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ค ำน ำ 

 จากการขยายตัวของประชากรเมืองเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง คาดว่าใน พ.ศ. ๒๕๗๙ จะมี
ประชากรในเขตเมืองเพ่ิมมากข้ึนถึงร้อยละ ๖๐ ท าให้เกิดการขยายตัวของชุมชนเมือง เนื่องจากความ
ต้องการด้านที่อยู่อาศัย การบริโภคสินค้า และกิจกรรมต่าง ๆ ที่เพ่ิมมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อปัญหา
การใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมเพ่ิมสูงขึ้น  

 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตระหนักถึงปัญหาและความส าคัญของเมืองโดยเฉพาะพ้ืนที่
เศรษฐกิจพิเศษซึ่งรัฐบาลได้ก าหนดไว้ ได้แก่ พ้ืนที่ชายฝั่งตะวันออกและระเบียงเศรษฐกิจภาค
ตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) และพ้ืนที่ตามแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการการ
พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ รวม ๑๕ จังหวัด ๑๘ พ้ืนที่ ซึ่งเป็นพ้ืนที่เป้าหมายที่ต้องขับเคลื่อน
การพัฒนาในเชิงรุก ให้สามารถรองรับการพัฒนาประเทศในอนาคต จึงมอบหมายให้สถาบัน
สิ่งแวดล้อมไทย ด าเนินการพัฒนาเกณฑ์ชี้วัดเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนในพ้ืนที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
ขึ้น เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมีบทบาทส าคัญในการพัฒนาเมือง  ใช้เป็นเครื่องมือในการ
จัดการเมืองเพ่ือมุ่งสู่ความน่าอยู่อย่างยั่งยืน 

 เอกสาร (ร่าง) เกณฑ์ชี้วัดเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนในพ้ืนที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศฉบับนี้ 
จัดท าขึ้นเพ่ือใช้ประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ใน
การน าไปปรับปรุงให้มีความเหมาะสม และสามารถปรับใช้กับการพัฒนาเมืองขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต่าง ๆ ต่อไป 
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บทน ำ 

ทิศทางการพัฒนาเมือง 

การขยายตัวของประชากรเมืองมีจ านวนเพ่ิมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยคาดการณ์ว่าใน พ.ศ. ๒๕๗๙ จะมี
ประชากรในเขตเมืองเพ่ิมมากขึ้นถึงร้อยละ ๖๐ ท าให้เกิดความต้องการด้านที่อยู่อาศัย แหล่งท างาน การบริโภค
สินค้า และกิจกรรมต่าง ๆ เพิ่มมากข้ึน  มีความต้องการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติเพ่ิมข้ึนและสิ่งแวดล้อม
เสื่อมโทรมลง  จากการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการเพ่ิมขึ้นของชุมชนเมือง จึงเป็นภารกิจเร่งด่วนของ
หน่วยงานที่รับผิดชอบหลักและภาคีเครือข่ายที่จะต้องมีส่วนร่วมในการวางกฎ กติกา ระเบียบ หรือเกณฑ์ที่มี
ความเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมืองทีย่ั่งยืน     

ส าหรับผลกระทบด้านลบที่มีต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติจากการพัฒนาเศรษฐกิจ 
ซี่งได้เกิดมาอย่างต่อเนื่อง ผลักดันให้เกิดแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมถึงการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืน (Sustainable Development Goals- SDGs) เพ่ือเป็นเป้าหมายของการพัฒนาของประชาคมโลก
ในช่วง พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๗๓ ประกอบด้วย ๑๗ เป้าหมาย มีเป้าหมายที่เกี่ยวกับการพัฒนาเมือง ประกอบด้วย 

เป้าหมายที่ ๓ การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี  
เป้าหมายที่ ๖ จัดการน้ าอย่างยั่งยืนและพร้อมใช้ส าหรับทุกคน  
เป้าหมายที่ ๗ พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้  
เป้าหมายที่ ๘ การจ้างงานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ  
เป้าหมายที่ ๙ อุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสร้างพ้ืนฐาน 
เป้าหมายที่ ๑๑ สร้างเมืองและการตั้งถิ่นฐานที่ปลอดภัย 
เป้าหมายที่ ๑๒ สร้างรูปแบบการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน 
เป้าหมายที่ ๑๓ การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
เป้าหมายที่ ๑๔ อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน 
เป้าหมายที่ ๑๕ ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่ยั่งยืนของระบบนิเวศบนบก 
เป้าหมายที่ ๑๖ สังคมสงบสุข ยุติธรรม ไม่แบ่งแยก 
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ส าหรับยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐ ซึ่งก ำหนดขึ้นเพ่ือให้ประเทศไทยมีเป้าหมายและทิศทาง
ในการพัฒนาในระยะยาว  เพ่ือบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว 
ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  ประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ โดยมีกรอบแนวทางที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมือง ประกอบด้วย 

 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน ให้ความส าคัญกับการพัฒนาภาคการผลิตและบริการ 
พัฒนาสังคมผู้ประกอบการเพ่ือสร้างผู้ประกอบการทางธุรกิจ การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนและ 
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขัน  

 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เน้นการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม เพ่ือสร้าง 
คนไทยที่มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต การปฏิรูปการ
เรียนรู้ การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี และการสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย 

 การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  เน้นการสร้างความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจและสังคม ความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน การสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการอย่างทั่วถึง 
การเสริมสร้างพลังทางสังคม และการสร้างความสมานฉันท์ในสังคม 

 การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เน้นจัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และ
ป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ บริหารจัดการน้ าอย่างบูรณาการ พัฒนาและใช้พลังงาน  
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดปัญหาภาวะโลกร้อนและพร้อมปรับตัวรับมือกับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ  

 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ให้ความส าคัญกับการวางระบบการ
บริหารราชการแบบบูรณาการ ยกระดับงานบริการประชาชนและการอ านวยความสะดวก การพัฒนา
ระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ ในการปฏิบัติราชการและมีความเป็น 
มืออาชีพ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

การพัฒนาเกณฑ์ชีว้ัดเมืองสิ่งแวดล้อมย่ังยืน 

ในพืน้ท่ีเฉพาะเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

จากสถานการณ์ปัญหาของเมือง และทิศทางการพัฒนาเมืองในปัจจุบัน กรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม ตระหนักถึงปัญหาและความส าคัญดังกล่าว โดยเฉพาะพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษซึ่งรัฐบาลได้ก าหนดไว้ 
ได้แก่ พ้ืนทีช่ายฝั่งตะวันออกและระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) และ
พ้ืนที่ตามแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ รวม ๑๕ จังหวัด ๑๘ พ้ืนที่  
ซึ่งเป็นพ้ืนที่เป้าหมายที่ต้องขับเคลื่อนการพัฒนาในเชิงรุก ให้สามารถรองรับการพัฒนาประเทศในอนาคต จึง
ได้พัฒนาเกณฑ์ชี้วัดเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนในพ้ืนที่เฉพาะเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศขึ้นเพ่ือใช้ส าหรับประเมิน
ระดับการพัฒนาเมืองของ อปท. ในพ้ืนที่ดังกล่าว รวมถึงเป็นการเสริมศักยภาพ และสร้างการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วนในการพัฒนาเมืองยั่งยืน แก่ทีมงานของ อปท. แกนน าชุมชน และภาคีร่วมด าเนินงานที่เก่ียวข้องใน
พ้ืนที ่
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ทั้งนี้ เกณฑ์ชี้วัดฯ ที่พัฒนาขึ้นมานั้นได้ค านึงถึงความสอดคล้องกับทิศทางและนโยบายการพัฒนาใน
ระดับต่าง ๆ รวมถึงเกณฑ์และตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับเมืองน่าอยู่ เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน เมืองนิเวศ และเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศของหน่วยงานต่าง ๆ ประกอบด้วย 

 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)    เกณฑ์ชี้วัดการพัฒนาเมืองทั้งในและต่างประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐    รูปแบบการพัฒนาเมืองที่หลากหลาย 
 ภารกิจของ อปท.       ข้อมูลในพื้นท่ีเมืองน าร่อง 
 ข้อเสนอของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

กระบวนการพัฒนาเกณฑช์ีว้ัดเมืองสิ่งแวดล้อมย่ังยืน 

ในพืน้ท่ีเฉพาะเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

 กระบวนการพัฒนาเกณฑ์ชี้วัดเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนในพื้นที่เฉพาะเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศก าหนด
กรอบแนวคิด เกณฑ์ชี้วัดฯ ที่ทบทวนและปรับปรุงจากเกณฑ์ชี้วัดเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ร่วมกับความรู้และ
ประสบการณ์การท างานของผู้แทนจากเมืองในพ้ืนที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  และความคิดเห็นของ
นักวิชาการและผู้เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยการด าเนินงานที่ส าคัญ ๓ ขั้นตอน ได้แก่ การทบทวนข้อมูล 
ที่เก่ียวข้อง การจัดท า (ร่าง) เกณฑ์ชี้วัดฯ และการปรับปรุง (ร่าง) เกณฑ์ชี้วัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขัน้ตอนและกิจกรรมการพัฒนาเกณฑ์ชีว้ัดฯ 

 

  

การทบทวนข้อมูล 

ทีเ่กีย่วข้อง 

 ทบทวนข้อมูล 
ที่เก่ียวข้อง 

 ส ารวจ จัดเก็บข้อมูล
ในพื้นที่เมือง ๑๘ แห่ง 

 ถอดบทเรียนการ
ด าเนินงานพัฒนาเมือง 

 สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ
และผู้ที่เกี่ยวข้อง 

การจัดท า  

(ร่าง) เกณฑ์ชีว้ัดฯ 

 จัดท า (ร่าง) เกณฑ์ชี้วดัฯ 
 ประชุมคณะท างาน

พัฒนาเกณฑ์ชี้วัดฯ 
คร้ังที่ ๑ 

 ทดสอบ (ร่าง)  
เกณฑ์ชี้วัดฯ ในเมือง
เป้าหมาย ๑๓ แห่ง 

 ปรับปรุง (รา่ง)  
เกณฑ์ชี้วัดฯ  

การปรับปรุง  

(ร่าง) เกณฑ์ชีว้ัดฯ 

 ประชุมคณะท างาน
พัฒนาเกณฑ์ชี้วัดฯ 
คร้ังที่ ๒ 

 ปรับปรุง (รา่ง) 
เกณฑ์ชี้วัดฯ  

 ประชุมรับฟงั 
ความคิดเห็น 

 สรุปเกณฑ์ชี้วัดฯ  



- ๙ - 

ประโยชน์ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคีจะได้รับ 

 เกณฑ์ชี้วัดเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนในพ้ืนที่เฉพาะเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศพัฒนาขึ้นเพ่ือให้ อปท. 
และภาคีในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ EEC และพ้ืนที่รอบนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศใช้เป็นเครื่องมือในการ
ประเมินระดับการพัฒนาเมือง รวมถึงน าแนวคิดและตัวชี้วัดที่พัฒนาขึ้นไปปรับใช้ในการพัฒนาเมืองอย่างมีส่วนร่วม
เพ่ือมุ่งสู่เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนไปในทิศทางที่เหมาะสม โดย อปท. และภาคีท่ีเข้าร่วมจะได้รับประโยชน์ในด้านต่าง ๆ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคีที่เข้าร่วมเครือข่าย 
 มีความรู้ความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการพัฒนาพ้ืนที่เมืองน่าอยู่คู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
 มีเครือข่ายช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศสู่เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน 
 มีเมืองต้นแบบสิ่งแวดล้อมยั่งยืนในพื้นที่เขตเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมพัฒนาเกณฑ์ชี้วัดฯ 
 มีชุดข้อมูลที่ครอบคลุมเกณฑ์ชี้วัดฯ ต่าง ๆ และสามารถประเมินตนเองและทราบระดับการ

พัฒนาเมือง 
 ทีมงาน อปท. แกนน าชุมชน และภาคี ได้รับการพัฒนาศักยภาพที่เหมาะสม ช่วยหนุนเสริมการ

พัฒนายกระดับสู่เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน 
 เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการท างานระหว่างฝ่ายต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก อปท. 
 ขยายเครือข่ายการเรียนรู้และความร่วมมือของ อปท. และภาคีต่าง ๆ 

  



- ๑๐ - 

  



- ๑๑ - 

 

 

เกณฑ์ชี้วัด 
เมืองส่ิงแวดล้อมย่ังยืน 

พ้ืนที่อุตสำหกรรมเชิงนิเวศ 

 
 

 

 

 

 

  

๒. 

 



- ๑๒ - 

เกณฑช์ีว้ัดเมืองส่ิงแวดลอ้มยัง่ยืน 

ในพ้ืนที่เฉพำะเมืองอุตสำหกรรมเชิงนเิวศ 

 เกณฑ์ชี้วัดเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนนี้พัฒนาขึ้นส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพ้ืนที่ตามประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ก าหนดพ้ืนที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศฯ  เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
พ้ืนที่ดังกล่าว  มีแนวทางในการพัฒนาพ้ืนที่ให้มีความน่าอยู่  มีสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน และมีความสมดุลในด้านต่าง ๆ  

หลักการ  

๑) สอดคล้องกับนิยามและคุณลักษณะของเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน และเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
๒) สอดคล้องกับภารกิจของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนต าบล ทั้งภารกิจโดยตรง และภารกิจ

หนุนเสริมด้านการประสานและการสร้างความร่วมมือ 
๓) สามารถสะท้อนการพัฒนาเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนในพ้ืนที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศได้ 
๔) สามารถน าไปใช้ได้จริง โดยมีข้อมูลที่แสดง หรือบ่งชี้ หรืออธิบายสถานการณ์ท่ีต้องการ 

เป้าหมาย “เมืองน่าอยู่ คู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ” 

องค์ประกอบ      เกณฑ์ชี้วัดฯ มี  ๔ ด้าน 

๑) เมืองอยู่ดี มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเหมาะสม โครงสร้างพ้ืนฐานเพียงพอ
ส าหรับคนทุกกลุ่ม มีความม่ันคงด้านที่อยู่อาศัย ปลอดภัย และเศรษฐกิจมั่นคง 

๒) คนมีสุข คนมีสุขภาพดี ได้รับการศึกษา สวัสดิการ และการพิทักษ์สิทธิ์ 
ที่ เหมาะสมและเท่าเทียม ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเอ้ืออาทร มีกิจกรรม
สร้างสรรค์สังคม ด ารงประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

๓) สิ่งแวดล้อมยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความสมบูรณ์ มีพ้ืนที่สีเขียวเพียงพอ 
ภูมิทัศน์สวยงาม ของเสียหรือมลพิษถูกจัดการอย่างเหมาะสม และประชาชนมี
วิถีชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

๔) องค์กรแห่งการเรียนรู้และการบริหารจัดการที่ดี มีวิสัยทัศน์และแผนงาน
ชัดเจน บุคลากรมีความรอบรู้และเชี่ยวชาญ ระบบการท างานได้รับการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง พร้อมการบริหารจัดการที่ดี และมีนวัตกรรมการพัฒนาเมือง  

เกณฑ์ชี้วัดเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนในพ้ืนที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ พัฒนาขึ้นจากปรับและเพ่ิมเติ ม
เกณฑ์และตัวชี้วัดเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนโดยทั่วไป ให้เหมาะสมกับการพัฒนาเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเมืองน่าอยู่  
คู่อุตสาหกรรม มีจ านวน ๒๐ ประเด็น ๓๕ ตัวชี้วัด   



- ๑๓ - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรอบแนวคิดเมืองส่ิงแวดล้อมยั่งยืนในพ้ืนท่ีเฉพาะเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

  



- ๑๔ - 

องค์ประกอบและตวัชีว้ัดเมอืงส่ิงแวดลอ้มยั่งยืน 

ในพ้ืนทีเ่ฉพาะเมอืงอตุสาหกรรมเชงินเิวศ 

ประเด็น ตัวช้ีวัด 
เมืองอยู่ด ี
 เมืองมีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่าง ๑. การก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เป็นไปตามบริบทของเมือง 

เหมาะสม ๒. การพัฒนาเมืองและชุมชนให้เป็นไปตามผังเมือง 
 เมืองมีโครงสร้างพื้นฐานที่ได้

มาตรฐานส าหรับคนทุกกลุ่ม 
๓. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุมและเหมาะสมกับผู้ใช้

ประโยชน์ 
 เมืองมคีวามมั่นคงด้านเศรษฐกิจ ๔. การยกระดับคุณภาพชีวิตส าหรับผู้มีรายได้น้อยและผู้ด้อยโอกาส 
 ๕. การน าหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 เมอืงมีความปลอดภัย ๖. การจัดการภัยพิบัติและสาธารณภัย 

 ๗. การป้องกันและดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
คนมีสุข 
 คนมีสุขภาพดี ๘. การเสริมสร้างสุขภาพที่ดีของคนในเมือง* 

 ๙. การคุ้มครองสุขภาพอนามัย 
 คนทุกวัยได้รับการศึกษาอย่าง

หลากหลายและเท่าเทียม 
๑๐. การส่งเสริมการศึกษาอย่างหลากหลายและเท่าเทียม 

 คนทุกกลุ่มได้รับสวัสดิการ 
ที่เหมาะสม 

๑๑. การจัดสวัสดิการที่ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน 

 ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ๑๒. การป้องกันและแก้ไขปัญหาสุรา บุหรี่ ยาเสพติด และอบายมุข 
 ครอบครัวมีความอบอุ่นและชุมชน 

มีความเอ้ืออาทร 
๑๓. การส่งเสริมความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัว  

ความสามัคคีและเอ้ืออาทรระหว่างคนในชุมชน* 
 ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรม 

ทางสังคม 
๑๔. การส่งเสริมกิจกรรมทางสังคมเพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วม 

 เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ
ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพิทักษ์สิทธิ์ 

๑๕. การพิทักษ์สิทธิ์ของเยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ
ผู้ด้อยโอกาส 

 ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ได้รับการสืบสานให้ด ารงไว้ 

๑๖. การอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

สิ่งแวดล้อมยั่งยืน 
 ทรัพยากรธรรมชาติในเมืองได้รับการ

ดูแลรักษาให้คงไว้ซึ่งระบบนิเวศที่ดี 
๑๗. การดูแลรักษาและใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติให้คงไว้ 

ซึ่งระบบนิเวศที่ดี 
 ของเสียหรือมลพิษถูกจัดการอย่าง ๑๘. การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนอย่างครบวงจรและเหมาะสม 

ถูกต้องและเหมาะสม ๑๙. การจัดการน้ าเสียอย่างเหมาะสม 
 ๒๐ การจัดการมลพิษทางอากาศอย่างเหมาะสม 
  



- ๑๕ - 

ประเด็น ตัวช้ีวัด 
 พ้ืนที่สีเขียวและภูมิทัศน์เมืองได้รับ

การดูแลรักษาอย่างเหมาะสมและ 
๒๑. การอนุรักษ์และพัฒนาพ้ืนที่สีเขียวให้เกิดประโยชน์ 

ต่อการด ารงชีวิต 
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม ๒๒. การปรับภูมิทัศน์เมืองให้มีความสวยงามและสอดคล้อง 

กับสภาพเมือง 
 ประชาชนมีวิถีชีวิตและการบริโภค

ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
๒๓. การส่งเสริมการผลิต การบริการ และการบริโภคท่ีเป็นมิตร

กับสิ่งแวดล้อม 
 ๒๔. การส่งเสริมการใช้พลังงานและน้ าอย่างมีประสิทธิภาพ 
องค์กรแห่งการเรียนรู้และการบริหารจัดการที่ดี 
 การมีวิสัยทัศน์และแผนงานที่ชัดเจน ๒๕. การก าหนดวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ พร้อมแปลงไปสู่การ

ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
 บุคลากรมีความรอบรู้และเชี่ยวชาญ ๒๖. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรอบรู้และเชี่ยวชาญ 

ในงานที่รับผิดชอบ 
 องค์ความรู้และระบบการท างาน ๒๗. การสร้างองค์กรเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ๒๘. การสนับสนุนให้เกิดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการ
ท างานที่เอ้ือต่อคุณภาพชีวิตที่ดี 

 ๒๙. การส่งเสริมให้ผู้บริหารและบุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม ใน
การบริหารและการท างาน ตามมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 ๓๐. การมีกระบวนการตอบสนองต่อการให้บริการขอรับบริการและ
จัดการข้อร้องเรียนของประชาชนอย่างครบถ้วนเป็นระบบ 

 ๓๑. การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลงานของเทศบาล 
 ๓๒. ความร่วมมือในการด าเนินงานกับหน่วยงานอื่น 
 ๓๓. การจัดเก็บรายได้ให้ได้ตามเป้าหมาย การลดรายจ่าย หรือ

ความพยายามในการหารายได้อ่ืน 
 ๓๔ ความพยายามในการใช้งบประมาณให้เป็นไปตามที่คาดการณ์ 

และมีเหตุผลอันควรในการโอนงบประมาณ 
 นวัตกรรมการพัฒนาเมือง ๓๕. นวัตกรรมการพัฒนาเมืองต่าง ๆ 

 

  



- ๑๖ - 

  



- ๑๗ - 

 

 
ค ำอธิบำยตัวชี้วัด 

ด้ำนเมืองอยู่ดี 

 
 

 

 

 

 

 

  

๓. 

