
 
 

 

 
 
 
 
 

ใบสมัครโครงการรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ประเภททั่วไป 
 

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.....................................................................................อ ำเภอ....... ....................... 
จังหวัด.................................โทรศัพท์.............................โทรสำร...........................อีเมล์......... .............................. 
สถำนที่ตั้ง เลขท่ี............................ หมู่ที่................ถนน........................................ซอย........................................  
ต ำบล.............................อ ำเภอ..................................จังหวดั...............................รหสัไปรษณีย์... ........................ 
 

 
    ลงชื่อ…………………………………………………….....ผู้ประสำนงำน 
            (…………………………………………………..….) 
ต ำแหน่ง......................................................... ........................... 
โทรศัพท์…………………………………………………............................ 
โทรสำร…………………………………………………….......................... 
มือถือ……………………………………………………….......................... 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) …………………………………………. 
ไลน์ไอดี (LINE ID) …………………………........................................ 

 
 
 

แบบประเมิน อปท. ทั่วไป/๒๕๖๓ 
หมำยเลข.......................... 

ลงรับวัน/เดือน/ปี  ……/……./……. 



 
 

แบบประเมินเกณฑ์เกณฑ์ชี้วัดส ำหรับกำรคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีกำรบริหำรจัดกำรที่ดี                            ประเภททั่วไป                

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (แบบ อปท. ทัว่ไป/๒๕๖๓) 

ใบสมัครเพื่อเข้าการคัดเลือกรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ประเภททั่วไป 

ค าชี้แจง 

๑. ข้อมูลที่ใช้ในกำรประเมินรำงวัลเป็นข้อมูลกำรด ำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นที่เกิดขึ้นในรอบ
ปีงบประมำณ ๒๕๖๒ เท่ำนั้น (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒) 

๒. ขอควำมร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรอกข้อมูล ให้ถูกต้องตำมควำมเป็นจริงและแนบเอกสำรหลักฐำน
ประกอบให้ครบถ้วน เนื่องจำกมีควำมส ำคัญต่อกำรพิจำรณำให้คะแนนกำรประเมินโดย   คณะที่ปรึกษำและ
คณะอนุกรรมกำรก ำหนดหลักเกณฑ์เพื่อคัดเลือกรำงวัลกำรบริหำรจัดกำรที่ดี  หำกมีกำรตรวจพบในภำยหลังว่ำ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจงใจให้ข้อมูลไม่ถูกต้องหรือบิดเบือนไปจำกข้อเท็จจริง  คณะกรรมกำรมีสิทธิ์ปรับ          
ลดคะแนนได้ตำมที่เห็นสมควร 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด………………………………………………………………………………………………..………… 
      ขนำดของ อบจ.     อบจ.ขนำดใหญ่      อบจ.ขนำดกลำง     อบจ.ขนำดเล็ก 
 เทศบำลนคร…………………………………………………..อ ำเภอ…………………………จังหวัด………………..…………. 
 เทศบำลเมือง……………………………………………….…อ ำเภอ…………………………จังหวัด………………..………….. 
 เทศบำลต ำบล………………………………………………..อ ำเภอ………………………….จังหวัด……………..……………. 
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล………………………………..อ ำเภอ………………………….จังหวัด……………..……………. 
      ขนำดของ อบต.     อบต.ขนำดใหญ่      อบต.ขนำดกลำง     อบต.ขนำดเล็ก 

