง ๆ ในงำนด้ำนสำธำรณสุข 
หมำยถึง กำรเข้ำมีส่วนร่วมของกลุ่มสตรี ผู้สูงอำยุ ผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วย
เอดส์ ผู้พิกำร ผู้ติดยำเสพติด และเด็กและเยำวชนในกำรร่วมคิด 
วำงแผน ด ำเนินกำร หรือติดตำมประเมินผลโครงกำรหรือกิจกรรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้ำนสำธำรณสุขหรืองำนบริกำร
ทำงสังคมและส่งเสริมคุณภำพชีวิต 

- กำรบรูณำกำรโครงกำร หมำยถึง โครงกำรกำรต่ำง ๆ ที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นด ำเนินกำรเกี่ยวข้องกับกลุ่มสตรี ผู้สูงอำยุ ผู้
พิกำร ผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ติดยำเสพติด เด็กและเยำวชน โดยมี
หน่วยงำนอื่น ๆ ทั้งภำครัฐ ภำคเอกชน หรือภำคชุมชน เข้ำร่วมใน
กระบวนกำรหรือในกิจกรรมอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง   

7.3 ด้านการศึกษา 
- กำรศึกษำในระบบ กำรศึกษำนอกระบบ และกำรศึกษำตำม

อัธยำศัยเป็นไปตำมค ำนิยำมที่ก ำหนดไว้ในมำตรำ 15 ของ 
พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 ซึ่งประกอบไปด้วย 
(1) กำรศึกษำในระบบโรงเรียน เป็นกำรศึกษำที่ก ำหนดจุดมุ่งหมำย 
วิธีกำรศึกษำ หลักสูตร ระยะเวลำของกำรศึกษำ กำรวัดและ
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ประเมินผล ซึ่งเป็นเงื่อนไขของกำรส ำเร็จกำรศึกษำที่แน่นอน (2) 
กำรศึกษำนอกระบบโรงเรียน เป็นกำรศึกษำที่มีควำมยืดหยุ่นใน
กำรก ำหนดจุดมุ่งหมำย รูปแบบ วิธีกำรจัดกำรศึกษำ ระยะเวลำ
ของกำรศึกษำ กำรวัดและประเมินผล ซึ่งเป็นเงื่อนไขส ำคัญของกำร
ส ำเร็จกำรศึกษำ โดยเนื้อหำและหลักสูตรจะต้องมีควำมเหมำะสม
สอดคล้องกับสภำพปัญหำและควำมต้องกำรของบุคคลแต่ละกลุ่ม 
และ (3) กำรศึกษำตำมอัธยำศัย เป็นกำรศึกษำที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
ด้วยตนเองตำมควำมสนใจ ศักยภำพ ควำมพร้อม และโอกำส โดย
ศึกษำจำกบุคคล ประสบกำรณ์ สังคม สภำพแวดล้อม สื่อ หรือ
แหล่งควำมรู้อ่ืน ๆ 

- เด็กที่มีควำมต้องกำรพิเศษ ได้แก่ เด็กที่มีปัญหำทำงร่ำงกำย เด็ก
สมำธิสั้น เด็กดำวน์ซินโดรม เด็กที่มีปัญหำกำรเรียนรู้ เด็กออทิสติก 
เด็กพิกำรทำงสมอง และเด็กพิกำรซ้ ำซ้อน  

- เด็กพิเศษหรือเด็กที่มีควำมสำมำรถพิเศษ ประกอบไปด้วยเด็กที่มี
ทักษะโดยเฉลี่ยสูงกว่ำหรือเร็วกว่ำเด็กทั่วไปในช่วงอำยุเดียวกันใน
ด้ำนต่ำงๆ อำทิ ด้ำนสติปัญญำ (กำรคิด) ด้ำนควำมคิดสร้ำงสรรค์ 
ด้ำนคณิตศำสตร์ ด้ำนวิทยำศำสตร์ ด้ำนภำษำ ด้ำนศิลปะ ด้ำน
ดนตรี หรือด้ำนกีฬำ เป็นต้น 