 



- ๑๘ - 

องค์ประกอบดา้นเมอืงอยู่ดี 

ตัวช้ีวัดที่ ๑ การก าหนดทิศทางการใช้ประโยชน์ที่ดินตามบริบทของเมือง 
ค าอธิบาย การก าหนดทิศทางการใช้ประโยชน์ที่ดิน แผนงาน โครงการ กรอบวิสัยทัศน์ ในการวางแผนและ

วางผัง เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยก าหนดทิศทางและรูปแบบของการขยายเมืองและโครงสร้าง
พ้ืนฐานไปในทิศทางที่เหมาะสม มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีความ
ปลอดภัยและน่าอยู่ สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม สังคม และวัฒนธรรม ตลอดจนการพัฒนา
เศรษฐกิจในพ้ืนที่  โดยไม่ขัดหรือแย้งหรือส่งผลกระทบต่อชุมชน นอกจากนี้ ช่วยให้พัฒนาให้
เมืองมีความปลอดภัย มีระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่ท่ัวถึง ช่วยลดปัญหาความ
แออัด ลดการรุกล้ าพ้ืนที่ทางธรรมชาติ และช่วยสร้างเมืองให้น่าอยู่ 

การรวบรวม
ข้อมูล 

 ผังเมืองรวม ผังเมืองเฉพาะ หรือข้อบัญญัติท้องถิ่น 
 รายละเอียดการใช้ประโยชน์ที่ดิน ข้อก าหนดเพ่ือควบคุมความหนาแน่น หรือผลการตรวจสอบ

การใช้ประโยชน์ที่ดิน 
แนวทาง 
การด าเนินงาน 

๑) จัดท าผังเมืองรวม หรือจัดท าผังเฉพาะ หรือก าหนดข้อบัญญัติท้องถิ่น ด้านการใช้ประโยชน์
ที่ดินเพ่ือใช้ผังหรือแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

๒) จัดท ารายละเอียดการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตผังเมืองรวม หรือจัดท าข้อก าหนดเพื่อควบคุม
ความหนาแน่นของการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

๓) ให้ความรู้และสร้างการมีส่วนร่วมกับประชาชนโดยการรับฟังความคิดเห็นต่อการจัดท าผัง
เมืองรวม 

๔) ก าหนดการแบ่งย่านพ้ืนทีป่ระเภทต่าง ๆ ให้เหมาะสมตามหลักวิชาการทางผังเมือง 
แนวทางท้าทาย 
๕) ก าหนดพ้ืนที่ประเภทอุตสาหกรรมอย่างเป็นสัดส่วน โดยมีข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน

เพ่ือความปลอดภัยจากกิจกรรมทางอุตสาหกรรม เช่น พ้ืนที่โล่งว่าง ระยะป้องกัน 
(protection strip) พ้ืนที่กันชน (buffer) ระยะถอย เป็นต้น 

เกณฑ์ 
การประเมิน 

กระบวนการ 
๐ คะแนน ไม่มีการด าเนินงาน  

 ๑ คะแนน มีการด าเนินงาน ๑ แนวทาง 
 ๓ คะแนน มีการด าเนินงาน ๒ แนวทาง 
 ๕ คะแนน มีการด าเนินงาน ๓ แนวทาง ขึ้นไป  และด าเนินงานแนวทางท้าทาย 
 ผลผลิตและผลลัพธ์ 
 ๐ คะแนน ไม่มีผลการด าเนินงาน 
 ๑ คะแนน มีผังเมืองรวม ผังเฉพาะ หรือข้อบัญญัตทิี่เกี่ยวกับการก าหนดใช้ประโยชน์ที่ดิน 
 ๓ คะแนน การก าหนดการใช้ที่ดินเหมาะสมและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาเมือง 
 ๕ คะแนน การก าหนดการใช้ที่ดินแสดงให้เห็นถึงการป้องกันและลดผลกระทบจากกิจกรรม

ต่าง ๆ ต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนและสภาพแวดล้อม 
  



- ๑๙ - 

ตัวช้ีวัดที่ ๒ การพัฒนาเมืองและชุมชนให้เป็นไปตามผังเมือง 
ค าอธิบาย การพัฒนาเมืองและชุมชนให้เป็นไปตามผังเมืองรวม ผังเฉพาะ หรือข้อบัญญัติท้องถิ่น  จะช่วย

แก้ไขปัญหาทางกายภาพ การขยายตัวของประชากร ปัญหาด้านเศรษฐกิจและสังคมเมือง 
รวมถึงการป้องกันและบรรเทาปัญหาต่าง ๆ ของเมือง โดยเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม  
โดยการพัฒนาเมืองและชุมชนให้เป็นไปตามข้อก าหนดและรายละเอียดการใช้ประโยชน์ที่ดิน  
ตลอดจนมีการควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เป็นไปตามผังเมืองรวม ผังเฉพาะ หรือข้อบัญญัติ
ท้องถิ่น  ประเมินผลการด าเนินงานการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เป็นไปตามแผนหรือผังที่ประกาศใช้ 
และมีการรายงานผลการด าเนินงานด้านการพัฒนาเมืองและชุมชนให้เป็นไปตามผังเมืองให้
ผู้บริหารและประชาชนทราบ 

การรวบรวม
ข้อมูล 

 ตารางควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
 ผลการตรวจสอบและประเมินผลการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

แนวทาง 
การด าเนินงาน 

๑) เมืองมีนโยบายหรือทิศทางการพัฒนาเมืองไม่เปลี่ยนแปลง 
๒) จัดท าฐานข้อมูลสัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดินแต่ละประเภทที่เหมาะสมกับแต่ละเมือง (พ้ืนที่

สีเขียว ที่อยู่อาศัย หรือพ้ืนที่อุตสาหกรรม เป็นต้น) 
๓) ส่งเสริมการพัฒนาเมืองและชุมชนให้เป็นไปตามผังเมืองรวม ผังเฉพาะ หรือข้อบัญญัติท้องถิ่น   
๔) ควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เป็นไปตามข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
๕) เฝ้าระวังและติดตามประเมินผลอย่างมีส่วนร่วม  เพื่อให้การพัฒนาเมืองให้เป็นไปตาม

ข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
๖) ส่งเสริมการสร้างความตระหนักให้ประชาชนเกิดความรักพ้ืนที่ และมีแนวทางที่จะรักษา

ไม่ให้การใช้ประโยชน์ที่ดินเกินจากสัดส่วนที่ก าหนดไว้ 
๗) รายงานผลการด าเนินงานเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินให้ผู้บริหารและประชาชนทราบ  

เกณฑ์ 
การประเมิน 

กระบวนการ 
๐ คะแนน ไม่มีการด าเนินงาน 

 ๑ คะแนน มีการด าเนินงานอย่างน้อย ๑ แนวทาง 
 ๓ คะแนน มีการด าเนินงานอย่างน้อย ๒ แนวทาง 
 ๕ คะแนน มีการด าเนินงาน ๓ แนวทาง ขึ้นไป  
 ผลผลิตและผลลัพธ์ 
 ๐ คะแนน ไม่มีผลการด าเนินงาน 
 ๑ คะแนน 

๓ คะแนน 
มีรายงานการติดตามประเมินผลเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
การตั้งถิ่นฐานที่ผิดกฎหมายลดลง 

 ๕ คะแนน การใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นไปตามผังเมืองรวม ผังเฉพาะ หรือข้อบัญญัติท้องถิ่น   
 

  



- ๒๐ - 

ตัวช้ีวัดที่ ๓ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้ครอบคลุมและเหมาะสมกับผู้ใช้ประโยชน์ 
ค าอธิบาย โครงสร้างพ้ืนฐาน เป็นสิ่งอ านวยความสะดวกในการด ารงชีวิตของประชาชน เช่น ถนน สะพาน 

ทางเดินเท้า ชลประทาน ระบบไฟฟ้า ระบบน้ าประปา โทรคมนาคม ห้องน้ าสาธารณะ สถานที่
ออกก าลังกาย ระบบสื่อสารไร้สาย พ้ืนที่สาธารณะ ป้ายบอกทาง เป็นต้น 

ทั้งนี้ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานควรมีความสอดคล้องกับบริบทการพัฒนาเมืองทั้งเศรษฐกิจ 
สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม โดยค านึงถึงมาตรฐานในการด าเนินงาน ความครอบคลุมพ้ืนที่ 
รวมถึงปรับปรุงและดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้ดี ไม่ช ารุดทรุดโทรม รวมทั้ง
ค านึงถึงการเตรียมความพร้อมรองรับสังคมผู้สูงอายุในพ้ืนที่สาธารณะและสถานที่ราชการ และ
การอ านวยความสะดวกส าหรับคนทุกกลุ่มตามบริบทเมือง 

การรวบรวม
ข้อมูล 

 ผลการวิเคราะห์และคาดการณ์แนวโน้มประชากร ประเภทและลักษณะอุตสาหกรรม 
 แผนการพัฒนา ขยาย และบ ารุงรักษาโครงสร้างพ้ืนฐานขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น 
 รายละเอียดโครงการและแผนงานพัฒนาและบ ารุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน  

แนวทาง 
การด าเนินงาน 

๑) วิเคราะห์ลักษณะประชากรของเมือง เพื่อวางแผนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เช่น 
โครงสร้างประชากร หรือจ านวนผู้ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ หรือจ านวนผู้ใช้ประโยชน์
โครงสร้างพื้นฐานเฉพาะ  

๒) การน าผลการวิเคราะห์ข้อมูลมาจัดท าแผนงานหรือโครงการพัฒนาและตรวจสอบโครงสร้าง
พ้ืนฐานให้ครอบคลุมและเหมาะสมส าหรับคนทุกกลุ่ม  

๓) ด าเนินงานอย่างมีส่วนร่วมในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและบ ารุงรักษาให้โครงสร้างพ้ืนฐาน
อยู่ในสภาพที่ดี ครอบคลุมพ้ืนที่และเอ้ือต่อคนทุกกลุ่มตามบริบทเมือง โดยแสดงข้อมูล
โครงสร้างพ้ืนฐานที่เอ้ือต่อการด าเนินงานของภาคอุตสาหกรรม 

๔) สนับสนุนโครงสร้างพ้ืนฐานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือสนับสนุนแนวคิดการออกแบบเชิง
นิเวศ 

๕) ตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้ครอบคลุมและเหมาะสมส าหรับ
คนทุกกลุ่ม และสถานประกอบการที่ตั้งอยู่ในเมือง 

๖) ปรับปรุง แก้ไขปัญหาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือมีแนวคิดการ
ออกแบบเชิงนิเวศ (การรวบรวมเรื่องร้องเรียนและการแจ้งแนวทางการแก้ไขให้ผู้ร้องเรียน
ทราบ เป็นต้น) 

๗) รายงานผลการด าเนินงานด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้ครอบคลุมและเหมาะสมกับ
ผู้ใช้ประโยชน์ให้ผู้บริหารและประชาชนทราบ 

แนวทางท้าทาย 
๘) วิเคราะห์และคาดการณ์ลักษณะและประเภทของอุตสาหกรรม เพ่ือวางแผนพัฒนา

โครงสร้างพื้นฐานให้รองรับการเติบโตทางด้านสังคม และการให้บริการการขนส่งที่เหมาะสม
กับอุตสาหกรรม  

๙) จัดล าดับความส าคัญของการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เพื่อเอ้ือต่อการพัฒนาทั้งด้านคุณภาพ
ชีวิตและด้านอุตสาหกรรมไปพร้อมกัน 

 
 

 



- ๒๑ - 

ตัวช้ีวัดที่ ๓ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้ครอบคลุมและเหมาะสมกับผู้ใช้ประโยชน์ 
เกณฑ์ 
การประเมิน 

กระบวนการ 
๐ คะแนน ไม่มีการด าเนินงาน  

 ๑ คะแนน มีการด าเนินงาน ๑ แนวทาง 
 ๓ คะแนน มีการด าเนินงาน ๒ แนวทาง 
 ๕ คะแนน มีการด าเนินงาน ๓ แนวทาง ขึ้นไป  และด าเนินงานแนวทางท้าทาย 
 ผลผลิตและผลลัพธ์ 
 ๐ คะแนน ไม่มีผลการด าเนินงาน 
 ๑ คะแนน มีฐานข้อมูลเพ่ือวิเคราะห์การจัดการโครงสร้างพ้ืนฐาน ครอบคลุม และมีการน า

ฐานข้อมูลไปใช้ประโยชน์ 
 ๓ คะแนน มีฐานข้อมูลเพ่ือวิเคราะห์การจัดการโครงสร้างพ้ืนฐาน มีความครอบคลุม เหมาะสม

กับบริบทเมือง เอ้ือต่อการใช้ประโยชน์ของคนทุกกลุ่ม ได้มาตรฐานสากล และ
ผู้ใช้บริการโครงสร้างพ้ืนฐานทุกภาคส่วนมีความพึงพอใจมากกว่าร้อยละ ๖๐ 

 ๕ คะแนน มีฐานข้อมูลเพ่ือวิเคราะห์การจัดการโครงสร้างพ้ืนฐาน มีความครอบคลุม เหมาะสม
กับบริบทเมือง เอ้ือต่อการใช้ประโยชน์ของคนทุกกลุ่ม ได้มาตรฐานสากล และ
ผู้ใช้บริการโครงสร้างพ้ืนฐานทุกภาคส่วนมีความพึงพอใจมากกว่าร้อยละ ๘๐ 
 

 

  



- ๒๒ - 

ตัวช้ีวัดที่ ๔ การยกระดับคุณภาพชีวิตส าหรับผู้มีรายได้น้อยและผู้ด้อยโอกาส 
ค าอธิบาย ผู้มีรายได้น้อย หมายถึง ผู้ที่มีรายได้น้อย ๓๐,๐๐๐ บาท/คน/ปี  

ผู้ด้อยโอกาส หมายถึง ผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนและได้รับผลกระทบด้าน
เศรษฐกิจ สังคม การศึกษา สาธารณสุข การเมือง กฎหมาย วัฒนธรรม และภัย
ธรรมชาติ รวมถึงผู้ที่ขาดโอกาสที่จะเข้าถึงบริการขั้นพ้ืนฐาน 
ทั้งนี้ ผู้มีรายได้น้อยและผู้ด้อยโอกาส เป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่จ าเป็นต้องได้รับการ
ดูแลในเรื่องคุณภาพชีวิต การสร้างงาน รายได้ รวมถึงการปรับปรุงแหล่งเสื่อมโทรม 
การจัดสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้เป็นไปตามมาตรฐานและเพียงพอ ตลอดจน
การจัดบริการสาธารณะในชุมชน เพ่ือเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนผู้มี
รายได้น้อยและผู้ด้อยโอกาส รวมถึงเพ่ือส่งเสริมสภาพแวดล้อมท่ีดี 

การรวบรวม
ข้อมูล 

 ผลการส ารวจข้อมูลที่อยู่อาศัย สภาพความเป็นอยู่ของผู้มีรายได้น้อย ผู้ด้อยโอกาส 
หรือสภาพชุมชนแออัด 

 เอกสารการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้มีรายได้น้อย ผู้ด้อยโอกาส 
 รายละเอียดโครงการหรือแผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยและผู้ด้อยโอกาส  
 ภาพถ่ายการด าเนินงาน 

แนวทาง 
การด าเนินงาน 

๑) ส ารวจจ านวนผู้มีรายได้น้อยและผู้ด้อยโอกาสในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รวมถึงข้อมูลที่อยู่อาศัย สภาพความเป็นอยู่ หรือบริเวณที่พักอาศัย ทั้งการส ารวจ
ข้อมูลโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเองหรือการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น 

๒) จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตส าหรับผู้มีรายได้น้อยและผู้ด้อยโอกาสร่วมกับชุมชน 
๓) ยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างมีส่วนร่วม เช่น การปรับปรุงที่อยู่อาศัย สภาพแวดล้อม

ทางกายภาพและการบริการสาธารณูปโภคส าหรับผู้มีรายได้น้อยและผู้ด้อยโอกาส 
หรือการสร้างอาชีพหรือรายได้เสริม เป็นต้น 

๔) สนับสนุนโครงสร้างพ้ืนฐานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือสนับสนุนแนวคิดการ
ออกแบบเชิงนิเวศ 

๕) ตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตส าหรับผู้มีรายได้น้อยและ
ผู้ด้อยโอกาสร่วมกันชุมชน 

๖) ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ส านักงานแรงงานจังหวัด หรือส านักงาน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นต้น ในการน าข้อมูลข่าวสารด้าน
แรงงานไปสู่ประชาชนในพื้นท่ี รวมถึงการปรับสภาพแวดล้อมด้านที่อยู่อาศัย
ส าหรับกลุ่มผู้ด้อยโอกาส 

๗) รายงานผลการด าเนินงานด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตส าหรับผู้มีรายได้น้อยและ
ผู้ด้อยโอกาสให้ผู้บริหารและประชาชนทราบ 

เกณฑ์ 
การประเมิน 

กระบวนการ 
๐ คะแนน ไม่มีการด าเนินงาน 

 ๑ คะแนน มีการด าเนินงานอย่างน้อย ๑ แนวทาง 
 ๓ คะแนน มีการด าเนินงานอย่างน้อย ๓ แนวทาง 
 ๕ คะแนน มีการด าเนินงาน ๕ แนวทาง ขึ้นไป 

 



- ๒๓ - 

ตัวช้ีวัดที่ ๔ การยกระดับคุณภาพชีวิตส าหรับผู้มีรายได้น้อยและผู้ด้อยโอกาส 
เกณฑ์ ผลผลิตและผลลัพธ์ 
การประเมิน (ต่อ) ๐ คะแนน ไม่มีผลการด าเนินงาน 
 ๑ คะแนน มีฐานข้อมูลเพ่ือวิเคราะห์การจัดการยกระดับคุณภาพชีวิตส าหรับผู้มีรายได้

น้อยและผู้ด้อยโอกาส และมีการน าฐานข้อมูลไปใช้ประโยชน์ 
 ๓ คะแนน ผู้มีรายได้น้อยและผู้ด้อยโอกาสเข้าถึงการให้บริการสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน

เพ่ิมขึ้น หรือมีอาชีพและรายได้เพ่ิมขึ้น 
 ๕ คะแนน สัดส่วนผู้มีรายได้น้อยไม่เกินร้อยละ ๕ และผู้ด้อยโอกาสสามารถเข้าถึง

บริการสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐานมากกว่าร้อยละ ๙๕ 
 

 

  



- ๒๔ - 

ตัวช้ีวัดที่ ๕ การน าหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจ าวัน 
ค าอธิบาย หลักเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางการด ารงชีวิต และการปฏิบัติตนของประชาชนทุก

ระดับให้ด าเนินไปในทางสายกลาง เพื่อให้เกิดความสมดุลและพร้อมต่อการรองรับการ
เปลี่ยนแปลง ส าหรับการน าหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการด ารงชีวิตและ
ประกอบอาชีพ การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคง มีรายได้เพียงพอที่จะเป็นหลักประกันใน
อนาคต เป็นกระบวนการคิดและวางแผนด้วยการใช้ข้อมูลและความรู้ในการวิเคราะห์
ความเป็นเหตุเป็นผลก่อนการลงทุนหรือด าเนินกิจการใด ๆ 

การรวบรวม
ข้อมูล 

 นโยบายหรือแผนงานด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่สอดคล้องกับศักยภาพและ
บริบทของเมืองบนฐานเศรษฐกิจพอเพียง 

 รายละเอียดโครงการหรือแผนงานการเศรษฐกิจและสังคมที่สอดคล้องกับศักยภาพ
และบริบทของเมืองบนฐานเศรษฐกิจพอเพียง  

 ภาพถ่ายการด าเนินงาน 
 เอกสารรายงานผลการด าเนินงานการส่งเสริมการน าหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ 

โดยแสดงผลการด าเนินงาน เช่น จ านวนกิจกรรมที่ส่งเสริมหรือสร้างรายได้ จ านวน
สมาชิกที่เข้าอบรม จ านวนครัวเรือนที่เข้าร่วมกิจกรรมการลดรายจ่ายหรือจัดท าบัญชี
ครัวเรือน เป็นต้น 

แนวทาง 
การด าเนินงาน 

๑) ก าหนดนโยบายและแผนงานด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท่ีมีความสอดคล้อง
กับศักยภาพและบริบทของเมือง 

๒) ส่งเสริมการน าหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน เช่น ส่งเสริมการ
จัดท าบัญชีครัวเรือน ส่งเสริมอาชีพหรือกิจกรรมที่สร้างรายได้โดยอยู่บนฐานหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง หรือกิจกรรมลดรายจ่ายของประชาชน ส่งเสริมการรวมกลุ่มเพ่ือ
การผลิต หรือกลุ่มสหกรณ์หรือตลาดชุมชน เป็นต้น 

๓) สนับสนุนการถ่ายทอดความรู้เรื่องหลักเศรษฐกิจพอเพียงให้กับชุมชนอ่ืน ๆ 
๔) ตรวจสอบติดตามแผนงานและผลการน าหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการประกอบอาชีพ 
๕) รายงานผลการด าเนินงานด้านการน าหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจ าวันให้

ผู้บริหารและประชาชนทราบ 
เกณฑ์ 
การประเมิน 

กระบวนการ 
๐ คะแนน ไม่มีการด าเนินงาน 

 ๑ คะแนน มีการด าเนินงานอย่างน้อย ๑ แนวทาง 
 ๓ คะแนน มีการด าเนินงานอย่างน้อย ๒ แนวทาง 
 ๕ คะแนน มีการด าเนินงาน ๓ แนวทาง ขึ้นไป 
 ผลผลิตและผลลัพธ์ 
 ๐ คะแนน ไม่มีผลการด าเนินงาน 
 ๑ คะแนน เกิดกลุ่มอาชีพ หรือมีคนที่น าหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 ๓ คะแนน กลุ่มอาชีพ หรือผู้เข้ารว่มโครงการสามารถพัฒนาเปน็แหล่งเรียนรู้หรือเป็น

วิทยากรถ่ายทอดความรู้การน าหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ และมีจ านวนกลุ่ม
อาชีพ หรือจ านวนคนที่น าหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้เพ่ิมขึ้น 

 ๕ คะแนน ขยายผลการน าหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ครอบคลุมทุกกลุ่มอาชีพหรือชุมชน 
 



- ๒๕ - 

 

ตัวช้ีวัดที่ ๖ การจัดการสาธารณภัยหรือภัยพิบัติ 
ค าอธิบาย สาธารณภัย หรือภัยพิบัติ หมายถึง วาตภัย อุทกภัย ภัยแล้ง ดินถล่ม สึนามิ สารเคมี

รั่วไหล ไฟไหม้ โรคระบาดในมนุษย์ โรคระบาดในสัตว์ การระบาดของศัตรูพืช ตลอดจน
ภัยอื่น ๆ อันมีผลกระทบต่อสาธารณชน ไม่ว่าเกิดจากธรรมชาติ หรือผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือมีผู้ท าให้เกิดขึ้น มีสาเหตุจากการเติบโตของอุตสาหกรรม
และประชากร ซึ่งได้สร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของชุมชนหรือสังคม จึง
จ าเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อมอย่างสม่ าเสมอ สร้างขีดความสามารถในการป้องกัน 
ลดผลกระทบ และรับมือกับภัยพิบัติและสาธารณภัย เพ่ือช่วยลดความเสียหาย และความ
รุนแรงจากภัยที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ 

การรวบรวม
ข้อมูล 

 ผลการประเมินความเสี่ยงด้านสาธารณภัยหรือภัยพิบัติในพ้ืนที่  
 เอกสารการจัดท าแผนรับมือสาธารณภัย หรือภัยพิบัติ แผนป้องกัน การเตรียมความ

พร้อมอุปกรณ์ บุคลากรที่รับผิดชอบ การซ้อมแผน และการสร้างความเข้าใจกับ
ประชาชนและกลุ่มเสี่ยง 

 รายละเอียดโครงการหรือแผนงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสาธารณภัยหรือภัยพิบัติ 
 รายงานผลการด าเนินงานจัดท าแผน การซ้อมแผน รวมถึงความเสียหายและการรับมือ

กรณีเกิดภัยพิบัติ และสาธารณภัย รวมถึงปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานเพ่ือน าไปสู่
การปรับปรุงแก้ไข 

 ภาพถ่ายการด าเนินงาน 
แนวทาง 
การด าเนินงาน 

๑) ประเมินความเสี่ยงด้านสาธารณภัยหรือภัยพิบัติท่ีมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดข้ึนในพ้ืนที่ 
(เช่น ท้องถิ่นในภาคเหนือควรมีการเตรียมความพร้อมเรื่องแผ่นดินไหว) รวมถึง
ประเมินความเสี่ยงสาธารณหรือภัยพิบัติท่ีอาจเกิดข้ึนจากการประกอบการของ
โรงงานอุตสาหกรรม ทั้งนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรร่วมมือกับสถานประกอบการ
ในพ้ืนที่ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว 

๒) จัดท าแผนและซ้อมแผนรับมือสาธารณภัยและภัยพิบัติในพ้ืนที่ รวมถึงแผนรับมือ 
สาธารณภัยและภัยพิบัติที่อาจเกิดข้ึนจากการประกอบการของโรงงานอุตสาหกรรม 
เช่น ในพ้ืนที่มีอุตสาหกรรมประเภทสารเคมี ต้องจัดท าแผนรับมือกับการรั่วไหลของ
สารเคมี หรือการเกิดเพลิงไหม้สารเคมีหรือวัตถุอันตราย หรือมลพิษต่าง ๆ ที่เกดิจาก
กิจกรรมในภาคอุตสาหกรรมหรือเกิดจากความผิดพลาดในการควบคุม การผลิต  
การขนส่ง การขนถ่าย หรือการจัดเก็บ จนเกิดการรั่วไหลและเกิดปฏิกิริยาจนเป็น
อันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

๓) เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชนและกลุ่มเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจาก 
สาธารณภัยและภัยพิบัติ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ 
สาธารณภัยหรือภัยพิบัติให้ประชาชนทราบในช่องทางต่าง ๆ 

๔) เสริมสร้างศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานต่าง ๆ ในพ้ืนที่ และ
ประชาชนในการเตรียมความพร้อมรับมือสาธารณภัยและภัยพิบัติ โดยการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วน 

๕) จัดท าระบบเฝ้าระวังสาธารณภัยและภัยพิบัติในพ้ืนที่เสี่ยง รวมถึงสาธารณภัยและ 
ภัยพิบัติท่ีอาจเกิดขึ้นจากการประกอบการของโรงงานอุตสาหกรรม โดยประสานกับ