๒. ปี พ.ศ. ที่จัดตั้งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ......................... ปี พ.ศ. ที่มีกำรยกฐำนะ (ถ้ำมี).............................. 
๓. จ ำนวนประชำกรในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น……………………………….…….คน (ณ วันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๒)  
    จ ำนวนประชำกรแฝงในพื้นที่โดยประมำณ..............……………………………….…….คน (ณ วันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๒) 
    จ ำนวนผู ้มีสิทธิเลือกตั ้งผู ้บริหำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น...............................คน (ข้อมูลปีล่ำสุดที ่มี)  
๔. จ ำนวนครัวเรือน………………….….ครัวเรือน (ณ วันที่ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๒)  ขนำดพื้นที่………………………ตำรำงกิโลเมตร 
๕. จ ำนวน…….…หมู่บ้ำน (ส ำหรับ อบต.) จ ำนวน…....….ชุมชน (ส ำหรับเทศบำล) จ ำนวน...........อ ำเภอ (ส ำหรับ อบจ.) 
๖. รำยได้เฉลี่ยประชำกร...........................บำทต่อคนต่อปี รำยได้เฉลี่ยครัวเรือน..........................บำทต่อครัวเรือนต่อปี 
    (สำมำรถอ้ำงอิงข้อมูลได้จำก จปฐ. แผนชุมชน กำรส ำรวจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือสถิติรำยจังหวัด) 
๗. อำชีพหลักของประชำกร ................................................................ คิดเป็นร้อยละของประชำกร.............................. 
 
 



- ๒ - 

แบบประเมินเกณฑ์เกณฑ์ชี้วัดส ำหรับกำรคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีกำรบริหำรจัดกำรที่ดี                           ประเภททั่วไป              

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (แบบ อปท. ทัว่ไป/๒๕๖๓) 

ส่วนที่ ๒ แผนงานและโครงการที่แสดงถึงความเป็นเลิศในการพัฒนาเชิงพื้นที่และการบริการสาธารณะ 

๑. ค ำบรรยำยลักษณะทำงกำยภำพ เศรษฐกิจ สังคม ประชำกร หรือลักษณะภูมิศำสตร์ของชุมชนท้องถิ่นโดยสงัเขป 
(จ ำนวนค ำไม่เกิน ๑๕๐ ค ำ) 
………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………… 

๒. ปัญหำส ำคัญเร่งด่วน ๓ ล ำดับแรกในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำมที่ปรำกฏในแผนพัฒนำองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ๕ ปี พร้อมค ำอธิบำยควำมรุนแรงและสำเหตุของปัญหำโดยสังเขป (รวมจ ำนวนค ำไม่เกิน ๑๕๐ ค ำ)  

๒.๑…………………………………………………………………………..……………………………………………………………………...……
…………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………...……
…………………………………………………………………………..……………………………………………………………………....................... 

๒.๒………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………….... 
………………...………………………………………………………………………..………………………………………………………………………… 
……………...………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………… 

๒.๓…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………..……………………………………………………………………...………………………………………………………
………………………..……………………………………………………………………................................................................................ 

๓. วิสัยทัศน์กำรพัฒนำท้องถิ่นและโครงกำรส ำคัญเร่งด่วน ๓ ล ำดับแรกขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำมที่ปรำกฏ
ในแผนพัฒนำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๕ ปี 

๓.๑ วิสัยทัศน์กำรพัฒนำ: ………………………………..……………………………………………………………………..………………… 
………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………… 

๓.๒ โครงกำรส ำคัญเร่งด่วนล ำดับที่ ๑ พร้อมค ำบรรยำยวัตถุประสงค์ของโครงกำรโดยสังเขป (รวมจ ำนวนค ำ    
ไม่เกิน ๑๕๐ ค ำ)................................…………………………………………………...................................................................... 
………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………… 

๓.๓ โครงกำรส ำคัญเร่งด่วนล ำดับที่ ๑ พร้อมค ำบรรยำยวัตถุประสงค์ของโครงกำรโดยสังเขป (รวมจ ำนวนค ำ    
ไม่เกิน ๑๕๐ ค ำ)................................…………………………………………………...................................................................... 
………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………… 

๓.๔ โครงกำรส ำคัญเร่งด่วนล ำดับที่ ๑ พร้อมค ำบรรยำยวัตถุประสงค์ของโครงกำรโดยสังเขป (รวมจ ำนวนค ำ    
ไม่เกิน ๑๕๐ ค ำ)................................…………………………………………………...................................................................... 
………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………… 

 