- หลักสูตรท้องถิ่น หมำยถึง แนวทำงจัดกำรเรียนกำรสอนในโรงเรียน
หรือสถำนศึกษำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีเนื้อหำส่งเสริม
กำรเรียนรู้ ทักษะ เจตคติ แนวทำงกำรด ำเนินชวีิตหรือกำรประกอบ
อำชีพตำมควำมต้องกำรของชุมชน และเหมำะสมกับสภำพชีวิต 
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของตนเองและของชุมชน 

- หลักสูตรในระบบสองภำษำ หมำยถึง กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
แบบผสมผสำนสองภำษำ คือภำษำไทย และภำษำอังกฤษ (หรือ
ภำษำต่ำงประเทศอื่น ๆ) เพื่อให้ผู้เรียนสำมำรถใช้ภำษำทั้งสองได้
อย่ำงคล่องแคล่ว โดยมีครูชำติเจ้ำของภำษำและครูภำษำไทย
ประจ ำชั้นท ำหน้ำที่สอนและสนับสนุนกันและกันในกำรส่งเสริมกำร
เรียนรูข้องเด็กในวิชำต่ำง ๆ ตำมหลักสูตร 
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- อัตรำกำรหยุดเรียนกลำงคัน (drop-out rate) หมำยถึง ร้อยละ
ของจ ำนวนนักเรียนที่หยุดเรียนในกระบวนกำรเรียนกำรสอนก่อนที่
จะจบกำรศึกษำตำมหลักสูตร หรือเรียนแล้วหยุดเรียนเป็นช่วง ๆ 
จนมีเวลำเรียนไม่ครบตำมที่ก ำหนดในหลักสูตร หรือเข้ำเรียน
ครบถ้วนแต่ไม่เข้ำรับกำรสอบวัดผลตำมหลักสูตร ต่อจ ำนวน
นักเรียนทั้งหมดที่เรียนจบตำมหลักสูตร  

7.4 ด้านส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การท่องเที่ยว และการลงทุน 
- ร้อยละกำรเพิ่มขึ้นของรำยได้ของกลุ่มอำชีพ (หรือกลุ่มเกษตรกร) 

ให้พิจำรณำจำกระดับรำยได้โดยเฉลี่ยของกลุ่มอำชีพ (หรือกลุ่ม
เกษตรกร) ก่อนได้รับกำรส่งเสริมหรือสนับสนุนจำก เทศบำล
เปรียบเทียบกับรำยได้โดยเฉลี่ยของกลุ่มอำชีพ (หรือกลุ่มเกษตรกร) 
หลังจำกที่ได้รับกำรส่งเสริมหรือสนับสนุนจำกเทศบำล ค ำนวณใน
รูปค่ำร้อยละที่เพิ่มขึ้น เท่ำเดิม หรือลดลงจำกเดิม 

- ร้อยละของแรงงำนฝีมือที่มีงำนท ำ คือกำรพิจำรณำว่ำภำยใน
ระยะเวลำ 1 ปีหลังจำกสิ้นสุดกำรฝีกอบรมทักษะฝีมือแรงงำน หรือ
กำรส่งเสริมกำรมีงำนท ำ จ ำนวนร้อยละของช่ำงฝีมือแรงงำนที่ได้รับ
กำรฝึกทักษะแล้วสำมำรถมีงำนท ำได้มั่นคงเมื่อเทียบกับจ ำนวน
ช่ำงฝีมือแรงงำนทั้งหมดที่ได้รับกำรฝึกทักษะจำกเทศบำล 

- ร้อยละกำรเพิ่มข้ึนของรำยได้ของกลุ่มช่ำงฝีมือแรงงำน ให้พิจำรณำ
จำกระดับรำยได้โดยเฉลี่ยของกลุ่มช่ำงฝีมือแรงงำนก่อนได้รับกำร
ส่งเสริมหรือพัฒนำทักษะฝีมือแรงงำนจำกเทศบำล เปรียบเทียบกับ
รำยได้โดยเฉลี่ยของกลุ่มกลุ่มช่ำงฝีมือแรงงำนหลังได้รับกำรส่งเสริม
หรือพัฒนำทักษะฝีมือแรงงำนอำชีพ ค ำนวณในรูปค่ำร้อยละที่
เพิ่มข้ึน เท่ำเดิม หรือลดลงจำกเดิม 