- ๒๖ - 

ตัวช้ีวัดที่ ๖ การจัดการสาธารณภัยหรือภัยพิบัติ 
สถานประกอบการในการจัดหาเทคโนโลยีในการเตือนภัยที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงาน
ของภาคอุตสาหกรรม  

๖) สร้างเครือข่ายเฝ้าระวังสาธารณภัยและภัยพิบัติในพ้ืนที่ รวมถึงสาธารณภัยและ 
ภัยพิบัติท่ีอาจเกิดขึ้นจากการประกอบการของโรงงานอุตสาหกรรม 

๗) ประเมินผลการจัดการสาธารณภัยและภัยพิบัติ หรือการประเมินความพร้อม 
ในการจัดการสาธารณภัยและภัยพิบัติ รวมถึงการประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้ง
ด้านชีวิต (บาดเจ็บและเสียชีวิต) และทรัพย์สิน ด้านเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว เป็นต้น 

๘) ทบทวน ปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสาธารณ
ภัยให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์และแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เคยเกิดขึ้นในครั้ง
ก่อน 

๙) ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเยียวยาส าหรับกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากสา
ธารณภัยและภัยพิบัติ 

๑๐) รายงานผลการด าเนินงานและผลส ารวจความพึงพอใจด้านการจัดการสาธารณภัย
และภัยพิบัติให้ผู้บริหารและประชาชนทราบ 

เกณฑ์ 
การประเมิน 

กระบวนการ 
๐ คะแนน มีการด าเนินงานอย่างน้อย ๑ แนวทาง 

 ๑ คะแนน มีการด าเนินงานอย่างน้อย ๓ แนวทาง 
 ๓ คะแนน มีการด าเนินงานอย่างน้อย ๕ แนวทาง 
 ๕ คะแนน มีการด าเนินงาน ๗ แนวทางข้ึนไป 
 ผลผลิตและผลลัพธ์ 
 ๐ คะแนน ไม่มีผลการด าเนินงาน 
 ๑ คะแนน มีผลการประเมินความเสี่ยงด้านภัยพิบัติและสาธารณภัยที่มีความเป็นไปได้ที่

จะเกิดขึ้นในพ้ืนที่ รวมถึงประเมินความเสี่ยงภัยพิบัติและสาธารณภัยที่อาจ
เกิดข้ึนจากการประกอบการของโรงงานอุตสาหกรรม 

 ๓ คะแนน มีแผนจัดการภัยพิบัติและสาธารณภัยที่ครอบคลุมการจัดการภัยพิบัติและ 
สาธารณภัยที่มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นในพ้ืนที่ และมีการซ้อมแผน 

 ๕ คะแนน มีระบบและเครือข่ายเฝ้าระวังภัยพิบัติและสาธารณภัยที่ครอบคลุม 
 

 

 

  



- ๒๗ - 

ตัวช้ีวัดที่ ๗ การป้องกันและดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ค าอธิบาย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เป็นความต้องการล าดับต้นและเป็นหลักสิทธิ

มนุษยชนพ้ืนฐาน ที่มนุษย์ทุกคนมีสิทธิได้รับอย่างเท่าเทียม ดังนั้นการอยู่ร่วมกันในสังคม
จึงจ าเป็นต้องมีมาตรการและกฎเกณฑ์ท่ีเป็นหลักปฏิบัติเพ่ือจัดระเบียบในสังคมให้อยู่
ร่วมกันอย่างปกติสุข มีการจัดสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการอยู่อาศัยและการด าเนิน
กิจกรรมได้อย่างปลอดภัย 

การรวบรวม
ข้อมูล 

 ผลการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 เอกสารการจัดท าแผนป้องกันและดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 รายละเอียดโครงการหรือแผนงานการป้องกันและดูแลความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน 
 ผลการด าเนินการป้องกันและดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เช่น 

มาตรการในการป้องกันและดูแลความปลอดภัย ความรู้ในการป้องกันภัยต่าง ๆ ที่จะ
เกิดข้ึน รวมถึงเครือข่ายและระบบการเฝ้าระวัง เป็นต้น 

 ภาพถ่ายการด าเนินงาน 
แนวทาง 
การด าเนินงาน 

๑) ตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
อย่างมีส่วนร่วม 

๒) จัดท าแผนป้องกันและดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
๓) ป้องกันและดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เช่น การให้ความรู้เพื่อสร้าง

ความปลอดภัย และลดพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดภัยต่าง ๆ การใช้มาตรการในการ
ป้องกันภัย เช่น กล้องวงจรปิด ระบบเตือนภัย และการเฝ้าระวังอย่างมีส่วนร่วมของ
ประชาชน เป็นต้น 

๔) สร้างเครือข่ายการด าเนินงานกับหน่วยงานอ่ืน เช่น ต ารวจ ฝ่ายปกครอง กลุ่ม
ผู้ประกอบการ ผู้แทนส านักงานแรงงานจังหวัด และสหภาพแรงงาน เป็นต้น 

๕) เสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรที่รับผิดชอบด้านการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

๖) พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานอันเก่ียวกับความปลอดภัย เช่น การขยายเครือข่าย
ไฟฟ้าสาธารณะให้ครอบคลุมพ้ืนที่ ระบบกล้องวงจรปิด การซ่อมบ ารุงถนนให้อยู่ใน
สภาพที่ดีพร้อมใช้งาน เป็นต้น  

๗) รายงานผลการด าเนินงานด้านการป้องกันและดูแลความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินให้ผู้บริหารและประชาชนทราบ 

เกณฑ์ 
การประเมนิ 

กระบวนการ 
๐ คะแนน มีการด าเนินงานน้อยกว่า ๓ แนวทาง 

 ๑ คะแนน มีการด าเนินงานอย่างน้อย ๓ แนวทาง 
 ๓ คะแนน มีการด าเนินงานอย่างน้อย ๔ แนวทาง 
 ๕ คะแนน มีการด าเนินงาน ๕ แนวทางข้ึนไป 
   
   
   



- ๒๘ - 

ตัวช้ีวัดที่ ๗ การป้องกันและดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
เกณฑ์ 
การประเมิน (ต่อ) 

ผลผลิตและผลลัพธ์ 
๐ คะแนน ไม่มีผลการด าเนินงาน 

 ๑ คะแนน มีผลการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยง ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

 ๓ คะแนน มีระบบป้องกันภัย ระบบเครือข่ายที่สามารถใช้ประโยชน์ได้จริงในการแก้ไข
ปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

 ๕ คะแนน สถิติปัญหาอาชญากรรมหรือภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ลดลง  
เมื่อเทียบกับปีฐาน 

 

  



- ๒๙ - 

 

 
ค ำอธิบำยตัวชี้วัด 

ด้ำนคนมีสุข 

 
 

 

 

 

 

 

  

๔. 

 



- ๓๐ - 

องค์ประกอบดา้นคนมสุีข 

ตัวช้ีวัดที่ ๘ การเสริมสร้างสุขภาพที่ดีของคนในเมือง 
ค าอธิบาย สุขภาพที่ดีเป็นภาวะแห่งความสมบูรณ์ของร่างกาย จิตใจ และการด ารงชีวิตอยู่ในสังคม 

โดยอยู่บนพ้ืนฐานของคุณธรรมและการใช้สติปัญญา ประกอบด้วยสุขภาพกาย คือ 
ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ ร่างกายสามารถท างานได้ตามปกติ และมีความสัมพันธ์กับทุก
ส่วนเป็นอย่างดี สุขภาพใจ คือ สภาพของจิตใจที่สามารถควบคุมอารมณ์ได้ มีจิตใจเบิก
บาน มิให้เกิดความคับข้องใจ สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมและสิ่งแวดล้อมได้ การดูแลให้
คนมีสุขภาพที่ดี ควรด าเนินการให้ครอบคลุมทั้งการป้องกันและควบคุมโรค เพ่ือลดความ
เสี่ยงในการเกิดโรค การส่งเสริมสุขภาพเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้แก่สุขภาพกายและ
สุขภาพใจ การรักษาโรคด้วยวิธีที่ได้ผลที่ดีและปลอดภัย และการฟ้ืนฟูสภาพเพ่ือให้ผู้ป่วย
กลับมามีสภาพใกล้เคียงปกติที่สุด 

การรวบรวม
ข้อมูล 

 รายละเอียดโครงการและแผนงานด้านการป้องกันและควบคุมโรค การส่งเสริม
สุขภาพ การรักษาโรคเบื้องต้น และการฟื้นฟูสุขภาพ 

 ผลการด าเนินการด้านการป้องกันและควบคุมโรค การส่งเสริมสุขภาพ การรักษาโรค
เบื้องต้น และการฟื้นฟูสุขภาพ โดยแสดงจ านวนหรือสถิติของกิจกรรม จ านวนผู้ป่วยที่
ได้รับการดูแล หรือผู้เข้าร่วมกิจกรรม รวมถึงช่องทางการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ 

 ภาพถ่ายการด าเนินงาน 
แนวทาง 
การด าเนินงาน 

๑) ด าเนินงานหรือประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการป้องกันและควบคุมโรค 
โดยการให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและป้องกันโรคด้วยตนเอง ซึ่งเป็น
แนวทางท่ีดีที่สุด เสียค่าใช้จ่ายในการรักษาน้อยที่สุด การป้องกันและควบคุมโรค 
ได้แก่ การก าจัดลูกน้ ายุงลาย การควบคุมโรคไม่ติดต่อ การส่งเสริมการฉีดวัคซีน
ป้องกันโรค เป็นต้น 

๒) ส่งเสริมสุขภาพ โดยการส่งเสริมการออกก าลังกาย ส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็ก 
ส่งเสริมการบริโภคท่ีเหมาะสม การส่งเสริมสุขภาพในกลุ่มผู้สูงอายุ หรือการจัด
สภาพแวดล้อมที่ดีเพ่ือช่วยส่งเสริมให้คนมีสุขภาพที่ดี  

๓) ด าเนินงานด้านการรักษาโรคเบื้องต้น เน้นการรักษาเพ่ือลดอาการ และลดการแพร่
ของโรค เช่น การมีระบบส่งต่อผู้ป่วยที่มีประสิทธิภาพ มีหน่วยแพทย์ฉุกเฉิน การ
ออกหน่วยรักษาพยาบาล 

๔) ด าเนินงานด้านการฟ้ืนฟู เป็นการดูแลผู้ป่วยที่อยู่ในระหว่างการพักฟ้ืน เพ่ือฟ้ืนฟูทั้ง
สุขภาพกายและสุขภาพจิตใจเพ่ือให้ผู้ป่วยกลับมาแข็งแรง 

๕) สร้างความร่วมมือการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
หรือโรงพยาบาลประจ าอ าเภอ หรือโรงพยาบาลเอกชน ในการให้ความรู้หรือให้บริการ
ด้านการเสริมสร้างสุขภาพ หรือส่งเสริม สนับสนุนเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้านในการเป็นผู้น าด าเนินงานขับเคลื่อนและจัดการสุขภาพของคนในชุมชน 

๖) รายงานผลการด าเนินงานการเสริมสร้างสุขภาพท่ีดีของประชาชนให้ผู้บริหารและ
ประชาชนทราบ 
 



- ๓๑ - 

ตัวช้ีวัดที่ ๘ การเสริมสร้างสุขภาพที่ดีของคนในเมือง 
แนวทางท้าทาย 
๗) ให้ความรู้ด้านการป้องกันโรคต่าง ๆ แก่กลุ่มผู้ท างานในโรงงานอุตสาหกรรมดังนี้ 

- โรคจากการประกอบอาชีพ คือ โรคที่เกิดจากปัจจัยในการประกอบอาชีพ
โดยตรง โดยอาจเกิดทันทีหรือเกิดหลังจากการประกอบอาชีพเป็นเวลานาน  

- โรคที่เก่ียวเนื่องจากการประกอบอาชีพ คือ โรคที่เกิดจากการประกอบอาชีพไป
กระตุ้นให้โรคเดิมของผู้ป่วยแสดงอาการออกมา หรือท าให้อาการแย่ลง 

- โรคและภัยสุขภาพจากมลพิษ คือ โรคที่เกิดจากผลกระทบจากมลพิษท่ีปนเปื้อน
ในดิน น้ า อากาศ ทั้งจากธรรมชาติและกิจกรรมของมนุษย์ท าให้เกิดโรคหรือ
ผลกระทบทั้งแบบเฉียบพลันและรุนแรง 

- โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การบาดเจ็บและอุบัติเหตุจาก
การท างาน โรคและภัยสุขภาพจากสารเคมี พิษโลหะหนัก จากสารท าละลาย 
เป็นต้น 

๘) ป้องกันโรคจากการท างาน ด าเนินการโดยการเพ่ิมความต้านให้กับคนท างาน เช่น 
การฉีดวัคซีน และออกก าลังกาย รวมถึงการแก้ไขสิ่งคุกคาม โดยการไม่ใช้หรือก าจัด
สิ่งคุกคาม ใช้สิ่งอ่ืนทดแทน และลดปริมาณความเข้มข้นของสิ่งคุกคามนั้น 

๙) ให้ความรู้ในการป้องกันโรคและภัยสุขภาพจากมลพิษให้แก่กลุ่มประชาชนทั่วไป โดย 
โรคและภัยสุขภาพจากมลพิษ คือ โรคที่เกิดจากผลกระทบจากมลพิษท่ีปนเปื้อนใน
ดิน น้ า อากาศ ทั้งจากธรรมชาติและกิจกรรมของมนุษย์ท าให้เกิดโรคหรือผลกระทบ
ทั้งแบบเฉียบพลันและรุนแรง 

เกณฑ์ 
การประเมิน 

กระบวนการ 
๐ คะแนน มีการด าเนินงานอย่างน้อย ๑ แนวทาง 

 ๑ คะแนน มีการด าเนินงานอย่างน้อย ๒ แนวทาง 
 ๓ คะแนน มีการด าเนินงานอย่างน้อย ๔ แนวทาง 
 ๕ คะแนน มีการด าเนินงาน ๕ แนวทาง ขึ้นไป  และด าเนินงานแนวทางท้าทาย 
 ผลผลิตและผลลัพธ์ 
 ๐ คะแนน ไม่มีผลการด าเนินงาน 
 ๑ คะแนน มีการด าเนินงานด้านการส่งเสริมสุขภาพ การรักษาโรคเบื้องต้น การฟ้ืนฟูและ

ดูแลผู้ป่วย และการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานในการเสริมสร้างสุขภาพ
ของคนในเมือง 

 ๓ คะแนน มีการด าเนินงานด้านการส่งเสริมสุขภาพ การรักษาโรคเบื้องต้น การฟ้ืนฟูและ
ดูแลผู้ป่วย และการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานในการเสริมสร้างสุขภาพ
ของคนในเมืองอย่างต่อเนื่อง 

 ๕ คะแนน มีการขยายผลการด าเนินงานด้านการส่งเสริมสุขภาพการรักษาโรคเบื้องต้น 
การฟ้ืนฟูและดูแลผู้ป่วย และการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานในการ
เสริมสร้างสุขภาพของคนในเมืองให้มีความครอบคลุมทุกกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่ม
เสี่ยง เช่น เด็ก ผู้สูงอายุ และประชาชนที่อยู่ใกล้เขตโรงงาน 

  



- ๓๒ - 

ตัวช้ีวัดที่ ๙ การคุ้มครองสุขภาพอนามัย 
ค าอธิบาย การเพ่ิมข้ึนของจ านวนประชากร การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และพฤติกรรมการ

บริโภคในปัจจุบัน ส่งผลให้เกิดการขยายการผลิตสินค้าและบริการเพื่อสนองความ
ต้องการที่เพ่ิมข้ึน โดยผู้ประกอบการบางรายใช้กลยุทธ์ทางการตลาดที่ไม่เป็นธรรมต่อ
ผู้บริโภค รวมถึงมีกระบวนการผลิตสินค้าและการบริการที่ไม่ได้มาตรฐาน ส่งผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชน จึงต้องมีมาตรการคุ้มครองสุขภาพ
อนามัยของประชาชน ทั้งด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ให้มีความปลอดภัยในการบริโภค
สินค้าและบริการ รวมทั้งมิให้ถูกเอารัดเอาเปรียบ ทั้งนี้ ประชาชนทั่วไปในฐานะผู้บริโภค
ควรจะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย 

การรวบรวม
ข้อมูล 

 รายละเอียดโครงการหรือแผนงานด้านการคุ้มครองสุขภาพอนามัย 
 ผลการด าเนินการด้านการคุ้มครองสุขภาพอนามัย จ านวนสถานประกอบการที่ได้รับ

การรับรองมาตรฐานการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม มาตรการใน
การจัดการสินค้าที่ได้รับการตรวจสอบคุณภาพหรือสารปนเปื้อนท่ีเป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ 

 ภาพถ่ายการด าเนินงาน 
แนวทาง 
การด าเนินงาน 

๑) ประเมิน ตรวจสอบ ควบคุม และป้องกันปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมที่มี
ผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย เช่น การส่งเสริมให้ตลาด สถานที่จ าหน่ายอาหารและ
สะสมอาหาร ร้านอาหาร แผงลอย กิจกรรมที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ รวมถึง
คุณภาพน้ าประปา หรือตู้น้ าดื่มหยอดเหรียญผ่านมาตรฐานสุขาภิบาล หรือสถาน
ประกอบการต่าง ๆ มีใบอนุญาต หรือหนังสือ หรือการรับรองในการประกอบกิจการ
นั้น ๆ ที่ออกโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ หนังสือรับรองสถานที่จ าหน่ายอาหาร สะสมอาหาร ใบประกาศ
อาหารสะอาด รสชาติอร่อย เป็นต้น 

๒) จัดระบบในการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและการจัดการเรื่องร้องเรียน 
๓) ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริโภคสินค้า และบริการที่มีความปลอดภัย

ต่อสุขภาพ 
๔) ด าเนินงาน หรือประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพหรือ

สารปนเปื้อนในสินค้าและบริการที่ส่งผลต่อสุขภาพอนามัย  
๕) จัดระบบการรับเรื่องร้องเรียนและด าเนินการหรือประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน

การแก้ไขปัญหาการคุ้มครองผู้บริโภคและอนามัยสิ่งแวดล้อม 
๖) รายงานผลการด าเนินงานการคุ้มครองสุขภาพอนามัยประชาชนให้ผู้บริหารและ

ประชาชนทราบ 
 
 
 
 
 
 

 



- ๓๓ - 

ตัวช้ีวัดที่ ๙ การคุ้มครองสุขภาพอนามัย 
เกณฑ์ 
การประเมิน 

กระบวนการ 
๐ คะแนน ไม่มีการด าเนินงาน 

 ๑ คะแนน มีการด าเนินงานอย่างน้อย ๒ แนวทาง 
 ๓ คะแนน มีการด าเนินงานอย่างน้อย ๔ แนวทาง 
 ๕ คะแนน มีการด าเนินงานอย่างน้อย ๕ แนวทาง 
 ผลผลิตและผลลัพธ์ 
 ๐ คะแนน ไม่มีผลการด าเนินงาน 
 ๑ คะแนน สถานประกอบการผ่านการรับรองท่ีได้มาตรฐาน หรือมีใบอนุญาต หรือ

หนังสือรับรองการประกอบกิจกรรม 
 ๓ คะแนน สถานประกอบการผ่านการรับรองท่ีได้มาตรฐาน หรือมีใบอนุญาต หรือ

หนังสือรับรองการประกอบกิจกรรม และปัญหาเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้อง
ได้รับการจัดการ 

 ๕ คะแนน สถานประกอบการผ่านการรับรองท่ีได้มาตรฐาน หรือมีใบอนุญาต หรือ
หนังสือรับรองการประกอบกิจกรรม และปัญหาเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้อง
ยุติและมีแนวโน้มลดลง 

  



- ๓๔ - 

ตัวช้ีวัดที่ ๑๐ การส่งเสริมการศึกษาอย่างหลากหลายและเท่าเทียม 
ค าอธิบาย การศึกษา เป็นการพัฒนาความรู้ ความคิด ความประพฤติ ทัศนคติ ค่านิยม และ

คุณธรรมของบุคคล ซึ่งสามารถท าได้หลากหลายรูปแบบ ได้แก่ การศึกษาในระบบ นอก
ระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย  
การศึกษาในระบบ เป็นการศึกษาที่ก าหนดจุดมุ่งหมาย วิธีการศึกษา หลักสูตร 
ระยะเวลาการศึกษา การวัดและประเมินผลซึ่งเป็นเงื่อนไขของการส าเร็จการศึกษาอย่าง
แน่นอน 
การศึกษานอกระบบ เป็นการศึกษาที่มีความยืดหยุ่นในการก าหนดจุดมุ่งหมาย รูปแบบ
วิธีการจัดการศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล ซึ่งเป็นเงื่อนไข
ส าคัญของการส าเร็จ การศึกษา โดยเนื้อหาและหลักสูตรจะต้องมีความเหมาะสม
สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของบุคคลแต่ละกลุ่ม 
การศึกษาตามอัธยาศัย เป็นการศึกษาท่ีให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจ
ศักยภาพ ความพร้อมและโอกาส โดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณ์ สังคม 
สภาพแวดล้อม หรือแหล่งความรู้อ่ืน ๆ 

ทั้งนี้ ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีโรงเรียนในสังกัดหรือไม่ได้จัดการศึกษาใน
ระบบ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดท าหลักสูตรการฝึกอบรมต่าง ๆ  

นอกจากนี้ การจัดการศึกษาต้องค านึงถึงคนทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม และจัดการศึกษาให้
ประชาชนในทุกช่วงอายุ ตามความเหมาะสม โดยการจัดการศึกษานั้นต้องมุ่งสู่การ
พัฒนาความรู้ ความสามารถของคนในเมือง ให้สามารถยกระดับความรู้ คุณภาพชีวิต 
สร้างรายได้เลี้ยงชีพ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองได้ 

การรวบรวม
ข้อมูล 

 รายละเอียดโครงการหรือแผนงานด้านการส่งเสริมการศึกษาอย่างหลากหลายและ 
เท่าเทียม 

 ผลการด าเนินการด้านการส่งเสริมการศึกษาอย่างหลากหลายและเท่าเทียม โดย
แสดงผล ผลการส ารวจความต้องการในการจัดการศึกษาของประชาชนในพ้ืนที่ 
จ านวนโรงเรียนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดการศึกษาหรือการสนับสนุน
การศึกษา หรือหลักสูตรที่จัดท าข้ึนเพ่ือให้ความรู้แก่ประชาชน หรือหลักสูตรที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการมลพิษ 

 ภาพถ่ายการด าเนินงาน 
แนวทาง 
การด าเนินงาน 

๑) ส ารวจข้อมูลจ านวน รูปแบบ และความต้องการได้รับการศึกษาของคนทุกกลุ่มใน
เมือง  

๒) ด าเนินการอย่างมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาในระบบ หรือรูปแบบต่าง ๆ ทั้งการ
จัดการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การจัดการ
ศึกษาแก่เด็กพิเศษ ผู้พิการ ผู้สูงอายุ รวมถึงการสนับสนุนการศึกษาให้กับโรงเรียนที่
อยู่ในเขตพ้ืนที่ ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่มีโรงเรียนในสังกัด เช่น การ
สนับสนุนอุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์การเรียนการสอน หรือการเป็นอาจารย์พิเศษเพ่ือให้
ความรู้ในเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อม หรือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของเทศบาล 



- ๓๕ - 

ตัวช้ีวัดที่ ๑๐ การส่งเสริมการศึกษาอย่างหลากหลายและเท่าเทียม 
๓) ส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย เช่น การจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ศูนย์วิทยาศาสตร์ หรือการ

เรียนรู้จากพ้ืนที่ธรรมชาติและประวัติศาสตร์ หรือการจัดท าหลักสูตรท้องถิ่นสร้าง
รายได้ โดยค านึงถึงความสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมของเมือง 