- ๓ - 

แบบประเมินเกณฑ์เกณฑ์ชี้วัดส ำหรับกำรคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีกำรบริหำรจัดกำรที่ดี                           ประเภททั่วไป              

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (แบบ อปท. ทัว่ไป/๒๕๖๓) 

ส่วนที่ ๓ ผลคะแนนการประเมินในมิติของการบริหารจัดการที่ดีประจ าปี ๒๕๖๒ 

๑. ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (ITA) ประจ ำปี ๒๕๖๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒. ผลกำรประเมินประสิทธิภำพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจ ำป ี๒๕๖๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ด้าน คะแนนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ด้านที่ ๑ กำรปฏิบัติหน้ำที่  
ด้านที่ ๒ กำรใช้งบประมำณ  

ด้านที่ ๓ กำรใช้อ ำนำจ  
ด้านที่ ๔ กำรใช้ทรัพย์สนิของรำชกำร  

ด้านที่ ๕ กำรแก้ไขปัญหำกำรทจุริต  
ด้านที่ ๖ คุณภำพกำรด ำเนินงำน  

ด้านที่ ๗ ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร  

ด้านที่ ๘ กำรปรับปรุงกำรท ำงำน  
ด้านที่ ๙ กำรเปิดเผยข้อมูล  

ด้านที่ ๑๐ กำรป้องกันกำรทุจรติ  
รวมคะแนนดิบ  

คิดเป็นร้อยละ  

ด้าน คะแนนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ด้านที่ ๑ กำรบริหำรจัดกำร  

ด้านที่ ๒ กำรบริหำรงำนบุคคลและกิจกำรสภำ  
ด้านที่ ๓ กำรบริหำรงำนกำรเงินและกำรคลงั  

ด้านที่ ๔ กำรบริกำรสำธำรณะ  

ด้านที่ ๕ ธรรมำภิบำล  
รวมคะแนนดิบ  

คิดเป็นร้อยละ  



- ๔ - 

แบบประเมินเกณฑ์เกณฑ์ชี้วัดส ำหรับกำรคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีกำรบริหำรจัดกำรที่ดี                           ประเภททั่วไป              

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (แบบ อปท. ทัว่ไป/๒๕๖๓) 

๓. เกณฑ์กำรประเมินผลกำรจัดบริกำรสำธำรณะตำมเกณฑ์ชี้วัดและค่ำเป้ำหมำยขั้นต ่ำมำตรฐำนกำรจัดบริกำร
สำธำรณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เกณฑ์การประเมิน คะแนนเต็ม 
คะแนนของ

องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ๑ 

ส่วนที่ ๑ แต่งต้ังคณะกรรมกำรประเมินตนเอง ๒  
ส่วนที่ ๒ ควำมครบถ้วนของขอ้มูลกำรจัดกำรบริกำรสำธำรณะของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๓  

ส่วนที่ ๓ ผลประเมินควำมพึงพอใจของประชำชนต่อกำรจัดบริกำร
สำธำรณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๕  

ส่วนที่ ๔ ผลกำรจัดบริกำรสำธำรณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒ ๑๐  

รวม ๒๐  
หมายเหต:ุ  ๑. คณะที่ปรึกษำจะตรวจสอบเพื่อยืนยันควำมถูกต้องของข้อมูลจำกฐำนข้อมูลของส่วนติดตำมและ
ประเมินผลของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ๒. หลักกำรค ำนวณ: หำกด ำเนินกำรจัดบริกำรสำธำรณะได้ร้อยละ ๘๕.๔๙ คิดเป็น ๘.๕ คะแนน และ
หำกด ำเนินกำรจัดบริกำรสำธำรณะได้ร้อยละ ๖๐.๐๐ คิดเป็น ๖ คะแนน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- ๕ - 

แบบประเมินเกณฑ์เกณฑ์ชี้วัดส ำหรับกำรคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีกำรบริหำรจัดกำรที่ดี                           ประเภททั่วไป              