- อัตรำกำรว่ำงงำนตำมฤดูกำลของเกษตรกร คือกำรพิจำรณำร้อยละ
ของจ ำนวนเกษตรกรที่ว่ำงงำนนอกฤดูกำลกำรเกษตรต่อจ ำนวน
เกษตรกรทั้งหมดในพื้นที่ 
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- GCP หมำยถึง Gross City Products หรือหรือมูลค่ำผลิตภัณฑ์
มวลรวมเมือง หรือรำยได้ของเมือง ซึ่งมำจำกผลรวมของมูลค่ำเพิ่ม
ในกำรผลิตสินค้ำและบริกำรของหน่วยผลิตต่ำง ๆ ที่เกิดขึ้นในเมือง
ในรอบระยะเวลำ 1 ปี 

- กำรย้ำยถิ่นฐำนแบบถำวรของเกษตรกร ไม่ใช่กำรย้ำยถิ่นฐำน
ชั่วครำวเพื่อหำงำนท ำในเมืองนอกฤดูกำลเพำะปลูก แต่หมำยถึง 
กำรเคลื่อนย้ำยของเกษตรกรไปพ ำนักอำศัยในเขตเมืองหรือชุมชน
อื่น ๆ เพื่อประกอบอำชีพอื่นที่มีโอกำสทำงเศรษฐกิจที่ดีกว่ำหรือมี
ค่ำตอบแทนที่สูงกว่ำกำรท ำงำนในภำคกำรเกษตร  

7.5 ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  
- กำรก ำจัดขยะอย่ำงถูกสุขลักษณะ หมำยถึง กำรก ำจัดขยะโดยไม่

ก่อให้เกิดควำมอันตรำยหรือผลกระทบที่ไม่ดีต่อสุขภำพและ
สภำพแวดล้อม 

- กำรก ำจัดขยะติดเชื้ออย่ำงถูกสุขลักษณะ หมำยถึง กำรก ำจัดขยะ 
ที่จะไม่ก่อให้เกิดควำมอันตรำยหรือผลกระทบที่ไม่ดีต่อสุขภำพและ
สภำพแวดล้อม 

- กำรเผำขยะด้วยเตำเผำที่ถูกสุขลักษณะเป็นวิธีกำรก ำจัดขยะวิธีหนึ่ง
ที่ปลอดภัยและมีกำรใช้มำยำวนำน โดยจะต้องแยกแยะกลุ่มและ
ชนิดขยะ มีกำรเลือกเตำเผำที่มีคุณภำพและให้เหมำะสมกับ
ประเภทขยะ ต้องพิจำรณำถึงเรื่องต้นทุนและค่ำด ำเนินกำรและ
ซ่อมบ ำรุงให้ครบถ้วน หำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีเตำเผำ
ขนำดเล็กจ ำนวนกระจัดกระจำยมำกเกินไปอำจไม่คุ้มค่ำหรือขำด
ประสิทธิภำพในกำรด ำเนินกำร 

- ขยะอันตรำย หมำยถึง ขยะอิเล็กทรอนิคส์ ขยะคอมพิวเตอร์ และ
สำรเคมีอันตรำย 
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- สำรเคมีตกค้ำงระยะยำวจะมีปริมำณมำกหรือน้อยขึ้นอยู่กับบริบท
ของแต่ละพื้นที่ เช่น อำจเกิดจำกสำรเคมีในภำคกำรเกษตร หำกมี
กำรใช้ในปริมำณที่มำก มีพิษสูง ก็อำจมีกำรตกค้ำงระยะยำวในดิน 
แหล่งน้ ำ หรือสิ่งแวดล้อมได้ 
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