๔) รายงานผลการด าเนินงานการส่งเสริมการศึกษาให้ผู้บริหารและประชาชนทราบ 

แนวทางท่ีท้าทาย 
๕) ส่งเสริม หรือสนับสนุน หรือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการให้ความรู้ หรือจัดท า

หลักสูตรท้องถิ่นเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อม หรือการป้องกัน หรือการจัดการมลพิษ
จากโรงงานอุตสาหกรรมที่อาจรั่วไหลออกสู่สิ่งแวดล้อม เพ่ือให้คนในชุมชนมีความรู้ 
สามารถด าเนินการจัดการแก้ไขปัญหาหรือป้องกันตนเองเบื้องต้นกรณีเกิดเหตุการณ์
มลพิษจากอุตสาหกรรมรั่วไหลสู่สิ่งแวดล้อมได้ 

๖) ส่งเสริม สนับสนุนในการพัฒนาความรู้หรือพัฒนาฝีมือแรงงานให้สอดคล้องหรือ
เป็นไปตามความต้องการของโรงงานอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ 

เกณฑ์ 
การประเมิน 

กระบวนการ 
๐ คะแนน ไม่มีการด าเนินงาน 

 ๑ คะแนน มีการด าเนินงานอย่างน้อย ๑ แนวทาง 
 ๓ คะแนน มีการด าเนินงานอย่างน้อย ๒ แนวทาง 
 ๕ คะแนน มีการด าเนินงาน ๓ แนวทาง ขึ้นไป  และด าเนินงานแนวทางท้าทาย 

ผลผลิตและผลลัพธ์ 
 ๐ คะแนน ไม่มีผลการด าเนินงาน 
 ๑ คะแนน จัดการศึกษาหรือการสนับสนุนการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และตาม

อัธยาศัย แต่ไม่ครอบคลุมทุกกลุ่ม 
 ๓ คะแนน จัดการศึกษาหรือการสนับสนุนการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และตาม

อัธยาศัย ครอบคลุมทุกกลุ่ม 
 ๕ คะแนน จัดการศึกษาหรือการสนับสนุนการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และตาม

อัธยาศัย ครอบคลุมทุกกลุ่ม และมีหลักสูตรท้องถิ่นเรื่องการจัดการ
สิ่งแวดล้อม หรือการป้องกัน หรือการจัดการมลพิษจากโรงงาน
อุตสาหกรรมที่อาจรั่วไหลออกสู่สิ่งแวดล้อม 

 

  



- ๓๖ - 

ตัวช้ีวัดที่ ๑๑ การจัดสวัสดิการที่ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน 
ค าอธิบาย การจัดสวัสดิการสังคมเป็นการจัดระบบในการบริการทางสังคม ซึ่งเกี่ยวข้องกับการป้องกัน 

การแก้ไขปัญหา การพัฒนา และการส่งเสริมความมั่นคงทางสังคม เพ่ือตอบสนองความจ าเป็น
ขั้นพ้ืนฐานของประชาชน ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและพ่ึงตนเองได้อย่างทั่วถึง เหมาะสม 
และเป็นธรรม รวมถึงเป็นไปตามมาตรฐาน ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถ
ด าเนินการจัดสวัสดิการส าหรับประชาชนทุกกลุ่มอย่างทั่วถึงตามอ านาจหน้าที่ ที่นอกเหนือ 
จากการจ่ายเบี้ยยังชีพ โดยอาจอยู่ในรูปของสิ่งของ เงิน น้ าใจ และการช่วยเหลือเกื้อกูล 

การรวบรวม
ข้อมูล 

 รายละเอียดโครงการหรือแผนงานด้านการจัดสวัสดิการ 
 ผลการด าเนินการด้านการจัดสวัสดิการ โดยแสดงถึงฐานข้อมูลเด็ก เยาวชน สตรี  

ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสที่ต้องการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดสวัสดิการ 
หรือผลการด าเนินงานของกลุ่มต่าง ๆ ที่ได้รับสวัสดิการ รวมถึงผลการประเมิน
คุณภาพชีวิตของกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับสวัสดิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

 ภาพถ่ายการด าเนินงาน 
แนวทาง 
การด าเนินงาน 

๑) ส ารวจและวิเคราะห์ความต้องการสวัสดิการของคนกลุ่มต่าง ๆ  
๒) ด าเนินการอย่างมีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการ เช่น การจัดตั้งกองทุนการศึกษา 

กองทุนสวัสดิการชุมชน กลุ่มออมทรัพย์ หรือกองทุนสร้างอาชีพ เป็นต้น  
๓) ประเมินผลการจัดสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของกลุ่มผู้ได้รับสวัสดิการ 
๔) รายงานผลการด าเนนิงานการจดัสวสัดิการของกลุ่มต่างๆ ให้ผูบ้ริหารและประชาชนทราบ 

แนวทางท้าทาย 
๕) สร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการหรือโรงงานอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ในการท า 

CSR (ความรับผิดชอบของโรงงานอุตสาหกรรมต่อสังคม ในลักษณะของการด าเนิน
กิจกรรมเพ่ือช่วยเหลือสังคม) ร่วมกับชุมชน หรืออาจพัฒนาไปสู่การท า CSV (เป็น
การสร้างคุณค่าร่วมกัน หาช่องว่างเพื่ออยู่ร่วมกันและสร้างประโยชน์ให้กับทุกฝ่าย 
เช่น โรงงานอุตสาหกรรมจัดฝึกอบรมพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานแล้วรับคนที่ผ่านการ
อบรมเข้าท างานในโรงงาน ช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานในสถานประกอบการ 
และท าให้คนในท้องถิ่นมีงานมีรายได้ เป็นต้น) 

เกณฑ์ 
การประเมิน 

กระบวนการ 
๐ คะแนน ไม่มีการด าเนินงาน 
๑ คะแนน มีการด าเนินงานอย่างน้อย ๒ แนวทาง 

 ๓ คะแนน มีการด าเนินงานอย่างน้อย ๓ แนวทาง 
 ๕ คะแนน มีการด าเนินงาน ๔ แนวทาง ขึ้นไป  และด าเนินงานแนวทางท้าทาย 
 ผลผลิตและผลลัพธ์ 
 ๐ คะแนน ไม่มีผลการด าเนินงาน 
 ๑ คะแนน มีฐานข้อมูลกลุ่มเป้าหมายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดสวัสดิการ 
 ๓ คะแนน ขยายผลการจัดสวัสดิการให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย และมีการด าเนินงาน

ต่อเนื่อง 
 ๕ คะแนน ขยายผลการจัดสวัสดิการให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย ด าเนินงานต่อเนื่อง และ

สร้างความร่วมมือกับโรงงานอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ในการท า CSR หรือ CSV 



- ๓๗ - 

ตัวช้ีวัดที่ ๑๒ การเฝ้าระวังและป้องกันปัญหายาเสพติดและอบายมุข 
ค าอธิบาย ยาเสพติด คือ ยา หรือสารเคมี ซึ่งเมื่อเสพเข้าสู่ร่างกายแล้วจะต้องเสพอย่างต่อเนื่อง 

ก่อให้เกดิผลเสียต่อร่างกายและจิตใจ เช่น เฮโรอีน ฝิ่น กัญชา ยาบ้า ยาแก้ปวด สุรา 
บุหรี่ เป็นต้น 
อบายมุข เป็นต้นเหตุที่น าไปสู่ความเสียหาย มี ๖ อย่าง คือ ๑) ดื่มน้ าเมา ๒) เที่ยว
กลางคืน ๓) เที่ยวดูการละเล่น ๔) เล่นการพนัน ๕) คบคนชั่วเป็นมิตร ๖) เกียจคร้านท า
การงาน 

ทั้งนี ้หากในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการแพร่ระบาดของยาเสพติด และ
อบายมุข อาจส่งผลต่อสุขภาพอนามัยและเป็นภัยคุกคามต่อชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน จึงควรให้ความส าคัญในการป้องกันและเฝ้าระวังไม่ให้มีการแพร่ระบาดของ
ยาเสพติด และอบายมุขในพ้ืนที่ โดยการร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

การรวบรวม
ข้อมูล 

 รายละเอียดโครงการหรือแผนงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาสุรา บุหรี่ ยาเสพติด 
และอบายมุข 

 ผลการด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาสุรา บุหรี่ ยาเสพติด และอบายมุขโดย
แสดงถึง จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการให้ความรู้ จ านวนคนที่เข้ารับการบ าบัดรักษา
สุรา บุหรี่ ยาเสพติดส าเร็จ หรือจ านวนชุมชนที่เข้าร่วมการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด 
ข้อมูลจ านวนองค์กรหรือชุมชนหรือหน่วยงานปลอดบุหรี่ 

 ภาพถ่ายการด าเนินงาน 
แนวทาง 
การด าเนินงาน 

๑) ส ารวจและจัดท าข้อมูลกลุ่มเสี่ยงด้านยาเสพติดและอบายมุขในพ้ืนที่ 
๒) เฝ้าระวังและป้องกันปัญหายาเสพติดและอบายมุข เช่น การให้ความรู้แก่

กลุ่มเป้าหมาย การสนับสนุนให้ผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่การบ าบัด การคุ้มครองสุขภาพผู้
ไม่สูบบุหรี่ ก าหนดเขตพ้ืนที่ปลอดเหล้า ปลอดการพนัน เป็นต้น 

๓) ประสานหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน ภาคประชาชน ผู้น าชุมชนในการเฝ้าระวัง
ป้องกันปัญหายาเสพติดและอบายมุข 

๔) ประเมินผลการด าเนินงาน 
เกณฑ์ 
การประเมิน 

กระบวนการ 
๐ คะแนน ไม่มีการด าเนินงาน 

 ๑ คะแนน มีการด าเนินงานอย่างน้อย ๑ แนวทาง 
 ๓ คะแนน มีการด าเนินงานอย่างน้อย ๒ แนวทาง 
 ๕ คะแนน มีการด าเนินงาน ๓ แนวทาง 

ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ๐ คะแนน ไม่มีผลการด าเนินงาน 
 ๑ คะแนน มีฐานข้อมูลกลุ่มเสี่ยงด้านสุรา บุหรี่ ยาเสพติด และอบายมุขในพ้ืนที่  
 ๓ คะแนน ขยายผลการด าเนินงานในการเฝ้าระวังและป้องกันปัญหายาเสพติด และ

อบายมุข ให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายและมีเครือข่ายด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
 ๕ คะแนน ปัญหาอาชญากรรม หรืออุบัติเหตุอันเกิดจากปัญหายาเสพติดและอบายมุข

ลดลง 
  



- ๓๘ - 

ตัวช้ีวัดที่ ๑๓ การส่งเสริมความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัว ความสามัคคี และเอ้ืออาทร
ระหว่างคนในชุมชน 

ค าอธิบาย ครอบครัวและชุมชนเป็นหน่วยที่เล็กและเป็นพ้ืนฐานของสังคม หากสมาชิกในครอบครัว
มีความรัก ความเข้าใจซึ่งกันและกัน ก็จะส่งผลให้ครอบครัวมีความสุข ชุมชนมีความ
ร่มเย็น แต่หากมีความขัดแย้งและความไม่เข้าใจกัน จะก่อให้เกิดบรรยากาศท่ีไม่เอ้ือต่อ
การใช้ชีวิตหรือท ากิจกรรมร่วมกัน รวมถึงอาจส่งผลให้เด็กมีความก้าวร้าว และไม่
สามารถปรับตัวเข้ากับบุคคลอ่ืน การจัดกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ของคนใน
ครอบครัวและชุมชน เป็นการเปิดโอกาสให้สมาชิกในชุมชนได้มาร่วมกันท ากิจกรรม เพ่ือ
เสริมสร้างความสัมพันธ์ ความเอ้ือเฟ้ือมีน้ าใจให้แก่กัน และการมีส่วนร่วมของคนใน
ครอบครัวและชุมชนมากขึ้น 

การรวบรวม
ข้อมูล 

 รายละเอียดโครงการหรือแผนงานการส่งเสริมความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัว 
ความสามัคคีและเอ้ืออาทรระหว่างคนในชุมชน 

 ผลการด าเนินการการส่งเสริมความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัว ความสามัคคี
และเอ้ืออาทรระหว่างคนในชุมชน โดยแสดงถึง ฐานข้อมูลทางสังคม เช่น พ่อแม่เลี้ยง
เดี่ยว แม่วัยใส หรือครอบครัวที่มีความเสี่ยงด้านความรุนแรง กิจกรรมที่ด าเนินการ 
จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม และการประเมินผลโครงการกิจกรรมที่ด าเนินการ 

 ภาพถ่ายการด าเนินงาน 
แนวทาง 
การด าเนินงาน 

๑) ส ารวจและจัดท าข้อมูลทางสังคมที่จ าเป็น เช่น แม่เลี้ยงเดี่ยว แม่วัยใส ครอบครัวที่มี
ความเสี่ยงด้านความรุนแรง เพ่ือเป็นข้อมูลในการจัดท าแผนงาน โครงการให้สอดคล้อง
กับประเด็นปัญหาในพ้ืนที่  

๒) จัดท าแผนงาน โครงการด้านการส่งเสริมความสัมพันธ์ของครอบครัว ความสามัคคี
และเอ้ืออาทรระหว่างคนในชุมชน 

๓) จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่ายสามวัย เยาวชนอาสาดูแลผู้ป่วยติดเตียง กิจกรรมให้
ค าปรึกษาปัญหาครอบครัว กิจกรรมอาสาเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ เป็นต้น 

๔) ประเมินผลตามแผนงานโครงการ โดยครอบคลุมการประเมินความสัมพันธ์ภายใน
ครอบครัว ความสามัคคีและเอ้ืออาทรระหว่างคนในชุมชน โดยครอบคลุมการ
ประเมินการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาชุมชน 

๕) รายงานผลการด าเนินงานการส่งเสริมความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัว ความ
สามัคคีและเอ้ืออาทรระหว่างคนในชุมชนให้ผู้บริหารและประชาชนทราบ 

แนวทางท้าทาย  
๖) สร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการหรือโรงงานอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ในการท า 

CSR ความรับผิดชอบของโรงงานอุตสาหกรรมต่อสังคม ในลักษณะของการด าเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ ความสามัคคี และเอ้ืออาทร
ระหว่างคนในชุมชน หรืออาจพัฒนาไปสู่การท า CSV (เป็นการสร้างคุณค่าร่วมกัน 
หาช่องว่างเพื่ออยู่ร่วมกันและสร้างประโยชน์ให้กับทุกฝ่าย เช่น โรงงานอุตสาหกรรม
จัดฝึกอบรมพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานแล้วรับคนที่ผ่านการอบรมเข้าท างานใน
โรงงาน ช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานในสถานประกอบการ และท าให้คนใน
ท้องถิ่นมีงานมีรายได้ เป็นต้น) 



- ๓๙ - 

ตัวช้ีวัดที่ ๑๓ การส่งเสริมความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัว ความสามัคคี และเอ้ืออาทร
ระหว่างคนในชุมชน 

เกณฑ์ 
การประเมิน 

กระบวนการ  
๐ คะแนน ไม่มีการด าเนินงาน 

 ๑ คะแนน มีการด าเนินงานอย่างน้อย ๒ แนวทาง 
 ๓ คะแนน มีการด าเนินงานอย่างน้อย ๓ แนวทาง 

๕ คะแนน มีการด าเนินงาน ๔ แนวทาง ขึ้นไป  และด าเนินงานแนวทางท่ีต้องท า 
ผลผลิตและผลลัพธ์ 

 ๐ คะแนน ไม่มีผลการด าเนินงาน 
 ๑ คะแนน มีฐานข้อมูลกลุ่มเสี่ยงทางสังคม  
 ๓ คะแนน ขยายผลการด าเนินงานในการส่งเสริมความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัว

และชุมชน 
 ๕ คะแนน ความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัวของผู้เข้าร่วมกิจกรรมดีขึ้น และสร้าง

ความร่วมมือกับสถานประกอบการหรือโรงงานอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ในการ
ท า CSR หรือการท า CSV 

  



- ๔๐ - 

ตัวช้ีวัดที่ ๑๔ การส่งเสริมกิจกรรมทางสังคมเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม 
ค าอธิบาย กิจกรรมทางสังคมเป็นกิจกรรมที่ท าให้กลุ่มคนในสังคมเข้ามามีส่วนร่วมโดยความสมัคร

ใจ สร้างความเพลิดเพลิน ความมีชีวิตชีวา เกิดประโยชน์ต่อสังคม ช่วยสร้างสังคมให้มี
ความสุข ก่อให้เกิดพลังทางความคิดสร้างสรรค์ การเรียนรู้ร่วมกัน และการพบปะ
สังสรรค์ในด้านบวก โดยจะส่งผลดีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และความเป็นอยู่ของ
เมือง 

การรวบรวม
ข้อมูล 

 รายละเอียดโครงการหรือแผนงานการส่งเสริมกิจกรรมทางสังคมเพ่ือให้ประชาชนมี
ส่วนร่วม 

 ผลการด าเนินการส่งเสริมกิจกรรมทางสังคมเพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วม โดยแสดง
ข้อมูล กิจกรรมที่ด าเนินการ กลุ่มเป้าหมายและจ านวนผู้เข้าร่วม ภาคีเครือข่ายในการ
ด าเนินกิจกรรม และผลการประเมินของกิจกรรมตามประเด็นทางด้านเศรษฐกิจ 
สังคม และการมีส่วนร่วม 

 ภาพถ่ายการด าเนินงาน 
แนวทาง 
การด าเนินงาน 

๑) ส ารวจรูปแบบ กิจกรรมทางสังคมที่ประชาชนต้องการมีส่วนร่วม 
๒) ส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางสังคมที่สะท้อนวิถีของเมืองและสอดคล้องกับ 

ทิศทางการพัฒนาเมือง ที่เกิดจากความต้องการของคนในชุมชน เช่น  
ลานวัฒนธรรม ถนนคนเดิน ลานกีฬา กิจกรรมเยาวชน เป็นต้น 

๓) ประเมินผลตามแผนงานโครงการ โดยครอบคลุมการประเมินความสัมพันธ์ภายใน
ครอบครัวของกลุ่มเป้าหมาย และประเมินความสามัคคีและเอ้ืออาทรระหว่างคนใน
ชุมชน โดยครอบคลุมการประเมินการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาชุมชน 

๔) รายงานผลการด าเนินงานการส่งเสริมกิจกรรมทางสังคมเพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในเมืองให้ผู้บริหารและประชาชนทราบ 

เกณฑ์ 
การประเมิน 

กระบวนการ 
๐ คะแนน ไม่มีการด าเนินงาน 

 ๑ คะแนน มีการด าเนินงาน ๑ แนวทาง 
 ๓ คะแนน มีการด าเนินงาน ๒ แนวทาง 

๕ คะแนน มีการด าเนินงาน ๓ แนวทาง ขึ้นไป 
ผลผลิตและผลลัพธ์ 

 ๐ คะแนน ไม่มีผลการด าเนินงาน 
 ๑ คะแนน มีฐานข้อมูลรูปแบบกิจกรรมทางสังคมที่เป็นไปตามความต้องการของ

ประชาชน  
 ๓ คะแนน ขยายผลการส่งเสริมกิจกรรมทางสังคมเพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วม 
 ๕ คะแนน รูปแบบกิจกรรมมีความโดดเด่น เป็นเอกลักษณ์ของเมือง และมีเครือข่ายการ

ด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
  



- ๔๑ - 

ตัวช้ีวัดที่ ๑๕ การพิทักษ์สิทธิของเยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส 
ค าอธิบาย ชีวิตคนเราตั้งแต่เกิดจนตายมีสิทธิ์ในการด ารงชีวิตอย่างเท่าเทียมและมีความสุข โดย

สามารถแสดงความคิดเห็น เข้าร่วมกิจกรรมของสังคม มีสิทธิ์ที่จะได้รับบริการด้านต่าง ๆ 
จากรัฐ ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีสิทธิ์ได้รับความคุ้มครองให้มีความปลอดภัยในการด ารงชีวิต 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรให้ความส าคัญกับสิทธิ์ที่แต่ละคนพึงมี เพ่ือตอบสนองต่อ
ความจ าเป็นและความต้องการขั้นพ้ืนฐานและการแก้ไขปัญหาของคนทุกกลุ่ม 

การรวบรวม
ข้อมูล 

 รายละเอียดโครงการหรือแผนงานการพิทักษ์สิทธิของเยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ และ
ผู้ด้อยโอกาส 

 ผลการด าเนินการ การส่งเสริมกิจกรรมทางสังคมเพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วม โดย
แสดงข้อมูล ผลการส ารวจภัยคุกคามและศักยภาพของกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ  รวมถึง
จ านวนเยาวชน สตรี ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้ติดเชื้อ HIV จ านวนเด็กเร่รอน 
เด็กไร้สัญชาติ แรงงานต่างด้าว ฯลฯ ที่ได้รับความช่วยเหลือ 

 ภาพถ่ายการด าเนินงาน 
แนวทาง 
การด าเนินงาน 

๑) ส ารวจภัยคุกคามและศักยภาพของเยาวชน สตรี ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุในพ้ืนที่ 
ผู้ติดเชื้อ HIV และแรงงานต่างด้าว เป็นต้น 

๒) ด าเนินการอย่างมีส่วนร่วมในการดูแลพิทักษ์สิทธิ์ของกลุ่มคนดังกล่าว เช่น คุ้มครอง
เด็กและสตรีให้พ้นจากการละเมิดทางเพศ ให้โอกาสทางการศึกษาแก่เด็กเร่ร่อน เด็ก
ไร้สัญชาติ และลูกหลานแรงงานต่างด้าว ให้ผู้มีรายได้น้อยและผู้ด้อยโอกาสได้มีที่อยู่
อาศัย ดูแลผู้ติดเชื้อ HIV ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมให้อยู่อาศัยในเมืองได้อย่างปกติ
สุข 

๓) ประเมินผลตามแผนงานโครงการอย่างมีส่วนร่วม 
๔) รายงานผลการด าเนินงานการพิทักษ์สิทธิของเยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ และ

ผู้ด้อยโอกาสให้ผู้บริหารและประชาชนทราบ 
เกณฑ์ 
การประเมิน 

กระบวนการ 
๐ คะแนน ไม่มีการด าเนินงาน 

 ๑ คะแนน มีการด าเนินงาน ๑ แนวทาง 
 ๓ คะแนน มีการด าเนินงาน ๒ แนวทาง 
 ๕ คะแนน มีการด าเนินงาน ๓ แนวทาง ขึ้นไป 

ผลผลิตและผลลัพธ์ 
 ๐ คะแนน ไม่มีผลการด าเนินงาน 
 ๑ คะแนน มีฐานข้อมูลผลการส ารวจการคุกคามและศักยภาพของเยาวชน สตรี  

ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ และผู้ติดเชื้อ HIV   
 ๓ คะแนน ขยายผลการด าเนินงานกิจกรรมดูแลและพิทักษ์สิทธิ์และขยายความร่วมมือ

กับหน่วยงานภายนอก 
 ๕ คะแนน ปัญหาภัยคุกคามกลุ่มเด็ก เยาวชน สตรี ผู้พิการ หรือผู้ด้อยโอกาสได้รับการ

แก้ไขหรือลดน้อยลง 
  



- ๔๒ - 

ตัวช้ีวัดที่ ๑๖ การอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ค าอธิบาย ประเพณี เป็นกิจกรรมหรือวิถีแห่งการด าเนินชีวิตที่คนส่วนใหญ่ยึดถือเป็นแบบแผนและ