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (แบบ อปท. ทัว่ไป/๒๕๖๓) 

ส่วนที่ ๔ โครงการนวัตกรรมท้องถิ ่นตามเกณฑ์รางวัลบริการสาธารณะขององค์การสหประชาชาติ 
(United Nations Public Service Award) 

ค านิยาม 
โครงกำรนวัตกรรมท้องถิ่น หมำยถึง แผนงำน โครงกำร หรือกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีขั้นตอน 
กระบวนกำร และวิธีด ำเนินงำนที่แตกต่ำงจำกขั้นตอน กระบวนกำร และวิธีด ำเนินงำนเดิม โดยก่อให้เกิดประโยชน์
อย่ำงชัดเจนเป็นรูปธรรมต่อชุมชน และส่งผลต่อกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตประชำชนในท้องถิ่นภำยใต้ขอบเขตหน้ำที่
และอ ำนำจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำมบทบัญญัติแห่งกฎหมำย  

เงื่อนไข 
๑) โครงกำรนวัตกรรมท้องถิ่นต้องมีค ำอธิบำยขั้นตอน กระบวนกำร และวิธีด ำเนินงำนที่ชัดเจน พร้อมทั้ง

เปรียบเทียบให้เห็นถึงควำมแตกต่ำงจำกข้ันตอน กระบวนกำร และวิธีด ำเนินงำนแบบเดิม 
๒) ต้องด ำเนินกำรมำแล้วไม่เกิน ๕ ปี คือ ด ำเนินกำรระหวำ่งปงีบประมำณ ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒  
๓) ต้องมีผลลัพธ์หรือประโยชนต์่อชุมชนที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม ภำยในปีงบประมำณ ๒๕๖๒ 

ประเภทนวัตกรรม 
๑) นวัตกรรมบริการสาธารณะ (Public Service Innovation) หมำยถึง กำรพัฒนำ ปรับปรุง และ

เปลี ่ยนแปลงขั ้นตอน กระบวนกำร หรือวิธีกำรในกำรจัดบริกำรสำธำรณะด้ำนใดด้ำนหนึ่ง ให้ง่ำย        
และสะดวกต่อกำรเข้ำถึง (Ease of Access) รวมทั้งมีประสิทธิผลและควำมคุ้มค่ำ (Cost-effectiveness) 
อำทิเช่น กำรจัดบริกำรสุขภำพเชิงนวัตกรรม กำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำท้องถิ่น เป็นต้น  

๒) นวัตกรรมกระบวนการองค์กร (Organizational Process Innovation) หมำยถึง กำรพัฒนำ 
ปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงขั้นตอน กระบวนกำร และวิธีกำรในกำรบริหำรจัดกำรภำยในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้แตกต่ำงจำกเดิมและมีประสิทธิภำพเพิ่มขึ้น อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อกำรจัดบริกำร
สำธำรณะในภำพรวม ได้แก่ กำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกำรน ำร่องและพิกัดบนพื้นโลกจำกดำวเทียม (GPS 
Technology) และเทคโนโลยีอำกำศยำนไร้คนขับ (Drone Technology) ในกำรจัดท ำทะเบียนทรัพย์สิน 
สำธำรณูปโภค และข้อมูลทำงด้ำนประชำกรต่ำง ๆ ของพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๓) นวัตกรรมในการใช้ข้อบัญญัติท้องถิ่น (Local Regulatory Innovation) หมำยถึง กำรทดลองใช้หรือ
กำรประกำศใช้ข้อบัญญัติท้องถิ่นเพื่อด ำเนินกำรตำมหน้ำที่และอ ำนำจภำยใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมำย     
โดยข้อบัญญัตินั้นต้องแสดงให้เห็นถึงรำยละเอียดที่เพิ่มเติมจำกที่บทบัญญัติแห่งกฎหมำยก ำหนดไว้ 
รวมทั้งมีโครงกำรหรือกิจกรรมที่บังคับใช้ข้อบัญญัตินั้นจนเกิดผลเป็นประโยชน์อย่ำงชัดเจนต่อชุมชนและ
ประชำชน ยกตัวอย่ำงเช่น ข้อบัญญัติว่ำด้วยกำรรับรองสิทธิชุมชนในกำรอนุรักษ์ควำมหลำกหลำยของ
ระบบนิเวศริมชำยฝั่งและป่ำชำยเลน ข้อบัญญัติเรื่องกำรอนุรักษ์และใช้ทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง
อย่ำงยั่งยืน ข้อบัญญัติประมงพื้นบ้ำน ข้อบัญญัติปรับภูมิทัศน์อำคำร และข้อบัญญัติว่ำด้วยเรื่องกำร
อนุรักษ์และพัฒนำแหล่งมรดกโลกบ้ำนเชียง บ้ำนดอนธงชัย เป็นต้น 

๔) นวัตกรรมเชิงนโยบาย (Policy Innovation) หมำยถึง กำรประกำศใช้นโยบำยหรือโครงกำรที่แตกต่ำง
จำกเดิม หรือแตกต่ำงจำกนโยบำยหรือโครงกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น โดยต้องปรำกฏ     
กำรด ำเนินงำนและประโยชน์อย่ำงเป็นรูปธรรม ยกตัวอย่ำงเช่น นโยบำยส่งเสริมควำมเท่ำเทียมทำงเพศ
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ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงำนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือโครงกำรตลำดถนน
คนเดิน โครงกำรจัดกำรพื้นที่สำธำรณะที่ถูกบุกรุก เป็นต้น 

๑. ชื่อโครงการนวัตกรรม 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 

๒. งบประมาณโครงการ (บาท) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 

๓. ความส าคัญและวัตถุประสงค์โครงการ  

๓.๑ โปรดระบุวัตถุประสงค์ของโครงกำร (ควำมยำวไม่เกิน ๑๐๐ ค ำ) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 

๓.๒ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีวิธีกำรอย่ำงไรในกำรวิเครำะห์สภำพปัญหำจนน ำไปสู่โครงกำรนวัตกรรม ข้อมูล
ที่ใช้ก ำหนดโครงกำรมำจำกแหล่งใด ใช้วิธีกำรวิเครำะห์อย่ำงไร (ควำมยำวไม่เกิน ๒๐๐ ค ำ) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 

๔. ขั้นตอน กระบวนการ และวิธีด าเนินโครงการนวัตกรรม โปรดอธิบำยขั้นตอน กระบวนกำร และวิธีด ำเนิน
โครงกำรนวัตกรรม รวมทั้งกลไกกำรติดตำมประเมินผลโครงกำร (ควำมยำวไม่เกิน ๓๐๐ ค ำ) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 

๕. ความเป็นนวัตกรรมของโครงการ 

 ๕.๑ โปรดระบุสถำนภำพของโครงกำร 

  โครงกำรที่ริเริ่มใหม่ พ.ศ................. 
 โครงกำรที่ต่อยอดจำกโครงกำรเดิม ชื่อโครงกำรเดิม..................... ซึ่งได้ริเริ่มไว้ในปี พ.ศ. ............... 

๕.๒ โปรดอธิบำยว่ำโครงกำรมีควำมเป็น “นวัตกรรม” อย่ำงไร เมื่อเปรียบเทียบกับโครงกำรของหน่วยงำนอื่น
หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในประเทศไทย (ควำมยำวไม่เกิน ๑๐๐ ค ำ) 
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 

๖. การถ่ายทอดองค์ความรู้จากโครงการนวัตกรรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่ำนได้ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ที่ได้
จำกโครงกำรนวัตกรรมไปยังหน่วยงำนภำครัฐอื่นหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นหรือไม่ โปรดระบุหน่วยงำน
ภำครัฐ และ/หรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่น ำองค์ควำมรู้จำกโครงกำรนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ และอธิบำยว่ำ
น ำไปใช้ประโยชน์อย่ำงไร พร้อมแสดงหลักฐำนประกอบ ได้แก่ เอกสำรโครงกำรและรำยงำนผลกำรติดตำมประเมินผล
โครงกำรของหน่วยงำนภำครัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น หรือภำพถ่ำยที่แสดงให้เห็นถึงกิจกรรมและ
โครงกำรที่เก่ียวข้อง (ควำมยำวไม่เกิน ๒๐๐ ค ำ) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 