ปฏิบัติสืบต่อกันมาจนเป็นต้นแบบที่จะท าให้คนรุ่นต่อไปได้ประพฤติปฏิบัติตาม 
วัฒนธรรม เป็นวิถีการด าเนินชีวิตของสังคม หรือเป็นแบบแผนการประพฤติและการ
แสดงออกซ่ึงความรู้สึกนึกคิดในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่สมาชิกในสังคมเดียวกันสามารถ
เข้าใจ ยอมรับและปฏิบัติร่วมกัน อันจะน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต ในขณะที่ ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เป็นความรู้และประสบการณ์ท่ีชาวบ้านคิดและน ามาใช้ในการด ารงชีวิตและ
แก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสมกับยุคสมัย ทั้งประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ล้วนแสดงถึงเอกลักษณ์ของสังคม และเป็นสิ่งที่ท าให้รู้สึกรักและผูกพันกัน มีความส าคัญ
และมีคุณค่า ที่ต้องร่วมกันสืบสานให้คงอยู่คู่กับสังคมต่อไป 

การรวบรวม
ข้อมูล 

 รายละเอียดโครงการหรือแผนงานการอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 ผลการด าเนินการอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยแสดงข้อมูล 

ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญา ย่านเมืองเก่าที่ได้รับการอนุรักษ์ จ านวนผู้สืบสานภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น กิจกรรมการอนุรักษ์ประเพณี แผนงาน หรือข้อบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับ
การอนุรักษ์สถาปัตยกรรม ย่านเมืองเก่า หรือชุมชนเก่า 

 ภาพถ่ายการด าเนินงาน 
แนวทาง 
การด าเนินงาน 

๑) ส่งเสริมหรือด าเนินการค้นคว้า รวบรวมข้อมูล สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับประเพณี 
วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

๒) จัดกิจกรรมการอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยการมีส่วน
ร่วมของประชาชน เช่น อนุรักษ์เพลงพ้ืนบ้าน จัดงานสืบสานประเพณีและวัฒนธรรม
ท้องถิ่น การถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่คนรุ่นหลัง โดยเฉพาะประเพณี วัฒนธรรม 
และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นอัตลักษณ์ของเมือง เป็นต้น 

๓) ประเมินผลการจัดกิจกรรมอย่างมีส่วนร่วม โดยครอบคลุมประเด็นทางเศรษฐกิจ 
สังคม วัฒนธรรมและความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

๔) รายงานผลการด าเนินงานการอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้
ผู้บริหารและประชาชนทราบ 

เกณฑ์ 
การประเมิน 

กระบวนการ 
๐ คะแนน ไมม่ีการด าเนินงาน 

 ๑ คะแนน มีการด าเนินงาน ๑ แนวทาง 
 ๓ คะแนน มีการด าเนินงาน ๒ แนวทาง 
 ๕ คะแนน มีการด าเนินงาน ๓ แนวทาง ขึ้นไป 
 ผลผลิตและผลลัพธ์ 
 ๐ คะแนน ไม่มีผลการด าเนินงาน 
 ๑ คะแนน มีฐานข้อมูลหรือแหล่งเผยแพร่ข้อมูล ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ย่านเมืองเก่าหรือชุมชนที่ได้รับการอนุรักษ์   
 ๓ คะแนน ขยายผลการอนุรักษ์ ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือเกิดการ

แลกเปลี่ยนประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ๕ คะแนน มีแหล่งเรียนรู้ด้านประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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ค ำอธิบำยตัวชี้วัด 

ดำ้นส่ิงแวดลอ้มยัง่ยนื 

 
 

 

 

 

 

 

  

๕. 
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องค์ประกอบดา้นส่ิงแวดลอ้มยั่งยนื 

ตัวช้ีวัดที่ ๑๗ การดูแลรักษาและใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติให้คงไว้ซึ่งระบบนิเวศที่ดี 
ค าอธิบาย การใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ ทั้งที่เกิดข้ึนเอง

และท่ีสร้างข้ึนใหม่ให้มีความสมบูรณ์ตามธรรมชาติ ควบคุม ป้องกันไม่ให้เกิดการใช้
ประโยชน์ที่ไม่เหมาะสมจนเกินขีดความสามารถในการฟ้ืนตัวของทรัพยากรธรรมชาติ  

ทั้งนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทส าคัญในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพในเขตพ้ืนที่ตนเอง หรือร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินงานทั้งในและนอกเขตพ้ืนที่เพ่ือประโยชน์หรือลดผลกระทบ
ต่อระบบนิเวศในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมถึงการ
จัดตั้งหรือส่งเสริมหรือสนับสนุนกลุ่มหรือเครือข่ำยที่ดูแลรักษำทรัพยำกรธรรมชำติและ
ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพในพื้นที่ 

การรวบรวม
ข้อมูล 

 รายละเอียดโครงการหรือแผนงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาและใช้ประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติให้คงไว้ซึ่งระบบนิเวศท่ีดี 

 ภาพถ่ายการด าเนินงาน 
 เอกสารรายงานผลการด าเนินงานการดูแลรักษาและใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ

ให้คงไว้ซึ่งระบบนิเวศที่ดี เช่น  
- ผลการส ารวจและจัดเก็บข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลาย 

ทางชีวภาพ (เช่น จ านวนแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ หรือจ านวนพื้นที่ หรือจ านวน
พันธุกรรมที่ได้รับการดูแลรักษา จ านวนต้นไม้ใหญ่ที่ได้รับการขึ้นทะเบียน จ านวน
พันธุ์สัตว์ที่ได้รับการอนุรักษ์) 

- จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม (อบรมและกิจกรรมการดูแลรักษาและใช้ประโยชน์)  
- จ านวนผู้ได้รับประโยชน์จากกิจกรรมการดูแลรักษาและใช้ประโยชน์

ทรัพยากรธรรมชาติ เป็นต้น 
แนวทาง 
การด าเนินงาน 

๑) วิเคราะห์ ส ารวจพื้นที่ วิเคราะห์ทรัพยากรธรรมชาติ พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์และจัดเก็บ
ข้อมูลอย่างเป็นระบบ โดยมีการจัดเก็บข้อมูลย้อนหลักอย่างน้อย ๒ ปี 

๒) จัดท าแผนด้านการดูแลรักษาและใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ 
๓) จัดกิจกรรมให้ความรู้ การสร้างความตระหนักต่อความส าคัญของ

ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพแก่บุคลากรเทศบาลและ
ประชาชนทั่วไป เช่น การอบรมให้ความรู้ การเผยแพร่สื่อความรู้ในรูปแบบต่าง ๆ 
การจัดค่ายเยาวชนนักอนุรักษ์ หรือการให้ความรู้ถึงผลเสียของการเผาพ้ืนที่เกษตร 

๔) ด าเนินงานป้องกัน ฟ้ืนฟู และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ดิน น้ า ป่าไม้ 
ทรัพยากรชายฝั่ง พ้ืนที่ชุ่มน้ า พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ เช่น กำรปลูกต้นไม้ กำรปลูกป่ำ
ชำยเลน กำรส ำรวจและวิเครำะห์ทรัพยำกรธรรมชำติ พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่มีควำม
โดดเด่นในพื้นท่ี กำรอนุรักษ์แหล่งน้ ำ พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ กำรส ำรวจและขึ้นทะเบียน
ต้นไม้ใหญ่ในเมือง เป็นต้น 

๕) จัดตั้งหรือส่งเสริมกลุ่มหรือเครือข่ำยที่ดูแลรักษำทรัพยำกรธรรมชำติและควำม
หลำกหลำยทำงชีวภำพในพ้ืนที่ 
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ตัวช้ีวัดที่ ๑๗ การดูแลรักษาและใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติให้คงไว้ซึ่งระบบนิเวศที่ดี 
๖) ประเมินควำมรู้ ควำมตระหนัก หรือประโยชน์ที่ประชำชนได้รับจำกกำรดูแลรักษำ

ทรัพยำกรธรรมชำติและควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพทั้งในด้ำนเศรษฐกิจ สังคม 
คุณภำพชีวิต และสิ่งแวดล้อม 

๗) รายงานผลการด าเนินงานด้านการดูแลรักษาและใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ
และความหลากหลายทางชีวภาพให้ผู้บริหารและประชาชนทราบ 

เกณฑ์ 
การประเมิน 

กระบวนการ 
๐ คะแนน ไม่มีการด าเนินงาน 

 ๑ คะแนน มีการด าเนินงานอย่างน้อย ๑ แนวทาง 
 ๓ คะแนน มีการด าเนินงานอย่างน้อย ๓ แนวทาง 
 ๕ คะแนน มีการด าเนินงาน ๕ แนวทาง ขึ้นไป 
 ผลผลิตและผลลัพธ์ 
 ๐ คะแนน ไม่มีผลการด าเนินงาน 
 ๑ คะแนน ประชาชนมีความรู้และความตระหนักในการดูแลรักษาและใช้ประโยชน์

ทรัพยากรธรรมชาติ 
 ๓ คะแนน ทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อมโทรมในพ้ืนที่รับการดูแลรักษา 
 ๕ คะแนน ทรัพยากรธรรมชาติที่ได้รับการดูแลรักษา มีความอุดมสมบูรณ์และ 

มีความหลากหลายทางชีวภาพ 
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ตัวช้ีวัดที่ ๑๘ การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนอย่างครบวงจรและเหมาะสม 
ค าอธิบาย การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนที่มีการจัดการอย่างถูกต้อง เหมาะสม และครบวงจร ตั้งแต่

ต้นทางถึงปลายทาง เริ่มจากการลดปริมาณขยะมูลฝอยและคัดแยกจากต้นทาง  
กลางทาง โดยการรวบรวมและเก็บขนขยะมูลฝอยประเภทต่าง ๆ ให้ครอบคลุมพ้ืนที่
ด้วยวิธีการที่ถูกต้อง เหมาะสม และปลายทาง คือ การก าจัดขยะมูลฝอยอย่างถูกต้อง
สอดคล้องกับศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

การรวบรวม
ข้อมูล 

 รายละเอียดโครงการหรือแผนงานที่เก่ียวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนอย่าง
ครบวงจรและเหมาะสม 

 ภาพถ่ายการด าเนินงาน 
 เอกสารรายงานผลการด าเนินงาน เช่น 

- ข้อมูลสถานการณ์การจัดการขยะมูลฝอย โดยแสดงข้อมูลปริมาณขยะมูลฝอยที่
เกิดข้ึนต่อวัน องค์ประกอบขยะมูลฝอย การให้บริการเก็บขนและการก าจัดมูล
ฝอย และปัญหาในการจัดการขยะมูลฝอยในปัจจุบัน 

- รายงานการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ตามแบบรายงานการบริหารจัดการขยะมูล
ฝอย (มฝ.๒) 

- การจัดการขยะ ณ แหล่งก าเนิด โดยแสดงข้อมูลรูปแบบกิจกรรมที่ด าเนินการ
และข้อมูลการจัดการขยะมูลฝอย เช่น ปริมาณขยะมูลฝอยที่คัดแยกได้ ปริมาณ
ขยะอันตรายที่คดัแยกได้ ปริมาณขยะพลาสติกและโฟมที่ลดลง จ านวนชุมชน
หรือโรงเรียนที่ด าเนินการคัดแยกขยะ เป็นต้น 

- วิธีการหรือแผนการเก็บขนขยะ โดยแสดงข้อมูลแผนการเก็บขนขยะ ปริมาณ
ขยะมูลฝอยที่เก็บขนได้ ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างในพ้ืนที่ หรือความถี่ในการ
รักษาความสะอาดพ้ืนที่สาธารณะ เป็นต้น 

- การก าจัดขยะมูลฝอยที่ด าเนินการ โดยแสดงข้อมูลวิธีการด าเนินการก าจัดขยะ 
(ฝังกลบ หมักท าปุ๋ยหรือก๊าซชีวภาพ ก าจัดด้วยพลังงานความร้อน การแปร
สภาพเป็นเชื้อเพลิงหรือพลังงาน หรืออ่ืน ๆ) ปริมาณขยะมูลฝอยที่ได้รับการ
ก าจัด (กรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น Cluster ให้แสดงรายชื่อองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่มและปริมาณขยะมูลฝอยที่ส่งก าจัด) 

- ผลการด าเนินงานของเครือข่ายการจัดการขยะมูลฝอย หรือการเฝ้าระวังการทิ้ง 
ขยะมูลฝอยในที่สาธารณะ หรือการเฝ้าระวังการลักลอบทิ้งกากของเสีย
อุตสาหกรรม 

แนวทาง 
การด าเนินงาน 

๑) รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ขยะมูลฝอยและการจัดการ 
๒) จัดกิจกรรมให้ความรู้และสร้างความตระหนักในการจัดการขยะมูลฝอย การคัดแยกขยะ 

การจัดการขยะแต่ละประเภท เป็นต้น ให้แก่กลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ในพ้ืนที่ทุกกลุ่ม 
๓) ด าเนินการจัดการขยะโดยยึดหลัก 3Rs คือ การลดปริมาณขยะ (Reduce) เช่น การ

ลดใช้พลาสติกและโฟม การใช้ซ้ า (Reuse) เช่น การใช้กระดาษ ๒ หน้า การท า
กระเป๋าจากซองน้ ายาปรับผ้านุ่ม การน าแกนกระดาษทิชชูมาประดิษฐ์เป็นที่ใส่
ดินสอ และการน าขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ (Recycle) เช่น การท าปุ๋ยหมัก
จากขยะอินทรีย์ ถังขยะเปียก น้ าหมักชีวภาพ การส่งเสริมธนาคารขยะ เป็นต้น  



- ๔๗ - 

ตัวช้ีวัดที่ ๑๘ การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนอย่างครบวงจรและเหมาะสม 
๔) เก็บรวบรวมขยะมูลฝอย เช่น การจัดท าแผนการเก็บขนขยะ การรักษาความสะอาด

พ้ืนที่สาธารณะ เป็นต้น 
๕) ก าจัดขยะมูลฝอยถูกต้องตามหลักวิชาการ (ฝังกลบ หมักท าปุ๋ยหรือก๊าซชีวภาพ 

ก าจัดด้วยพลังงานความร้อน การแปรสภาพเป็นเชื้อเพลิงหรือพลังงาน) 
๖) ด าเนินการจัดการขยะอันตรายชุมชน เช่น การให้ความรู้อันตรายของขยะอันตราย 

ส่งเสริมให้ประชาชนคัดแยกขยะอันตราย เก็บรวบรวมและส่งก าจัดขยะอันตราย 
๗) เก็บรวบรวมข้อมูลการจัดการขยะมูลฝอยแต่ละประเภทอย่างเป็นระบบและ

สม่ าเสมอ 
๘) จัดตั้งหรือส่งเสริมกลุ่มหรือเครือข่ายที่ด าเนินการจัดการขยะมูลฝอย หรือการเฝ้า

ระวังการทิ้งขยะมูลฝอยในที่สาธารณะ 
๙) รายงานผลการด าเนินการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนให้ผู้บริหารและประชาชนทราบ 

แนวทางท้าทาย  
๑๐) สร้างความร่วมมือกับโรงงานอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ในการจัดการกากของเสีย

อุตสาหกรรมที่ถูกต้องและเหมาะสม และการด าเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับชุมชนและ
สิ่งแวดล้อม จัดให้มีระบบการรายงานข้อมูลประเภท ปริมาณ การก าจัดของเสีย
อันตรายจากภาคอุตสาหกรรม จัดให้มีระบบการรายงานเอกสารข้อมูลความ
ปลอดภัยสารเคมี (MSDS) ที่ใช้ในโรงงานแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๑๑) เฝ้าระวังการลักลอบทิ้งกากของเสียอุตสาหกรรม ด าเนินการโดย  
- ให้ความรู้แก่ประชาชน หรือกลุ่ม หรือเครือข่ายเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อมถึง

อันตรายของการลักลอบทิ้งกากของเสียอุตสาหกรรมจากการสังเกตทางกายภาพ 
เช่น สีของแหล่งน้ าที่เปลี่ยนไป การตายของสิ่งมีชีวิต กลิ่นที่ผิดปกติ เป็นต้น 

- สนับสนุนการด าเนินงานของเครือข่ายในการเฝ้าระวังการลักลอบทิ้งกากของเสีย
อุตสาหกรรม  

- เครือข่ายเฝ้าระวังรายงานผลการเฝ้าระวังให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ
เป็นประจ า 

๑๒) ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบ จัดการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการ
ลักลอบทิ้งกากของเสียอุตสาหกรรม หรือแก้ไขปัญหาการลักลอบทิ้งกากของเสีย
อุตสาหกรรม 

เกณฑ์ 
การประเมิน 

กระบวนการ  
๐ คะแนน ด าเนินงานน้อยกว่า ๕ แนวทาง 

 ๑ คะแนน ด าเนินงานอย่างน้อย ๕ แนวทาง 
 ๓ คะแนน ด าเนินงานอย่างน้อย ๗ แนวทาง 
 ๕ คะแนน มีการด าเนินงาน ๙ แนวทาง ขึ้นไป  และด าเนินงานแนวทางท้าทาย 
   
   
   



- ๔๘ - 

ตัวช้ีวัดที่ ๑๘ การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนอย่างครบวงจรและเหมาะสม 
เกณฑ์ 
การประเมิน (ต่อ) 

ผลผลิตและผลลัพธ์ ๑: อัตราการน าขยะกลับมาใช้ประโยชน์ (ขยะท่ีน ากลับมาใช้ซ้ า
และขยะ recycle) 

การค านวณ: ปริมาณขยะมูลฝอยที่น ากลับมาใช้ประโยชน์ x ๑๐๐ 
                                              ปริมาณขยะมูลฝอยทั้งหมด 

ค่าเป้าหมาย: ร้อยละ ๓๐ 
 ๐    คะแนน ไมม่ีการด าเนินงาน 
 ๐.๕ คะแนน อัตราการน าขยะกลับมาใช้ประโยชน์น้อยกว่าร้อยละ ๓๐ 
 ๑    คะแนน อัตราการน าขยะกลับมาใช้ประโยชน์มากกว่าร้อยละ ๓๐ 
 ผลผลิตและผลลัพธ์ ๒: การก าจัดขยะมูลฝอย 
 ๐    คะแนน ก าจัดขยะมูลฝอยไม่ถูกหลักสุขาภิบาล 
 ๑    คะแนน ก าจัดขยะมูลฝอยถูกหลักสุขาภิบาล (ฝังกลบ หมักท าปุ๋ยหรือก๊าซชีวภาพ  

ก าจัดด้วยพลังงานความร้อน การแปรสภาพเป็นเชื้อเพลิงหรือพลังงาน) 
 ผลผลิตและผลลัพธ์ ๓: ความยั่งยืนการด าเนินงาน 
 ๐    คะแนน ไม่มีเครือข่ายด้านการจัดการขยะมูลฝอยและการเฝ้าระวัง 

การลักลอบทิ้งกากของเสียอุตสาหกรรม 
 ๑     คะแนน มีเครือข่ายด้านการจัดการขยะมูลฝอย มีแหล่งเรียนรู้การจัดการขยะมูล

ฝอย มีการเฝ้าระวังการลักลอบทิ้งกากของเสียอุตสาหกรรม และมีการน า
ขยะจากหลุมฝังกลบที่เต็มมาใช้ประโยชน์ หรือการปรับปรุงพ้ืนที่ฝังกลบ
ขยะที่เต็มแล้วให้สามารถใช้ประโยชน์ได้ (เช่น การพัฒนาเป็นพ้ืนที่สีเขียว 
เป็นต้น)  

 ๓     คะแนน มีเครือข่ายด้านการจัดการขยะมูลฝอย มีแหล่งเรียนรู้ด้านการจัดการขยะมูล
ฝอย มีการเฝ้าระวังการลักลอบทิ้งกากของเสียอุตสาหกรรม และการ
ด าเนินการแก้ไข ฟื้นฟูพ้ืนที่ปนเปื้อนอย่างเป็นรูปธรรมหรืออยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

 
  



- ๔๙ - 

ตัวช้ีวัดที ่๑๙ การจัดการน้ าเสียอย่างเหมาะสม 
ค าอธิบาย น้ าเสีย เกิดจากการใช้น้ าในกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งจากการช าระล้างสิ่งสกปรกและจากการ

ประกอบอาหาร โดยระบายน้ าทิ้งลงสู่ท่อระบายน้ าหรือแหล่งน้ าธรรมชาติ ซึ่งหากไม่มี
การบ าบัดอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชน จึงควรมี
การจัดการน้ าเสียอย่างเหมาะสม เช่น การส่งเสริมการบ าบัดน้ าเสียขั้นต้น ณ แหล่งก าเนิด
จากครัวเรือน ร้านอาหาร ตลาด สถานประกอบการ เพื่อช่วยลดความสกปรกของ 
น้ าเสียและลดภาระในการบ าบัดน้ าเสียรวม และการบ าบัดน้ าเสียขั้นสุดท้าย ซึ่งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นควรเลือกวิธีที่เหมาะสมกับสถานการณ์น้ าเสียและศักยภาพในการ
ด าเนินงาน 

การรวบรวม 
ข้อมูล 

 รายละเอียดโครงการหรือแผนงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการน้ าเสีย 
 ภาพถ่ายการด าเนินงาน 
 เอกสารรายงานผลการด าเนินงาน เช่น 

- ผลการวิเคราะห์และรวบรวมแหล่งก าเนิดน้ าเสีย เช่น หมู่บ้านจัดสรร 
รา้นอาหาร ภัตตาคาร สถานีบริการน้ ามัน อาคารชุด โรงแรม โรงพยาบาล 
ตลาด หอพัก ประเภทโรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม การเลี้ยงสัตว์
ต่างๆ เป็นต้น 

- การส่งเสริมการบ าบัดน้ าเสียขั้นต้น โดยแสดงข้อมูล ข้อบัญญัติท้องถิ่น 
ที่เก่ียวข้อง หรือจ านวนครัวเรือน ร้านค้า ร้านอาหารที่มีการติดตั้งถังดักไขมัน 
หรือผลการส่งเสริมการลดปริมาณการใช้น้ าในภาคส่วนต่าง ๆ เป็นต้น 

- การบ าบัดน้ าเสีย โดยแสดงข้อมูลระบบบ าบัดน้ าเสียรวม พ้ืนที่ให้บริการบ าบัด
น้ าเสียรวม หรือความครอบคลุมการให้บริการบ าบัดน้ าเสียรวม เป็นต้น 

- การด าเนินงานป้องกัน ควบคุม เฝ้าระวังคุณภาพน้ าของแหล่งน้ าธรรมชาติ โดย
แสดงข้อมูล ความถี่ในการตรวจวัดคุณภาพน้ า พารามิเตอร์ที่มีการตรวจวัด จดุที่
ตรวจวัด หรือคุณภาพน้ าที่ตรวจวัด หรือผลการจัดการแก้ไขปัญหาน้ าเสยี เป็นต้น 

แนวทาง 
การด าเนินงาน 

๑) เก็บรวบรวมข้อมูลแหล่งก าเนิดน้ าเสียในชุมชนและวิเคราะห์ปัญหาน้ าเสียในพื้นที่ 
๒) จัดท าฐานข้อมูลหรือ (baseline) คุณภาพแหล่งน้ าสาธารณะในพ้ืนที่ รวมถึงจุดที่

จ าเป็นต้องมีการเฝ้าระวังเพ่ิมเติม โดยมีการก าหนดความถี่ในการตรวจวัดคุณภาพน้ า
ที่เหมาะสม 

๓) จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องสถานการณ์น้ าเสียในชุมชน แนวทางการจัดการ 
น้ าเสียโดยชุมชน หรือเทคโนโลยีการจัดการน้ าเสียให้กับกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ใน
ชุมชน 

๔) ด าเนินงานจัดการน้ าเสีย เช่น บังคับใช้ข้อบัญญัติท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง หรือส่งเสริม
การลดปริมาณการใช้น้ าในภาคส่วนต่าง ๆ หรือส่งเสริมการบ าบัดน้ าเสียขั้นต้น 
หรือมรีะบบบ าบัดน้ าเสียที่เหมาะสม หรือน าน้ าเสียที่ผ่านการบ าบัดกลับมาใช้ใหม่ 
เป็นต้น 