๗. ทรัพยากรที่ใช้ในโครงการนวัตกรรม 

๗.๑ โปรดระบุทรัพยำกรที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ด ำเนินโครงกำรนวัตกรรม อำทิเช่น ทรัพยำกรบุคคล 
พัสดุครุภัณฑ์ เป็นต้น (ควำมยำวไม่เกิน ๑๐๐ ค ำ) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 

๗.๒ โปรดอธิบำยแนวทำงกำรสร้ำงควำมต่อเนื่องของโครงกำรนวัตกรรมในปีงบประมำณถัดไป องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้มีกำรบรรจุโครงกำรนวัตกรรมไว้ในแผนพัฒนำ ๕ ปีหรือไม่ และนอกเหนือจำกกำรบรรจุโครงกำร
นวัตกรรมไว้ในแผนพัฒนำ ๕ ปีแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทำงสร้ำงควำมต่อเนื่องอ่ืนหรือไม่ โปรดอธิบำย 
(ควำมยำวไม่เกิน ๑๐๐ ค ำ) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 

๘. การติดตามและประเมินผลโครงการ 

๘.๑ หน่วยงำนใดด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงกำรนวัตกรรม และมีกระบวนกำรและ
วิธีกำรติดตำมประเมินผลอย่ำงไร (ควำมยำวไม่เกิน ๒๐๐ ค ำ) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 

๘.๒ โปรดอธิบำยตัวชี้วัดและแนวทำงกำรวัดประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงกำร (ควำมยำวไม่เกิน ๑๐๐ ค ำ) 
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 

๙. โครงกำรนวัตกรรมได้ด ำเนินกำรโดยอำศัยควำมร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น หน่วยงำนภำครัฐอื่น 
หรือองค์กรภำคประชำชนหรือไม่ หำกปรำกฏควำมร่วมมือในลักษณะใดลักษณะหนึ่งกับหน่วยงำนภำยนอก            
โปรดอธิบำยแนวทำงและกลไกควำมร่วมมือนั้น (ควำมยำวไม่เกิน ๒๐๐ ค ำ) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 

๑๐. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่ำนได้ด ำเนินกำรถอดบทเรียนและจัดกำรควำมรู้ได้เกิดจำกโครงกำรนวัตกรรม
หรือไม่ โปรดอธิบำยกระบวนกำรถอดบทเรียนและกำรจัดกำรควำมรู้ ตลอดจนแนวทำงกำรพัฒนำปรับปรุงโครงกำร
นวัตกรรมตำมผลที่ได้จำกกำรถอดบทเรียนและกำรจัดกำรควำมรู้ (ควำมยำวไม่เกิน ๒๐๐ ค ำ) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 
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รายการประเมินตนเอง (Self-Assessment) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โครงการรางวัลการบริหารจัดการทีด่ี ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

ประเภททั่วไป 

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่......................................................................................................................................................จงัหวัด.............................................................................. 
ชื่อโครงการนวัตกรรม............................................................................................................................................................................................................................................................ 
ประเภทนวัตกรรม (เลือก ๑ ข้อ) 

 นวัตกรรมบริกำรสำธำรณะ (Public Service Innovation)        นวัตกรรมกระบวนกำรองค์กร (Organizational Process Innovation) 
 นวัตกรรมในกำรใช้ข้อบัญญัติท้องถิ่น (Local Regulatory Innovation)       นวัตกรรมเชิงนโยบำย (Policy Innovation) 