๕) ส าหรับพื้นที่ท่ีมีระบบบ าบัดน้ าเสีย มีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการบ าบัดน้ าเสีย 
๖) จัดตั้งหรือส่งเสริมกลุ่มหรือเครือข่ายติดตามเฝ้าระวังคุณภาพแหล่งน้ าธรรมชาติ 
๗) รายงานผลการด าเนินการจัดการน้ าเสียชุมชนให้ผู้บริหารและประชาชนทราบ 



- ๕๐ - 

ตัวช้ีวัดที ่๑๙ การจัดการน้ าเสียอย่างเหมาะสม 
 แนวทางท้าทาย  

๘) สร้างความร่วมมือกับโรงงานอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ในการจัดการน้ าเสีย
อุตสาหกรรมที่ถูกต้องและเหมาะสม และการด าเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับชุมชนและ
สิ่งแวดล้อม  

๙) ร่วมเป็นคณะกรรมการไตรภาคีตรวจสอบการบ าบัดน้ าเสียของนิคมอุตสาหกรรม
หรือโรงงาน 

๑๐)  ติดตามเฝ้าระวังมลพิษทางน้ าที่สอดคล้องกับมลพิษท่ีเกิดจากโรงงานอุตสาหกรรม   
 ในพ้ืนที่ ด าเนินการโดย 
- ให้ความรู้แก่ประชาชน หรือกลุ่ม หรือเครือข่ายเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อมถึง

การสังเกตลักษณะทางกายภาพของสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงจากผลกระทบ
ของน้ าเสีย เช่น สีของแหล่งน้ าที่เปลี่ยนไป การตายของสิ่งมีชีวิต กลิ่นที่
ผิดปกติ เป็นต้น 

- ตรวจวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม ด าเนินการโดยองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นด้วยวิธีการตรวจสอบอย่างง่าย (การใช้ตัวชี้วัดคุณภาพน้ าทางชีวภาพ 
หรือเครื่องมือวัดคุณภาพน้ า) หรือจัดจ้างหน่วยงาน หรือประสานหน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้งร่วมตรวจสอบคุณภาพน้ า 

- มีการท างานของเครือข่ายเฝ้าระวังคุณภาพน้ า และการสื่อสารข้อมูลอย่าง
เป็นระบบ 

- รายงานผลการเฝ้าระวังให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบเป็นประจ า 
๑๑)  ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบคุณภาพแหล่งน้ า จัดการเรื่อง  

 ร้องเรียนเกี่ยวกับการลักลอบทิ้งน้ าเสียอุตสาหกรรมที่มีค่าเกินมาตรฐานสู่แหล่งน้ า  
 สาธารณะ 

เกณฑ์ กระบวนการ 
การประเมิน ๐ คะแนน มีการด าเนินงานน้อยกว่า ๒ แนวทาง 
 ๑ คะแนน มีการด าเนินงานอย่างน้อย ๒ แนวทาง 
 ๓ คะแนน มีการด าเนินงานอย่างน้อย ๔ แนวทาง 
 ๕ คะแนน มีการด าเนินงาน ๖ แนวทาง ขึ้นไป และด าเนินงานแนวทางท้าทาย 
 ผลผลิตและผลลัพธ์ 
 ๐ คะแนน ไม่มีผลการด าเนินงาน 
 ๑ คะแนน คุณภาพน้ าในแหล่งน้ าธรรมชาติมีคุณภาพอยู่ในระดับพอใช้ขึ้นไป 
 ๓ คะแนน มีระบบบ าบัดน้ าเสียรวมครอบคลุมพ้ืนที่อย่างน้อยร้อยละ ๕๐ หรือปัญหา 

เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับน้ าเสียได้รับการจัดการ 
 ๕ คะแนน มีเครือข่ายเฝ้าระวังคุณภาพแหล่งน้ าธรรมชาติ หรือปัญหาเรื่องร้องเรียน

เกี่ยวกับน้ าเสียมีข้อยุติและมีแนวโน้มลดลง 
  



- ๕๑ - 

ตัวช้ีวัดที่ ๒๐ การจัดการมลพิษทางอากาศอย่างเหมาะสม 
ค าอธิบาย มลพิษอากาศ เป็นภาวะอากาศท่ีมีสารเจือปนอยู่ในระดับที่มากกว่าระดับปกติเป็น

เวลานานพอที่จะท าให้เกิดอันตรายแก่มนุษย์ สัตว์ พืช หรือทรัพย์สินต่าง ๆ โดยอาจ
เกิดข้ึนตามธรรมชาติ เช่น ฝุ่นละอองจากลมพายุ ไฟป่า หรือเกิดจากการกระท าของ
มนุษย์ เช่น มลพิษจากท่อไอเสียรถยนต์ โรงงานอุตสาหกรรม การระเหยของก๊าซจาก
การเผาขยะและของเสีย หรือการเผาในที่โล่ง เป็นต้น 

การรวบรวม
ข้อมูล 

 รายละเอียดโครงการหรือแผนงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการมลพิษอากาศ 
 ภาพถ่ายการด าเนินงาน 
 เอกสารรายงานผลการด าเนินงาน เช่น 

- ผลการวิเคราะห์ปัญหามลพิษที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ เช่น แหล่งก าเนิดมลพิษอากาศ 
ประเภทโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ เป็นต้น 

- การด าเนินงานป้องกัน ควบคุม เฝ้าระวัง แก้ไขมลพิษอากาศที่เกิดขึ้น โดยแสดง
ข้อมูล ความถี่ในการตรวจวัดคุณภาพอากาศ พารามิเตอร์ที่มีการตรวจวัด จุดที่
ตรวจวัด หรือคุณภาพอากาศที่ตรวจวัด หรือผลการจัดการแก้ไขปัญหามลพิษ 
เป็นต้น 

แนวทาง 
การด าเนินงาน 

๑) เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ปัญหามลพิษอากาศในพ้ืนที่ พร้อมจัดท า
ฐานข้อมูลผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอากาศโดยทั่วไปบริเวณโรงงาน
อุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม เขตประกอบการอุตสาหกรรม สวนอุตสาหกรรม 
และชุมชนในพื้นที่ ตามมาตรฐานคุณภาพอากาศและมาตรฐานการระบายมลพิษ
จากภาคอุตสาหกรรม 

๒) จัดกจิกรรมให้ความรู้เรื่องสถานการณ์คุณภาพอากาศในชุมชน แนวทางการจัดการ
มลพิษอากาศ หรือเทคโนโลยีการจัดการคุณภาพอากาศ โดยครอบคลุมทั้งมลพิษ
จากภาคเกษตร การคมนาคม และภาคอุตสาหกรรมให้กับกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ  
ในชุมชน 

๓) ด าเนินงานจัดการคุณภาพอากาศ เช่น บังคับใช้ข้อบัญญัติที่เกี่ยวข้อง เช่น 
ข้อบัญญัติการลดการเผาในที่โล่ง หรือการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพอากาศท่ี
ด าเนินการโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการตรวจสอบอย่างง่ายหรือจัดจ้าง
หน่วยงาน หรือการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบคุณภาพอากาศ 

๔) จัดตั้งหรือส่งเสริมกลุ่มหรือเครือข่ายติดตามเฝ้าระวังคุณภาพอากาศ 
๕) การติดตามเฝ้าระวังคุณภาพอากาศโดยใช้ Application ตรวจวัดมลพิษในการ 

เฝ้าระวังคุณภาพอากาศ 
๖) รายงานผลการด าเนินการจัดการคุณภาพอากาศให้ผู้บริหารและประชาชนทราบ 

แนวทางท้าทาย  
๗) สร้างความร่วมมือกับโรงงานอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ในการจัดการมลพิษอากาศจาก

โรงงานอุตสาหกรรมที่ถูกต้องและเหมาะสม และการด าเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับ
ชุมชนและสิ่งแวดล้อม รวมถึงมีคณะกรรมการไตรภาคีด าเนินงานด้านการเฝ้าระวัง
คุณภาพอากาศรอบนิคมอุตสาหกรรมหรือโรงงาน 



- ๕๒ - 

ตัวช้ีวัดที่ ๒๐ การจัดการมลพิษทางอากาศอย่างเหมาะสม 
๘) ติดตามเฝ้าระวังมลพิษทางอากาศที่สอดคล้องกับมลพิษท่ีเกิดจากโรงงาน

อุตสาหกรรมในพ้ืนที่ ด าเนินการโดย  
- ให้ความรู้แก่ประชาชน หรือกลุ่ม หรือเครือข่ายเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อมถึง 

การสังเกตลักษณะทางกายภาพของสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงจากผลกระทบของ
มลพิษทางอากาศ เช่น ผลกระทบที่มีต่อพืช (ใบไม้มีรอยด่างหรือไหม้ ดอกไม้มี 
สีจาง) การตายของสิ่งมีชีวิต กลิ่นเหม็นที่ผิดปกติ หรือผลกระทบต่อวัตถุ  
(สึกกร่อน เปราะ แตก หรือเปื่อย) เป็นต้น 

- ตรวจวิเคราะห์คุณภาพอากาศท่ีด าเนินการโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น 
ใช้ตัวชี้วัดอากาศทางชีวภาพ หรือจัดจ้างหน่วยงาน หรือขอความอนุเคราะห์ 
หรือประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจวัดคุณภาพอากาศ เป็นต้น 

๙) ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบคุณภาพอากาศ จัดการเรื่อง
ร้องเรียนเกี่ยวกับการปล่อยมลพิษทางอากาศจากโรงงานอุตสาหกรรมที่มีค่าเกิน
มาตรฐานสู่บรรยากาศ หรือแก้ไขปัญหามลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม  

เกณฑ์ กระบวนการ 
การประเมิน ๐ คะแนน มีการด าเนินงานน้อยกว่า ๒ แนวทาง 
 ๑ คะแนน มีการด าเนินงานอย่างน้อย ๒ แนวทาง 
 ๓ คะแนน มีการด าเนินงานอย่างน้อย ๔ แนวทาง 
 ๕ คะแนน มีการด าเนินงาน ๖ แนวทาง ขึ้นไป  และด าเนินงานแนวทางท้าทาย 
 ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ๐ คะแนน ไม่มีผลการด าเนินงาน 
 ๑ คะแนน คุณภาพอากาศอยู่ในระดับปานกลางขึ้นไป 
 ๓ คะแนน มีระบบป้องกันหรือควบคุมคุณภาพอากาศ หรือมีข้อบัญญัติท้องถิ่น 

ในการป้องกันและควบคุมมลพิษอากาศและมีการบังคับใช้ข้อบัญญัติ
ท้องถิ่นนั้น 

 ๕ คะแนน มีเครือข่ายเฝ้าระวังคุณภาพอากาศ หรือปัญหาเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ
คุณภาพอากาศมีข้อยุติและมีแนวโน้มลดลง 

  



- ๕๓ - 

ตัวช้ีวัดที่ ๒๑ การอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่สีเขียวให้เกิดประโยชน์ต่อการด ารงชีวิต 
ค าอธิบาย พ้ืนที่สีเขียว๑ หมายถึง พ้ืนที่ธรรมชาติ หรือพ้ืนที่ที่มนุษย์สร้างขึ้นหรือก าหนดขึ้น 

ในเมืองหรือชุมชน ปกคลุมด้วยพืชพรรณเป็นองค์ประกอบหลัก มีประโยชน์เพื่อ
สิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศ การด ารงชีวิต และคุณภาพชีวิตของประชาชน 
การอนุรักษ์และพัฒนาพ้ืนที่สีเขียว จึงเป็นการดูแล บ ารุงรักษาให้พ้ืนที่สีเขียวคงอยู่ 
และมีความยั่งยืน ทั้งนี้พ้ืนที่สีเขียวแบ่งออกเป็น ๖ ประเภท ได้แก่ 

๑) พ้ืนที่สีเขียวสาธารณะ เช่น สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร์ สนามเด็กเล่น 
๒) พ้ืนที่สีเขียวอรรถประโยชน์ ประกอบด้วย พ้ืนที่สีเขียวส่วนบุคคล เช่น  

สวนในอาคารที่พักอาศัย สวนในบ้าน สวนในโครงการของเอกชน พ้ืนที่สีเขียว
ในสถาบัน เช่น แหล่งประวัติศาสตร์ สถาบันการศึกษา สถานที่ราชการ พ้ืนที่ 
สีเขียวสาธารณูปการ เช่น พ้ืนที่ฝังกลบขยะ พื้นที่รอบบ่อบ าบัดน้ าเสีย  
เขตท่าอากาศยาน 

๓) พ้ืนที่สีเขียวที่เป็นริ้วยาวตามแนวสาธารณูปโภค เช่น พ้ืนที่ริมทางสัญจร 
ทางบก ริมถนน เกาะกลางถนน ริมแม่น้ า คลองชลประทาน 

๔) พ้ืนที่สีเขียวเพ่ือเศรษฐกิจของชุมชน เช่น ไร่ นา สวนผลไม้ พ้ืนที่เพาะเลี้ยงสัตว์
น้ า 

๕) พ้ืนที่สีเขียวธรรมชาติ เช่น พ้ืนที่สีเขียวบนเนินเขา พรุ แหล่งน้ า พ้ืนที่ชุ่มน้ า 
๖) พ้ืนที่สีเขียวที่ยังไม่มีการใช้ประโยชน์ หรือรอการพัฒนา เช่น พ้ืนที่สีเขียวที่

ปล่อยรกร้าง 
การรวบรวมข้อมูล  รายละเอียดโครงการหรือแผนงานที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์และพัฒนาพ้ืนที่สีเขียว 

ให้เกิดประโยชน์ต่อการด ารงชีวิต 
 ภาพถ่ายการด าเนินงาน 
 เอกสารรายงานผลการด าเนินงาน เช่น 

- ผลการศึกษา ส ารวจ และวิเคราะห์สัดส่วนพื้นที่สีเขียวต่อประชากร เช่น ขนาด
หรือจ านวนพื้นที่สีเขียวที่ได้รับการพัฒนา หรือสัดส่วนพื้นที่สีเขียวต่อจ านวน
ประชากร หรือร้อยละของพ้ืนที่สีเขียวต่อพ้ืนที่เมืองเพ่ิมขึ้น เป็นต้น 

- ผลการจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่กลุ่มเครือข่ายการอนุรักษ์และพัฒนาพ้ืนที่สีเขียว 
แสดงข้อมูลจ านวนสมาชิกเครือข่ายที่เข้ารับการอบรมความรู้ในการอบรม เป็นต้น 

- ผลการด าเนินงานการจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม 
และวัฒนธรรมในพื้นท่ีสีเขียว เช่น การจัดตลาดนัดสีเขียวในสวนสาธารณะ  
การจัดกิจกรรมดนตรีในสวน เป็นต้น 

- ผลการค านวณการกักเก็บคาร์บอนจากพ้ืนที่สีเขียว 
  
  

                                                           
๑ ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.  ๒๕๖๒.  แนวทางการขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สเีขียว

อย่างยั่งยืน.  พิมพ์ครั้งท่ี ๑.  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส พี ก็อปปี้ ปริ้น.  กรุงเทพฯ. 



- ๕๔ - 

ตัวช้ีวัดที่ ๒๑ การอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่สีเขียวให้เกิดประโยชน์ต่อการด ารงชีวิต 
แนวทาง 
การด าเนินงาน 

๑) ศึกษา ส ารวจ และวิเคราะห์สัดส่วนพื้นที่สีเขียวต่อประชากร หรือจัดท าแผน 
การอนุรักษ์และพัฒนาพ้ืนที่สีเขียว 

๒) ด าเนินการอย่างมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และพัฒนาพ้ืนที่สีเขียวให้เกิดประโยชน์
ต่อการด ารงชีวิต เช่น การอนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่ที่มีอยู่เดิม การปลูกต้นไม้เพ่ิมเติม 
ในพ้ืนที่ การให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาและดูแลรักษาพ้ืนที่สีเขียว หรือการเพ่ิม
พ้ืนที่สีเขียว เป็นต้น 

๓) ส่งเสริมให้มีการใช้ประโยชน์ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรมในพ้ืนที่สีเขียว 
๔) จัดตั้งหรือส่งเสริมหรือสนับสนนุกลุ่มหรือเครือข่ายในการอนุรักษ์และพัฒนาพ้ืนที่สีเขียว 
๕) รายงานผลการด าเนินการพัฒนาพื้นที่สีเขียวให้ผู้บริหารและประชาชนทราบ 
๖) ค านวณการกักเก็บคาร์บอนในมวลชีวภาพของต้นไม้๒ โดยส ารวจและบันทึกข้อมูล

ชื่อพันธุ์ไม้ จ านวนไม้ยืนต้นในพ้ืนที่ วัดความสงู และวัดเสน้รอบวงของไม้ยืนต้นแต่ละ
ต้น เพ่ือน ามาค านวณปริมาณการกักเก็บคาร์บอน ซึ่งปริมาณการกักเก็บคาร์บอน
ในมวลชีวภาพของต้นไม้ คิดเป็นร้อยละ ๔๗ โดยน้ าหนักของน้ าหนักแห้งของ 
มวลชีวภาพ 

แนวทางท้าทาย  

๗) น าแนวคิดการพัฒนาพื้นที่สีเขียวเพ่ือเป็นแนวกันชน (Buffer Zone) ไปปรับใช้ 
ในการก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินในผังเมืองให้เป็นรูปธรรม 
แนวกันชน (Buffer Zone) หมายถึง ระยะห่างระหว่างย่านอุตสาหกรรมกับ 
ย่านชุมชน โดยเป็นแนวที่อยู่นอกเขตพ้ืนที่ของอุตสาหกรรมนั้น ๆ ให้มีระยะ 
แนวกันชน ๐ – ๒,๐๐๐ เมตร ตามประเภทของอุตสาหกรรม นอกจากนี้การก าหนด
แนวกันชน มีข้อห้ามการใช้ประโยชน์ที่ดินในบริเวณดังกล่าว ซึ่งเป็นการลิดรอนสิทธิ์
ในการใช้ประโยชน์ที่ดินของประชาชน ดังนั้น ภาคส่วนที่ได้รับประโยชน์จากการ
พัฒนาอุตสาหกรรมจึงควรชดเชยความเสียหายให้แก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ 

๘) น าแนวคิดการพัฒนาพื้นที่สีเขียวเพ่ือเป็นแนวป้องกัน (Protection Strip) ร่วมกับ
การบังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๘ เพ่ือประโยชน์
แห่งความมั่นคงแข็งแรง ความปลอดภัย การป้องกันอัคคีภัย การสาธารณสุข การ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การผังเมือง การสถาปัตยกรรม และการอ านวยความ
สะดวกแต่การจราจร ตลอดจนการอ่ืนที่จ าเป็นเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 
ท้องถิ่นสามารถน ามาพิจารณาเพ่ือก าหนดแนวป้องกันได้ก่อนการก่อสร้างอาคาร
ส าหรับใช้เพ่ือกิจการอุตสาหกรรม 
แนวป้องกัน (Protection Strip) หมายถึง การจัดการระยะและคุณภาพพ้ืนที่ใน
เขตของอุตสาหกรรมด้านที่ติดกับชุมชน โดยการจัดท าแนวปลูกต้นไม้เพ่ือเป็นแนว
ป้องกัน หรือมาตรการอ่ืนที่มีคุณภาพเทียบเท่าหรือสูงกว่า โดยเป็นแนวที่อยู่ในเขต

                                                           
๒ องค์การบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก องค์การมหาชน.  ๒๕๕๔.  คู่มือศักยภาพของพรรณไม้ส าหรับส่งเสริมภายใต้

โครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาดภาคป่าไม้.  พิมพ์ครั้งท่ี ๑.  อักษรสยามการพิมพ์.  กรุงเทพฯ. 



- ๕๕ - 

ตัวช้ีวัดที่ ๒๑ การอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่สีเขียวให้เกิดประโยชน์ต่อการด ารงชีวิต 
ของแปลงที่ดิน ซึ่งอุตสาหกรรมดังกล่างตั้งอยู่ โดยมีระยะแนวป้องกัน ๒–๕๐ เมตร 
ขึ้นอยู่กับประเภทของอุตสาหกรรม 

๙) เมืองควรก าหนดให้มีพ้ืนที่น้ าซึมผ่านได้ โดยหมายถึง พ้ืนที่ในระดับดินที่จัดไว้
เพ่ือให้น้ าบนผิวดินซึมผ่านลงสู่ใต้ดินได้โดยสะดวกและต้องมีการปลูกต้นไม้
ประเภทไม้ยืนต้นเป็นองค์ประกอบหลักในพ้ืนที่ส่วนนี้ ผังเมืองรวมฯ ก าหนดว่า 
“ให้มีพ้ืนที่น้ าซึมผ่านได้เพ่ือปลูกต้นไม้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของพ้ืนที่ว่าง”  

เกณฑ์ 
การประเมิน 

กระบวนการ 
๐ คะแนน มีการด าเนินงานน้อยกว่า ๓ แนวทาง 

 ๑ คะแนน มีการด าเนินงานอย่างน้อย ๓ แนวทาง 
 ๓ คะแนน มีการด าเนินงานอย่างน้อย ๔ แนวทาง 
 ๕ คะแนน มีการด าเนินงาน ๕ แนวทาง ขึ้นไป  และด าเนินงานแนวทางท้าทาย 
 ผลผลิตและผลลัพธ์ 
 ๐ คะแนน ไม่มีผลการด าเนินงาน 
 ๑ คะแนน ประชาชนมีความรู้และความตระหนักในการอนุรักษ์และพัฒนาพ้ืนที่สีเขียว 
 ๓ คะแนน พ้ืนที่สีเขียวในพ้ืนที่ได้รับการพัฒนา ดูแลรักษาให้มีสภาพที่สมบูรณ์และ

ประชาชนสามารถเข้าใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่สีเขียวได้ 
 ๕ คะแนน สัดส่วนพ้ืนที่สีเขียวเป็นไปตามเป้าหมายแผนปฏิบัติการเชิงนโยบายด้าน 

การจัดการพ้ืนที่สีเขียวชุมชนเมืองอย่างยั่งยืน 
ชุมชนเมืองขนาดเล็ก (เทศบาลต าบล) ควรมีพ้ืนที่สีเขียวอย่างน้อยร้อยละ 
๒๕ ต่อการใช้ประโยชน์ที่ดินในเมือง 
ชุมชนเมืองขนาดกลาง (เทศบาลเมือง) ควรมีพ้ืนที่สีเขียวอย่างน้อยร้อยละ 
๒๐ ต่อการใช้ประโยชน์ที่ดินในเมือง 
ชุมชนเมืองขนาดใหญ่ (เทศบาลนคร กทม. เมืองพัทยา) ควรมีพ้ืนที่สีเขียว
อย่างน้อย ๑๕ ต่อการใช้ประโยชน์ที่ดินในเมือง 

 

 

 

  



- ๕๖ - 

ตัวช้ีวัดที่ ๒๒ การปรับภูมิทัศน์เมืองให้มีความสวยงามและสอดคล้องกับสภาพเมือง 
ค าอธิบาย ภูมิทัศน์เมืองเป็นองค์รวมของสภาพทางธรรมชาติ ซึ่งควรมีการดูแลและปรับปรุงภูมิทัศน์ 

โดยค านึงถึงความเหมาะสมในแต่ละพ้ืนที่ ความสอดคล้องกับวิถีชีวิต และการใช้ประโยชน์
ของคนในเมือง เพ่ือให้เมืองเกิดความร่มรื่น สวยงาม มีความโดดเด่น และมีเอกลักษณ์ 
นอกจากนี้ ควรป้องกันผลกระทบจากการพัฒนา โดยเฉพาะด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่จะมี
ผลกระทบต่อภูมิทัศน์เมือง เพ่ือไม่ให้เอกลักษณ์เฉพาะของเมืองต้องสูญเสียไป รวมถึงเพ่ือ
ไม่ให้เกิดการท าลายบรรยากาศการรับรู้ทางสุนทรียภาพที่ส่งผลกระทบต่อภูมิทัศน์เมืองด้วย 

การรวบรวม
ข้อมูล 

 รายละเอียดโครงการหรือแผนงานที่เกี่ยวข้องกับการปรับภูมิทัศน์เมือง 
 ภาพถ่ายการด าเนินงาน 
 ผลการด าเนินงาน 

- ผลการศึกษา ส ารวจ และวิเคราะห์วางแผนและออกแบบภูมิทัศน์เมือง 
- ผลการด าเนินงานปรับภูมิทัศน์เมือง ดูแลรักษาให้ภูมิทัศน์เมืองมีความสวยงาม 

สอดคล้องกับสภาพเมือง 
- ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการปรับภูมิทัศน์เมือง หรือการใช้ประโยชน์ 

จากการปรับภูมิทัศน์เมือง 
แนวทาง 
การด าเนินงาน 

๑) ศึกษา ส ารวจ วิเคราะห์ และจัดท าฐานข้อมูลพื้นที่ในการปรับภูมิทัศน์เมือง วางแผน
และออกแบบภูมิทัศน์เมืองที่ค านึงถึงอัตลักษณ์ (ลักษณะเฉพาะ) ของเมืองและวิถีชีวิต
ของคนในเมืองโดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม 

๒) ด าเนินการอย่างมีส่วนร่วมในการปรับภูมิทัศน์เมือง ดูแลให้เมืองมีความเป็นระเบียบ 
สวยงาม สอดคล้องกับเมือง เช่น จัดท าข้อบัญญัติควบคุมทางด้านกายภาพเมือง เช่น 
ข้อบัญญัติควบคุมการติดตั้งป้าย ปรับภูมิทัศน์โดยภูมิปัญญาช่างท้องถิ่น หรือปรับปรุง
สถานที่ที่เป็นสัญลักษณ์ประจ าพ้ืนที่หรือเมือง (Landmark) ที่แสดงถึงความเป็นอัตลักษณ์ 

๓) ส่งเสริมให้มีการใช้ประโยชน์ทั้งด้าน เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมในพ้ืนที่สีเขียว 
๔) ประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนและการใช้ประโยชน์จากการปรับภูมิทัศน์เมือง 

เกณฑ์ 
การประเมิน 

กระบวนการ 
๐ คะแนน ไม่มีการด าเนินงาน 

 ๑ คะแนน มีการด าเนินงานอย่างน้อย ๑ แนวทาง 
 ๓ คะแนน มีการด าเนินงานอย่างน้อย ๒ แนวทาง 
 ๕ คะแนน มีการด าเนินงาน ๓ แนวทางขึ้นไป 
 ผลผลิตและผลลัพธ์ 
 ๐ คะแนน ไม่มีผลการด าเนินงาน 
 ๑ คะแนน มีแผนในการปรับปรุงภูมิทัศน์หรือข้อบัญญัติท้องถิ่นในการควบคุมด้านกายภาพ

ของเมือง 
 ๓ คะแนน มีการปรับภูมิทัศน์เป็นไปตามแผนที่ก าหนด หรือมีการบังคับใช้ข้อบัญญัติ

ท้องถิ่นในการควบคุมด้านกายภาพของเมือง  
 ๕ คะแนน มีการปรับภูมิทัศน์เป็นไปตามแผนที่ก าหนด หรือมีการบังคับใช้ข้อบัญญัติ

ท้องถิ่นในการควบคุมด้านกายภาพของเมือง ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการ
ปรับภูมิทัศน์ 

  



- ๕๗ - 

ตัวช้ีวัดที่ ๒๓ การส่งเสริมการผลิต การบริการ และการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ค าอธิบาย การผลิต การบริการ และการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นการปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมของทุกภาคส่วนเพื่อรักษาสภาพแวดล้อมที่ดี โดยค านึงถึงกระบวนการผลิต 
การบริการ และการบริโภคท่ีมีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ มีการจัดการ
ของเสียอย่างเหมาะสม ทั้งนี้เพ่ือเป็นการรักษาทรัพยากรให้สามารถใช้ในการผลิต 
บริการ และบริโภคอย่างต่อเนื่องในอนาคต รวมถึงเป็นการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ซึ่งเป็นสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและปัญหาภาวะโลกร้อนในปัจจุบัน 

การรวบรวม
ข้อมูล 

 รายละเอียดโครงการหรือแผนงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการผลิต การบริการ และ
การบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 ภาพถ่ายการด าเนินงาน 
 ผลการด าเนินงาน 

- การอบรมให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมายให้เห็นถึงข้อดี ประโยชน์ของการด าเนินงาน
ด้านการผลิต บริการ และบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

- ผลการด าเนินงานส่งเสริมภาคส่วนต่าง ๆ เข้าร่วมโครงการที่ส่งเสริมการผลิต การ
บริการ และการบริโภคท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยแสดงข้อมูลจ านวนครัวเรือน 
หน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ และรูปแบบของการด าเนินงานที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม เช่น การด าเนินงานส านักงานสีเขียว ตลาดสีเขียว กลุ่มเกษตรกรทีท่ า
เกษตรอินทรีย์ โรงแรมสีเขียว เป็นต้น 

- ผลการด าเนินงานของเทศบาล โดยแสดงข้อมูล จ านวนสินค้าหรืองบประมาณใน
การจัดซื้อจัดจ้างสีเขียว หรือจ านวนครั้ง หรือร้อยละในการใช้บริการ หรือการจ้าง
เหมาที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสิ่งแวดล้อม หรือจ านวนการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและ
บริการที่ผลิตในพ้ืนที่เพ่ิมขึ้น หรือผลการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร พร้อม
แนวทางการลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ 

แนวทาง 
การด าเนินงาน 

๑) จัดท าข้อมูลรายชื่อหน่วยงาน สถานประกอบการในพ้ืนที่ เช่น หน่วยงานราชการ 
ร้านค้า ร้านอาหาร โรงเรียน วัด มัสยิด หรือโรงงานอุตสาหกรรม ที่ด าเนินการด้าน
การผลิต บริการ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นข้อมูลในการสนับสนุน ส่งเสริม
การด าเนินงานของหน่วยงานนั้น ๆ 

๒) จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชน หน่วยงาน และสถานประกอบการใน
พ้ืนที่ให้เห็นถึงข้อดี ประโยชน์ของการด าเนินงานด้านการผลิต บริการ และบริโภค
สินค้าท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

๓) ส่งเสริมให้ภาคส่วนต่าง ๆ เข้าร่วมโครงการที่ส่งเสริมการผลิต การบริการ และการ
บริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น สินค้าฉลากเขียว สินค้าฉลากลดคาร์บอน 
ส านักงานสีเขียว โรงแรมสีเขียว วัดหรือมัสยิดสีเขียว ตลาดสีเขียว การท าเกษตร
อินทรีย์ พ้ืนที่เกษตรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตที่ดีและเหมาะสม (Good 
Agriculture Practice: GAP) สถานประกอบการที่มีกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม (Green Production) การลดการใช้สารเคมี หรือการจัดซื้อจัดจ้างสีเขียว 
เป็นต้น 



- ๕๘ - 

ตัวช้ีวัดที่ ๒๓ การส่งเสริมการผลิต การบริการ และการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
๔) บริหารงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การจัดซื้อจัดจ้างสีเขียว การเลือกใช้

บริการหรือจ้างเหมาท่ีได้รับการรับรองมาตรฐานสิ่งแวดล้อม หรือการจัดซื้อจัดจ้าง
สินค้าหรือบริการที่ผลิตในพ้ืนที่ หรือจัดซื้อจัดจ้างสินค้าที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน
สิ่งแวดล้อม หรือมีการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ระดับองค์กร เป็นต้น 

เกณฑ์ 
การประเมิน 

กระบวนการ 
๐ คะแนน ไม่มีการด าเนินงาน 

 ๑ คะแนน มีการด าเนินงานอย่างน้อย ๑ แนวทาง 
 ๓ คะแนน มีการด าเนินงานอย่างน้อย ๒ แนวทาง 
 ๕ คะแนน มีการด าเนินงาน ๓ แนวทาง ขึ้นไป 
 ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ๐ คะแนน ไม่มีผลการด าเนินงาน 
 ๑ คะแนน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีจ านวนสินค้า จ านวนงบประมาณในการจัดซื้อจัด

จ้างสีเขียว จ านวนครั้ง ร้อยละในการใช้บริการ จ านวนการจ้างเหมาที่ได้รับ
การรับรองมาตรฐานสิ่งแวดล้อม หรือจ านวนการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและ
บริการที่ผลิตในพ้ืนที่ เพ่ิมขึ้น 

 ๓ คะแนน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีจ านวนสินค้า จ านวนงบประมาณในการจัดซื้อจัด
จ้างสีเขียว จ านวนครั้ง ร้อยละในการใช้บริการ จ านวนการจ้างเหมาที่ได้รับ
การรับรองมาตรฐานสิ่งแวดล้อม หรือจ านวนการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและ
บริการที่ผลิตในพ้ืนที่ เพ่ิมขึ้น รวมถึงมีชุมชน หน่วยงาน และสถาน
ประกอบการที่มีการด าเนินงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 ๕ คะแนน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีจ านวนสินค้า จ านวนงบประมาณในการจัดซื้อ
จัดจ้างสีเขียว จ านวนครั้ง ร้อยละในการใช้บริการ จ านวนการจ้างเหมาที่ได้รับ
การรับรองมาตรฐานสิ่งแวดล้อม หรือจ านวนการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและ
บริการที่ผลิตในพ้ืนที่ เพ่ิมขึ้น รวมถึงมีชุมชน หน่วยงาน และสถาน
ประกอบการที่มีการด าเนินงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ิมขึ้น และมีแหล่ง
เรียนรู้ด้านการผลิต การบริการ และการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 
  



- ๕๙ - 

ตัวช้ีวัดที่ ๒๔ การส่งเสริมการใช้พลังงานและน้ าอย่างมีประสิทธิภาพ 
ค าอธิบาย พลังงานส่วนใหญ่ผลิตมาจากก๊าซธรรมชาติ น้ ามันดิบ ถ่านหิน อันเป็นทรัพยากรที่เกิดข้ึน

เองตามธรรมชาติ ไม่สามารถสร้างข้ึนใหม่หรือหามาทดแทนได้ทันความต้องการ ปัจจุบัน
ทั่วโลกหันมาให้ความส าคัญกับการอนุรักษ์พลังงาน การใช้พลังงานทดแทน และพลังงาน
หมุนเวียน เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานน้ า เป็นต้น 

น้ า เป็นปัจจัยส าคัญในการด ารงชีวิต ทั้งการอุปโภค บริโภคท้ังในภาคเกษตร อุตสาหกรรม 
และครัวเรือน ปัจจุบันหลายพ้ืนที่ก าลังประสบปัญหาความไม่สมดุลของปริมาณน้ าที่มีกับ
ปริมาณความต้องการการใช้น้ าที่สูงขึ้น ดังนั้น เพ่ือป้องกันและลดผลกระทบจากการขาด
แคลนน้ า จึงต้องส่งเสริมการใช้น้ าอย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งการจัดหาแหล่งน้ าสะอาดที่
เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคของประชาชน 

การรวบรวม
ข้อมูล 

 รายละเอียดโครงการหรือแผนงานการส่งเสริมการใช้พลังงานและน้ าอย่างประหยัด 
 ภาพถ่ายการด าเนินงาน 
 ผลการด าเนินงาน 

- การอบรมให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมายด้านการส่งเสริมการใช้พลงังานและน้ าอย่างประหยัด 
- ผลการด าเนินงานส่งเสริมภาคส่วนต่าง ๆ ในการประหยัดพลังงานและน้ า การส่งเสริม

การใช้พลังงานทดแทน 
แนวทาง 
การด าเนินงาน 

๑) ส ารวจ ติดตาม ประเมิน วิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการใช้พลังงานไฟฟ้า น้ ามันใน
ส านักงาน รวมถึงวิเคราะห์ข้อมูลการบริหารจัดการน้ า แหล่งน้ าสะอาด ส าหรับการ
อุปโภค บริโภคส าหรับทุกกลุ่ม 

๒) จัดท าแผนงานด้านการใช้น้ าและอนุรักษ์พลังงานและน้ าอย่างมีประสิทธิภาพ 
๓) ให้ความรู้เรื่องการอนุรักษ์พลังงานและน้ าแก่กลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ 
๔) ส่งเสริมการใช้พลังงานและน้ าอย่างมีประสิทธิภาพในส านักงาน เช่น จัดตั้งกลุ่มเครือข่าย 

คณะท างาน หรือสายตรวจพลังงานและน้ าในการวางแผน ส ารวจการใช้พลังงานและ
น้ าในส านักงาน เป็นต้น 

๕) ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน หรือการบริหารจัดการ การดูแลแหล่งน้ าเพ่ือการ
อุปโภค บริโภคให้เพียงพอส าหรับคนทุกกลุ่ม 

เกณฑ์ 
การประเมิน 

กระบวนการ 
๐ คะแนน ไม่มีการด าเนินงาน 

 ๑ คะแนน มีการด าเนินงานอย่างน้อย ๑ แนวทาง 
 ๓ คะแนน มีการด าเนินงานอย่างน้อย ๒ แนวทาง 
 ๕ คะแนน มีการด าเนินงาน ๓ แนวทาง ขึ้นไป 
 ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
 ๐ คะแนน ไม่มีผลการด าเนินงาน 
 ๑ คะแนน มีข้อมูลสถิติท่ีแสดงถึงแนวโน้มการใช้พลังงานและน้ า เพ่ือน ามาใช้ในการวางแผน  
 ๓ คะแนน ปริมาณการใช้พลังงานและน้ าลดลง และมีเครือข่ายด้านพลังงาน หรือเครือข่าย

การจัดการน้ า 
 ๕ คะแนน ปริมาณการใช้พลังงานและน้ าลดลง มีเครือข่ายด้านพลังงาน หรือเครือข่าย

การจัดการน้ า และมีแหล่งเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและน้ า 



- ๖๐ - 

 

  



- ๖๑ - 

 

 
ค ำอธิบำยตัวชี้วัด 

ดำ้นองคก์รแหง่กำรเรยีนรู้ 

และกำรบรหิำรจัดกำรทีด่ี 

 
 

 

 

 

 

  

๖. 

 



- ๖๒ - 

องค์ประกอบดา้นองคก์รแห่งการเรยีนรูแ้ละการบรหิารจัดการที่ดี 

ตัวช้ีวัดที่ ๒๕ การก าหนดวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์พร้อมแปลงไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
ค าอธิบาย วิสัยทัศน์เป็นจุดหมายปลายทางที่ต้องการในอนาคต ที่เชื่อมโยงกับภารกิจ ค่านิยมและ

ความเชื่อเข้าด้วยกัน การก าหนดวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนโดยการมีส่วนร่วมของผู้น าและสมาชิก
ในองค์กรช่วยท าให้เกิดการยอมรับและเข้าใจร่วมกัน สมาชิกทุกคนมีความส าคัญต่อการ
มุ่งไปสู่จุดหมายปลายทาง สร้างพลังการขับเคลื่อนการด าเนินงานให้ไปถึงจุดหมาย การ
ก าหนดยุทธศาสตร์ที่ชัดเจน จะช่วยให้รู้ว่าต้องท าอะไร และท าไปท าไม สะท้อนถึงกรมี
คุณภาพชีวิตที่ดี องค์กรที่มีคุณภาพ ในการก าหนดวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การ
ด าเนินงานควรมีการทบทวน ปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงทุก ๆ ปี ส่งเสริมและเปิดโอกาส
ให้บุคลากรระดับต่าง ๆ ประชาชน และหน่วยงานภายนอกที่เก่ียวข้องเข้ามามีส่วนร่วมให้
ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ร่วมในการวางแผนปฏิบัติงานและร่วมด าเนินโครงการตามความ
ถนัดและความสนใจ ตลอดจนมีส่วนร่วมในการติดตามผลการด าเนินงาน 

การรวบรวม
ข้อมูล 

 รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และคณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 รายงานการประชุมประชาคมท้องถิ่น ที่จัดท า หรือทบทวน หรือเพ่ิมเติม หรือ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

 บัญชีโครงการพัฒนา 
แนวทาง 
การด าเนินงาน 

๑) มีกระบวนการ และวิธีการก าหนดวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๒) โครงการหรือผลผลิต ในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ของจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด 

๓) โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) น ามาจากปัญหาความ
ต้องการและข้อเสนอแนะของประชาชน รวมถึงแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – 
๒๕๖๒ หรือฉบับปัจจุบัน) และ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นฉบับปัจจุบัน 

เกณฑ์ 
การประเมิน 

กระบวนการ 
๐ คะแนน ไม่มีการด าเนินการ 

 ๑ คะแนน มีการด าเนินการอย่างน้อย ๑ ข้อ 
 ๓ คะแนน มีการด าเนินการอย่างน้อย ๒ ข้อ 
 ๕ คะแนน มีการด าเนินการอย่างน้อย ๓ ข้อ 

 

  



- ๖๓ - 

ตัวช้ีวัดที่ ๒๖ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรอบรู้และเชี่ยวชาญในงานที่รับผิดชอบ 
ค าอธิบาย บุคลากรมีความส าคัญและจ าเป็นส าหรับองค์กร เนื่องจากเป็นปัจจัยในการขับเคลื่อนงาน

ต่าง ๆ จึงต้องมีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในด้านความรู้ ทักษะและความช านาญ 
ตลอดจนให้มีทัศนคติที่ดี รักและทุ่มเทในงาน เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงาน ทั้งนี้ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรของเทศบาลให้สามารถท างานให้ได้ตาม
เป้าหมายนั้น ควรค านึงถึงบุคลากรทุกกลุ่ม ตั้งแต่ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ 
พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจ า รวมทั้งพนักงานจ้าง ให้เป็นบุคคลที่รอบรู้ โดยการ
จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ส่งเสริมการเข้าร่วมฝึกอบรม ศึกษาดูงาน และการสัมมนาทั้ง
ภายในและภายนอก พร้อมจัดให้มีการประเมินผลหลังการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
รวมทั้งกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ ฝึกฝน และปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 

การรวบรวม
ข้อมูล 

 แผนพัฒนำบุคลำกรเป็นลำยลักษณ์อักษรและค ำสั่งแต่งตั้งคณะท ำงำน ตลอดจน
เอกสำรรำยงำนกำรประชุม 

 รำยงำนหรือผลกำรส ำรวจข้อมูลสภำพปัญหำ และควำมต้องกำรของพนักงำน 
 รายงานผลการฝึกอบรมของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 รำยงำนผลจ ำนวนสำยงำนที่ได้รับกำรฝึกอบรมควำมรู้ตำมสำยงำน  

แนวทาง 
การด าเนินงาน 

๑) จัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรหรือแผนพัฒนาบุคลากรพร้อมก าหนดตัวชี้วัดที่
ใช้ในการติดตามการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามยุทธศาสตร์ และมีการประชุม
คณะท างานและปฏิบัติตามแผน 

๒) จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี และมีการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรโดยมีการส ารวจ
ข้อมูลสภาพปัญหา และความต้องการของพนักงานแต่ละฝ่าย/ส่วน/กอง/ส านัก ว่า
ขาดความรู้หรือทักษะในด้านใดแล้วน ามาเป็นข้อมูลในการจัดหลักสูตรฝึกอบรม และ
สรุปผลรายงานการฝึกอบรมเสนอผู้บริหาร 

๓) ส่งข้ำรำชกำร/พนักงำนส่วนท้องถิ่นเข้ำรับกำรฝึกอบรมควำมรู้ในสำยงำน 
เกณฑ์ 
การประเมิน 

กระบวนการ 
๐ คะแนน ไม่มีการด าเนินการ 

 ๑ คะแนน มีการด าเนินการอย่างน้อย ๑ แนวทาง 
 ๓ คะแนน มีการด าเนินการอย่างน้อย ๒ แนวทาง 
 ๕ คะแนน มีการด าเนินการอย่างน้อย ๓ แนวทาง 

 

 

 

  



- ๖๔ - 

ตัวช้ีวัดที่ ๒๗ การสร้างองค์กรเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
ค าอธิบาย องค์กรแห่งการเรียนรู้ เป็นองค์กรที่มีการสร้างช่องทางให้เกิดการถ่ายทอดแลกเปลี่ยน

ความรู้และประสบการณ์ระหว่างบุคลากรภายในองค์กร ควบคู่กับการรับความรู้จาก
ภายนอก เพื่อเอ้ือให้เกิดโอกาสในการหาแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด น าไปสู่การพัฒนาและสร้าง
ฐานความรู้ที่เข้มแข็งขององค์กร มีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของสังคมที่เกิดขึ้น
ภายในองค์กร 

การรวบรวม
ข้อมูล 

 สื่อประชำสัมพันธ์ คู่มือ และบันทึกแจ้งเวียน 
 กำรประชุมอย่ำงเป็นทำงกำรหรือไม่เป็นทำงกำรเพ่ือแลกเปลี่ยนควำมรู้ 
 กิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การจัดกิจกรรมถอดบทเรียนการด าเนินงานของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือการรวบรวมองค์ความรู้ในการด าเนินงาน เป็นต้น 
 รำยงำนผลจ ำนวนสำยงำนที่ได้รับกำรฝึกอบรมควำมรู้ตำมสำยงำน  

แนวทาง 
การด าเนินงาน 

๑) ส่งเสริมกำรเรียนรู้ในระบบหรือนอกระบบให้แก่บุคลำกร 
๒) ถ่ำยทอดควำมรู้เกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำร/พนักงำนส่วนท้องถิ่นภำยใน

องค์กร เช่น สรุปข้อมูลข่ำวสำร จัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำน เป็นต้น 
๓) ศึกษำวิจัยระบบกำรบริหำรงำนขององค์กรเพ่ือรับทรำบปัญหำหรือเพ่ือพัฒนำกำร

บริหำรงำน 
๔) จัดท ำโครงกำรส่งเสริมกระบวนกำรเรียนรู้ที่สร้ำงควำมผูกพันในองค์กร และสร้ำง

แรงจูงใจให้ข้ำรำชกำรท ำงำนได้ตำมระเบียบ 
๕) สรุปผลกำรประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำรเรียนรู้โดยระบุข้อเสนอแนะกำร

ปรับปรุงหรือกำรพัฒนำเพ่ือกำรเรียนรู้ขององค์กร 
๖) เตรียมกำรพนักงำนเพ่ือเตรียมกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนเทคโนโลยีหรือปรับโครงสร้ำงงำน 

สภำพแวดล้อมกำรท ำงำน 
เกณฑ์ 
การประเมิน 

กระบวนการ 
๐ คะแนน มีการด าเนินการน้อยกว่า ๒ แนวทาง 

 ๑ คะแนน มีการด าเนินการอย่างน้อย ๓ แนวทาง 
 ๓ คะแนน มีการด าเนินการอย่างน้อย ๔ แนวทาง 
 ๕ คะแนน มีการด าเนินการอย่างน้อย ๕ แนวทาง ขึ้นไป 

 
  



- ๖๕ - 

ตัวช้ีวัดที่ ๒๘ การสนับสนุนให้เกิดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการท างานที่เอื้อต่อคุณภาพชีวิต
ที่ด ี

ค าอธิบาย สภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการท างานที่ดีและปลอดภัย ย่อมท าให้คนท างานมีความ
พึงพอใจ มีแรงจูงใจในการท างาน ช่วยให้บุคลากรรู้สึกผ่อนคลาย ผูกพันและภูมิใจ 
ในสถานที่ท างานของตัวเอง ประการส าคัญคือ การมีความสุขในการท างานและเอ้ือให้การ
ท างานมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการท างานควรให้
บุคลากรขององค์กรได้มีส่วนร่วมในการวางแผน สร้างสภาพแวดล้อมในการท างาน รวมถึง
การประเมินความพึงพอใจ และการน าผลการประเมินมาปรับปรุงสภาพแวดล้อมและ
บรรยากาศในการท างานให้ดีขึ้น 

การรวบรวม
ข้อมูล 

 รำยงำนกำรรักษำสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนและบรรยำกำศท่ีสนับสนุนให้ข้ำรำชกำร
ลูกจ้ำงมีควำมสุขพึงพอใจและมีแรงจูงใจในกำรท ำงำน 

 ผลกำรจัดกลุ่มในกำรท ำงำนสร้ำงควำมร่วมมือร่วมใจในกำรท ำงำน 
 ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจและแรงจูงใจครอบคลุมข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงทุกส ำนัก/

กอง 
 รำยงำนผลจ ำนวนสำยงำนที่ได้รับกำรฝึกอบรมควำมรู้ตำมสำยงำน  

แนวทาง 
การด าเนินงาน 

๑) สร้างการมีส่วนร่วมในกำรสร้ำงสภำพแวดล้อมกำรท ำงำน 
๒) ก ำหนดปัจจัยส ำคัญ ซึ่งมีผลต่อควำมผำสุก ควำมพึงพอใจและแรงจูงใจในกำรท ำงำน 
๓) มีพ้ืนที่ใช้งานอย่างชัดเจน โดยแบ่งเป็นพ้ืนที่เพ่ือการปฏิบัติงาน การจัดเก็บวัสดุ/วัสดุ

เหลือใช้ พ้ืนที่ส าหรับรับประทานอาหาร/ดื่มน้ า 
๔) ประเมินควำมพึงพอใจและแรงจูงใจของข้ำรำชกำร ทั้งในด้ำนกำรบริหำรของผู้บริหำร 

กำรบริหำรจัดกำรด้ำนทรัพยำกรบุคคล กำรจัดกำรสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน และ
แรงจูงใจของข้ำรำชกำร 

๕) น ำผลกำรประเมินฯ มำปรับปรุงเพื่อสนับสนุนกำรท ำงำน 
๖) สร้ำงแรงจูงใจในกำรท ำงำน 

เกณฑ์ 
การประเมิน 

กระบวนการ 
๐ คะแนน มีการด าเนินการน้อยกว่า ๓ แนวทาง 

 ๑ คะแนน มีการด าเนินการอย่างน้อย ๓ แนวทาง 
 ๓ คะแนน มีการด าเนินการอย่างน้อย ๔ แนวทาง 
 ๕ คะแนน มีการด าเนินการอย่างน้อย ๕ แนวทาง ขึ้นไป 

 
  



- ๖๖ - 

ตัวช้ีวัดที่ ๒๙ การส่งเสริมให้ผู้บริหารและบุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม ในการบริหารและท างาน
ตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ค าอธิบาย การปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรโดยยึดมั่นความถูกต้อง การรักษาความซื่อสัตย์ การรู้จักข่ม
ใจตนเอง การอดทน อดกลั้น และอดออม การละวางความชั่วและการทุจริต คุณธรรม 
ต่าง ๆ เหล่านี้จะช่วยสร้างคุณภาพชีวิตของคนในสังคมให้ดีขึ้น ท าให้สังคมมีเสถียรภาพ 
ทุกคนอยู่ด้วยกันอย่างสงบสุข 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก าหนดมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการ 
พนักงาน และลูกจ้าง ไว้เป็นหลักการและแนวปฏิบัติเพื่อเป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติ
ของบุคคล จึงต้องส่งเสริมให้ผู้บริหารและบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท างานตาม
มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

การรวบรวม
ข้อมูล 

 นโยบำยกำรก ำกับดูแลด้ำนคุณธรรมจริยธรรมจะต้องมีควำมชัดเจนเกี่ยวกับควำม
โปร่งใส ควำมซื่อสัตย์ 

 นโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยงจะต้องครอบคลุมทุกส่วนรำชกำรอย่ำงชัดเจน 
 ค ำสั่งแต่งตัง้เจ้ำหน้ำที่รับผิดชอบอย่ำงชัดเจน 
 ประกำศตำมตัวชี้วัดที่ก ำหนด 
 กิจกรรมหรือโครงการส่งเสริมและสนับสนุน หรือยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม 

จริยธรรม 
แนวทาง 
การด าเนินงาน 

๑) ประกาศฯ นโยบายคุณธรรมจริยธรรม 
๒) ประกาศฯ เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้าน การทุจริตคอร์รัปชั่น 
๓) ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ 
๔) นโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี 
๕) แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต 
๖) นโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยมีการด าเนินการตามมาตรการควบคุมภายในครบ

ทุกส่วนราชการ 
๗) การเข้าร่วมโครงการป้องกันการทุจริตของ ป.ป.ช. , ป.ป.ท. หรือ สถาบันพระปกเกล้า 
๘) มีการจัดท ารายงานผลด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
๙) มีการประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
๑๐) มีกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุน หรือยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม ทั้ง

ภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภายนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๑๑) ส่งเสริมและสนับสนุนหรือยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม ภายใน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือภายนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๑๒) สนับสนุนหน่วยงานอื่นในการยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม 

เกณฑ์ 
การประเมิน 

กระบวนการ 
๐ คะแนน มีการด าเนินการน้อยกว่า ๒ แนวทาง 

 ๑ คะแนน มีการด าเนินการอย่างน้อย ๓ แนวทาง 
 ๓ คะแนน มีการด าเนินการอย่างน้อย ๕ แนวทาง 
 ๕ คะแนน มีการด าเนินการอย่างน้อย ๗ แนวทาง ขึ้นไป 

  



- ๖๗ - 

ตัวช้ีวัดที่ ๓๐ การมีกระบวนการตอบสนองต่อการให้บริการ ขอรับบริการ และจัดการข้อร้องเรียน
ของประชาชนอย่างครบถ้วนเป็นระบบ 

ค าอธิบาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ให้บริการประชาชน บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุขให้แก่
ประชาชน การตอบสนองต่อการให้บริการ หรือการขอรับบริการของประชาชน เช่น  
การประกาศขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการที่ชัดเจน หรือการใช้ระบบเทคโนโลยี 
ในการแจ้งกับผู้มาขอรับบริการว่าด าเนินการอยู่ในขั้นตอนใด และเจ้าหน้าที่ท่านใดเป็น
ผู้รับผิดชอบ หรือการตอบสนองต่อข้อร้องเรียนอย่างครบถ้วน โดยมีการจัดท าบัญชี 
ร้องทุกข์ ร้องเรียน ด าเนินการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ โดยมีขั้นตอนและระยะเวลา 
ที่ชัดเจน และมีการแจ้งผลความคืบหน้าให้ทราบตามก าหนด ทั้งนี้ต้องให้ความเป็นธรรม 
กับท้ังผู้ร้องเรียนและผู้ถูกร้องเรียน โดยใช้หลักเกณฑ์ ข้อก าหนด มาตรการที่ชัดเจนและ
เป็นที่ยอมรับ และด าเนินการด้วยความเปิดเผย โปร่งใส เสมอภาค กระบวนการ
ตอบสนองต่อการให้บริการ ขอรับบริการ และจัดการข้อร้องเรียนของประชาชนจะต้องมี
มาตรการที่ชัดเจน เป็นที่ยอมรับ ด าเนินการด้วยความโปร่งใส เปิดเผย และเสมอภาค 

การรวบรวม
ข้อมูล 

 ประกาศหรือค าสั่งการมอบหมายหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงาน 
 ทะเบียนรับเรื่องร้องเรียน 
 หลักฐานการรายงานผลให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 

แนวทาง 
การด าเนินงาน 

๑) จัดท าบัญชีรับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียนฯ  
๒) ด าเนินการแก้ไขปัญหา  
๓) แจ้งผลความคืบหน้าให้ประชาชนทราบ 
๔) น าผลการวิเคราะห์หรือผลของการแก้ไขเรื่องร้องทุกข์ไปสู่การวางมาตรการการป้องกัน

การเกิดซ้ า และมีการด าเนินการตามมาตรป้องกันการเกิดซ้ า และมีการด าเนินการ 
ตามมาตรการป้องกันอย่างเป็นรูปธรรม 

๔) รายงานให้ผู้บริหารทราบ 
เกณฑ์ 
การประเมิน 

กระบวนการ 
๐ คะแนน ไม่มีการด าเนินงาน 

 ๑ คะแนน มีการด าเนินการอย่างน้อย ๑ แนวทาง 
 ๓ คะแนน มีการด าเนินการอย่างน้อย ๒ แนวทาง 
 ๕ คะแนน มีการด าเนินการ ๓ แนวทาง 

  



- ๖๘ - 

ตัวช้ีวัดที่ ๓๑ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลงานของเทศบาล 
ค าอธิบาย ความโปร่งใสในการบริหารงาน ประเมินได้จากกระบวนการท างานมีการเปิดเผย

ตรงไปตรงมา สร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกัน มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็น
ประโยชน์ บุคลากรและประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงและรับทราบข้อมูลข่าวสารได้อย่าง
ทั่วถึง มีกระบวนการให้บุคลากรสามารถตรวจสอบความถูกต้อง ทั้งนี้ ความโปร่งใสจาก
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารจะช่วยให้ประชาชนเชื่อใจผู้บริหารและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมากขึ้น ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านช่องทางต่าง ๆ ให้หลากหลายและเข้าถึงประชาชนทุกกลุ่ม 

การรวบรวม
ข้อมูล 

 ค าสั่งหรือประกาศจัดตั้งศูนย์ฯ พร้อมแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ที่เป็นปัจจุบัน 
 จัดสถานที่พร้อมป้ายให้ชัดเจน 
 เอกสารที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารจัดไว้ครบตามรายการที่ก าหนด 
 ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลพร้อมข้อมูลที่เผยแพร่ (เอกสารหรือภาพถ่าย) 

แนวทาง 
การด าเนินงาน 

๑) จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร จัดสถานที่ให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูล และจัดเอกสาร
ข้อมูลครบรายการที่ก าหนด 

๒) มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบที่เป็นปัจจุบัน 
๓) เก็บสถิติผู้มารับบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และสรุปผลเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
๔) อบรมหรือให้ความรู้แก่ประชาชน ตามกฎหมายจัดตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ที่เก่ียวกับอ านาจหน้าที่ เช่น ด้านการพัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง 
ความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพซึ่งเป็นอาชีพในท้องถิ่น ความรู้เพ่ือประกอบอาชีพ
หรือพัฒนาอาชีพที่เก่ียวกับนวัตกรรม หรือวิถีนวัตกรรม หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น  

๕) อบรมหรือให้ความรู้แก่บุคลากร ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการบริหารงาน
บุคคล หรือสมรรถนะในการปฏิบัติงาน หรือด้านคุณธรรม หรือจริยธรรม หรือวินัย 

๖) มีช่องทางส าหรับเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เกณฑ์ 
การประเมิน 

กระบวนการ 
๐ คะแนน ไม่มีการด าเนินงาน 

 ๑ คะแนน มีการด าเนินการอย่างน้อย ๑ แนวทาง 
 ๓ คะแนน มีการด าเนินการอย่างน้อย ๓ แนวทาง 
 ๕ คะแนน มีการด าเนินการ ๕ แนวทาง ขึ้นไป 

 

  



- ๖๙ - 

ตัวช้ีวัดที่ ๓๒ ความร่วมมือในการด าเนินงานกับหน่วยงานอ่ืน 
ค าอธิบาย การสร้างการมีส่วนร่วมกับหน่วยงานอื่น ทั้งภายในและภายนอกไม่ว่าองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และองค์กรภาคประชาสังคม มีความส าคัญอย่างยิ่งใน
การสนับสนุนซึ่งกันและกัน ด้วยการแบ่งปันความรู้ ประสบการณ์ และทรัพยากร 
นอกจากนี้ จะต้องมีส่วนในการร่วมคิด และร่วมท า หรืออุดหนุนงบประมาณเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพและประสิทธิภาพในการด าเนินงาน รวมถึงการขยายการด าเนินงานให้กว้างขวาง
ขึ้น และสามารถท าให้งานในระดับใหญ่ๆ ส าเร็จลงได้ 

การรวบรวม
ข้อมูล 

 หลักฐานโครงการการบูรณาการร่วมคิด รว่มท า  

แนวทาง 
การด าเนินงาน 

บูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น หรือร่วมกับหน่วยงานอ่ืน 
ในรอบปีที่ผ่านมาในด้านต่าง ๆ ได้แก่  
๑) ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๒) ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
๓) ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
๔) ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 
๕) ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
๖) ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

เกณฑ์ 
การประเมิน 

กระบวนการ 
๐ คะแนน มีการด าเนินงานบูรณาการน้อยกว่า ๓ ด้าน 

 ๑ คะแนน มีการด าเนินงานบูรณาการอย่างน้อย ๓ ด้าน 
 ๓ คะแนน มีการด าเนินงานบูรณาการอย่างน้อย ๕ ด้าน 
 ๕ คะแนน มีการด าเนินงานบูรณาการ ๖ ด้าน 

 
  



- ๗๐ - 

ตัวช้ีวัดที่ ๓๓ การจัดเก็บรายได้ให้เป็นไปตามเป้าหมาย การลดรายจ่าย หรือความพยายาม 
ในการหารายได้อื่น 

ค าอธิบาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ในการวางแผนและบริหารงบประมาณ โดยมี
แหล่งที่มาของรายได้ทั้งจากการจัดเก็บเอง การที่รัฐจัดเก็บและแบ่งให้ และเงินอุดหนุน 
ส าหรับรายได้ท่ีเทศบาลจัดเก็บเองนั้น ประกอบด้วยภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบ ารุง
ท้องถิ่น ภาษีป้าย อากรฆ่าสัตว์ อากรรังนก ค่าธรรมเนียม และรายได้อ่ืน ๆ โดยมีปัจจัย
หลายประการที่มีผลต่อการจัดเก็บ เช่น ภาวะเศรษฐกิจของท้องถิ่นและประเทศ ความ
พร้อมของเทศบาล ความเข้าใจและความร่วมมือของประชาชน เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้เพียงพอต่อการน ามาใช้พัฒนาด้วยตนเอง ลดการ
พ่ึงพิงเงินอุดหนุนจากรัฐบาลส่วนกลาง และยังแสดงถึงประสิทธิภาพทางด้านการเงินการ
คลังของเทศบาลอีกด้วย 

การรวบรวม
ข้อมูล 

 ข้อบัญญัติท้องถิ่นเพ่ือจัดเก็บค่ำธรรมเนียม และใบอนุญำตตำม พ.ร.บ.กำรสำธำรณสุข พ.ศ. 
2535   

 เอกสารในสารบบที่ดิน (ทด.๑ ทด.๙ นส.๕) แล้วคัดลอกข้อมูลที่ดินลงในแบบส ารวจ
ข้อมูลที่ดิน (ผ.ท.๑) ทุกแปลงและก าหนดรหัสแปลงที่ดินตามแผนที่แม่บท 

 แบบบัญชีแสดงรายการปรับข้อมูลจากผู้ที่รับผิดชอบจากหน่วยงานคลัง และ
ผู้บังคับบัญชาลงลายมือชื่อรับทราบ 

 แบบบัญชีแสดงรายการปรับข้อมูลจากผู้ที่รับผิดชอบจากฝ่ายช่าง และผู้บังคับบัญชาลง
ลายมือชื่อรับทราบ 

 เอกสาร ภ.ร.ด.๒, ภ.บ.ท.๕ และ ภป.๑ มีการประทับตราข้อความว่าได้ตรวจสอบกับ 
ผ.ท.๔ และ ผ.ท.๕  

 เอกสาร ผ.ท. ๕ ของผู้อยู่ในข่ายต้องช าระภาษี 
 เอกสารหลักฐานหรือช่องทางการประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บภาษี 

แนวทาง 
การด าเนินงาน 

๑) ออกข้อบัญญัติท้องถิ่นและได้จัดเก็บตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ 
๒) ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บภาษี 
๓) จัดท าแผนที่ภาษี 
๔) ส ำรวจข้อมูลภำคสนำมแปลงที่ดินจำกแผนที่แม่บทตำมโครงกำรจัดท ำแผนที่ภำษีฯ  
๕) น าทะเบียนทรัพย์สินและทะเบียนคุมผู้ช าระภาษี ไปใช้เป็นข้อมูลในการประเมินภาษี 
๖) ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบัน 
๗) ปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีเป็นปัจจุบัน 
๘) ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บภาษี 

เกณฑ์ 
การประเมิน 

กระบวนการ 
๐ คะแนน มีการด าเนินงานน้อยกว่า ๓ แนวทาง 

 ๑ คะแนน มีการด าเนินการอย่างน้อย ๓ แนวทาง 
 ๓ คะแนน มีการด าเนินการอย่างน้อย ๕ แนวทาง 
 ๕ คะแนน มีการด าเนินการ ๗ แนวทาง ขึ้นไป 

 
  



- ๗๑ - 

ตัวช้ีวัดที่ ๓๔ ความพยายามในการใช้งบประมาณให้เป็นไปตามท่ีคาดการณ์และมีเหตุผลอันควรใน
การโอนงบประมาณ 

ค าอธิบาย การจัดท าเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และการใช้งบประมาณให้เป็นไปตามที่
คาดการณ์ไว้ เป็นประสิทธิผลในการบริหารจัดการและการด าเนินงานที่ส าคัญขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงการมีโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณได้ตามแผนที่ตั้ง
ไว้ เมื่อเทียบกับจ านวนโครงการทั้งหมดในปีนั้น การไม่โอนงบประมาณข้ามหมวดรายจ่าย 
ตั้งแต่ไตรมาสต้นๆ หรือโอนงบจ านวนมากไปใช้ในปีต่อไป โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 
ส าหรับความพยายามในการใช้งบประมาณให้เป็นไปตามที่คาดการณ์นั้น สะท้อนถึงขีด
ความสามารถในการบริหารงบประมาณอย่างรอบคอบ ด้วยการวางแผนที่ดี การจัดท า
รายละเอียดรายรับ-รายจ่ายอย่างถูกต้อง มีความโปร่งใสให้เป็นที่รับรู้โดยทั่วกัน และไม่มี
ข้อทักท้วงจากหน่วยงานก ากับดูแลหรือหน่วยงานตรวจสอบ 

การรวบรวม
ข้อมูล 

 จ านวนโครงการพัฒนา ในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี และน ามาเปรียบเทียบกับโครงการที่
ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีและเพ่ิมเติม และโครงการพัฒนาที่
ได้รับงบประมาณ อุดหนุนจากภาครัฐ ตลอดจนเงินนอกงบประมาณ ที่ก าหนดไว้ใน
แผนพัฒนาฯ เฉพาะปีที่ผ่านมา 

 ข้อบัญญัติประจ าปี 
 รายงานการขออนุมัติต่อผู้มีอ านาจ รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น 
 รายงานรับ – จ่ายเงินสด 
 ทะเบียนรายรับ – รายจ่าย 
 รายจ่ายตามรายงานรับ-จ่ายเงินสดประจ าเดือนเมื่อสิ้นปีงบประมาณเปรียบเทียบกับ

แผนการใช้จ่าย 
แนวทาง 
การด าเนินงาน 

๑) น าโครงการพัฒนาในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี มาด าเนินการตามแผนฯ โดยใช้เงิน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี/เพ่ิมเติม หรือเงินนอกงบประมาณ (เฉพาะโครงการที่
ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาฯ ปีที่ผ่านมา) 

๒) ตั้งงบประมาณรายจ่ายงบประมาณ หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ใน
ปีงบประมาณท่ีผ่านมา ในข้อบัญญัติ 

๓) เบิกจ่ายเงินงบประมาณในข้อบัญญัติเป็นไปตามที่ก าหนดในข้อบัญญัติ 
๔) จัดท าแผนการใช้จ่ายเงินต่อหน่วยงานคลังทุกไตรมาสและเบิกจ่ายเงินเป็นไปตาม

แผนการใช้จ่ายเงิน 
เกณฑ์ 
การประเมิน 

กระบวนการ 
๐ คะแนน มีการด าเนินงานน้อยกว่า ๒ แนวทาง 

 ๑ คะแนน มีการด าเนินการอย่างน้อย ๒ แนวทาง 
 ๓ คะแนน มีการด าเนินการอย่างน้อย ๓ แนวทาง 
 ๕ คะแนน มีการด าเนินการ ๔ แนวทาง 

 
  



- ๗๒ - 

ตัวช้ีวัดที ่๓๕ นวัตกรรมการพัฒนาเมือง 
ค าอธิบาย นวัตกรรมเป็นสิ่งใหม่ที่เกิดจากการใช้ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ โดยอาจหมายถึง

รูปแบบ วิธีการใหม่ ๆ ที่ยังไม่มีผลิตหรือด าเนินการ หรืออาจเป็นการรื้อฟ้ืนสิ่งที่มีในอดีต
น ามาทบทวนดัดแปลงให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพ่ือช่วยให้การท างานนั้นมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงกว่าเดิม ประหยัดเวลา ทรัพยากร และแรงงานได้ การน า
นวัตกรรมไปใช้ ประกอบด้วย ๓ ขั้นตอน ได้แก่ การคิด การทดลองและน าร่อง และการ
น าไปใช้ในสถานการณ์จริงได้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรน าเสนอนวัตกรรมพัฒนา
เมืองที่สอดคล้องกับท้องถิ่น และสถานการณ์การพัฒนา เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม 
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ส าหรับนวัตกรรมการพัฒนาเมือง มีขอบเขตครอบคลุมการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับ
องค์ประกอบทั้ง ๔ ด้าน ได้แก่ เมืองอยู่ดี คนมีสุข สิ่งแวดล้อมยั่งยืน องค์กรแห่งการ
เรียนรู้และการบริหารจัดการที่ดี  

การรวบรวม
ข้อมูล 

 รายละเอียดโครงการ/แผนงานที่เกี่ยวข้องกับการนวัตกรรมที่น าเสนอ 
 ภาพถ่ายการด าเนินงาน 
 ผลการด าเนินงาน 

- ผลการวิเคราะห์ปัญหา บริบท และความต้องการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ 
- ผลส าเร็จของการใช้นวัตกรรม ได้แก่ ประโยชน์ที่เกิดข้ึน จ านวนผู้ได้รับประโยชน์ 

การยอมรับจากผู้ใช้หรือผู้เกี่ยวข้อง เป็นต้น 
แนวทาง 
การ
ด าเนินงาน 

๑) วิเคราะห์ปัญหา บริบท และความต้องการของชุมชน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๒) ด าเนินโครงการหรือกิจกรรมที่ด าเนินการมีความเฉพาะตัว เป็นนวัตกรรมการพัฒนา

เมืองด้านต่าง ๆ ที่คิดค้น หรือปรับใช้ หรือทดลองใช้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับ
สภาพปัญหา และความต้องการของท้องถิ่น รวมถึงสถานการณ์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น มีความคุ้มค่า และเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์กร 

๓) ประเมินผลการใช้นวัตกรรมในการพัฒนาเมือง และวิเคราะห์ประโยชน์ที่เกิดขึ้น 
๔) รายงานผลการด าเนินงานนวัตกรรมนั้นให้ผู้บริหารและประชาชนทราบ 

เกณฑ์ 
การประเมิน 

กระบวนการ 
๐ คะแนน ไม่มีการด าเนินงาน 
๑ คะแนน มีการด าเนินงาน ๑ แนวทาง 

 ๓ คะแนน มีการด าเนินงาน ๒ แนวทาง 
 ๕ คะแนน มีการด าเนินงาน ๓ แนวทาง ขึ้นไป 
 ผลผลิตและผลลัพธ์ 
 ๐ คะแนน ไม่มีผลการด าเนินงาน 
 ๑ คะแนน มีข้อมูลการวิเคราะห์สภาพปัญหา บริบท และความต้องการของประชาชน 
 ๓ คะแนน นวัตกรรมนั้นสามารถน าไปปรับใช้และตอบสนองความต้องการของประชาชน

ได้ หรือประชาชนได้รับประโยชน์ที่เกิดขึ้น 
 ๕ คะแนน นวัตกรรมนั้นสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารเมือง และมีขยายผลการ

ด าเนินงานหรือพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ 

 



- ๗๔ - 
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