ประเด็นการประเมิน ค าอธิบาย เกณฑก์ารประเมิน 
คะแนนประเมิน

ตนเอง 
คะแนนที่ได้ 

ตัวอย่างเอกสารหรือหลักฐานเชิง
ประจักษ์แนบประกอบ 

๑. คุณลักษณะของนโยบายทีต่ั้งอยู่บนหลกัฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-based Policy) 
๑.๑ ที่มำและ

กระบวนกำรก ำหนด
โครงกำรนวัตกรรม  

อปท. วิเครำะหข์้อมูลเกี่ยวกับปัญหำของ
ท้องถิ่นด้วยเทคนิคที่สลับซับซ้อนก่อนก ำหนด
โครงกำรแก้ไขปัญหำหรือไม่ 

๐ =  อปท. ไม่มีข้อมูลส ำหรับอธิบำยทีม่ำของโครงกำร 
 นวัตกรรมได้ 

๑ =  มีข้อมูลดิบ (Data) แต่ขำดกำรวิเครำะห์ 
๒ =  มีข้อมูลและใช้วธิีวิเครำะห์เชิงปริมำณหรือเชิง 

 คุณภำพอย่ำงใดอยำ่งหนึ่งเท่ำนั้น 
๓ =  มีข้อมูลทั้งเชิงปริมำณและเชิงคุณภำพและใช้ 

 เทคนิคกำรวิเครำะห์ผสมผสำนระหว่ำง  
 กำรวิเครำะห์เชิงปริมำณและเชิงคุณภำพ 

 
 
 
 
 
 
 

  - ค ำอธิบำยในใบสมัครส่วนที่ ๔ 
ข้อที่ ๓ ต้องมีควำมกระชับและ
แสดงให้เห็นถึงกระบวนกำร
ได้มำซ่ึงโครงกำรนวัตกรรมอยำ่ง
ชัดเจน 

- หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมใบ
สมัคร: หลักฐำนหรือเอกสำร
อธิบำยกระบวนกำรที่ได้มำซ่ึง
โครงกำรนวัตกรรม เช่น บทสรุป
ผู้บริหำรรำยงำนกำรวิเครำะห์
สภำพ  ปัญหำ, บทสรุปผู้บริหำร
รำยงำนศึกษำควำมเป็นไปได้, 
บันทึกข้อควำมสรุปกระบวนกำร
ท ำประชำคมสภำพปัญหำ  
เป็นต้น  



- ๑๐ - 
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ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (แบบ อปท. ทัว่ไป/๒๕๖๓) 

ประเด็นการประเมิน ค าอธิบาย เกณฑก์ารประเมิน 
คะแนนประเมิน

ตนเอง 
คะแนนที่ได้ 

ตัวอย่างเอกสารหรือหลักฐานเชิง
ประจักษ์แนบประกอบ 

๒. ประสิทธิผลของนวัตกรรม  

๒.๑ ผลกระทบที่เป็น
ประโยชน์ต่อชุมชน
และประชำชนใน
พื้นที่ 

โครงกำรนวัตกรรมมีประโยชน์ตอ่ชุมชนและ
ประชำชนที่สำมำรถวัดได้หรือไม่ อปท. 
สำมำรถแสดงหลักฐำนเชิงประจักษ์เพื่อแสดง
ให้เห็นถึงผลกระทบในเชิงบวกต่อชุมชนได้
หรือไม่ 

๐ = ไม่ปรำกฏตัวชีว้ัดหรือหลักฐำนเชิงประจักษ์ที่แสดง 
      ให้เห็นถึงประโยชน์ตอ่ชุมชนและประชำชนที่เป็น 
      รูปธรรม 
๑ = ตัวชีว้ัดผลกระทบโครงกำรไม่ถูกตอ้งตำมหลัก 
      วิชำกำร (เช่น มีเพยีงกำรประเมินควำมพึงพอใจ)  
      ท ำให้ไม่สำมำรถประเมินผลกระทบต่อชุมชนได้ 
๒ = อปท. มีตวัชี้วัดที่ถกูต้องตำมหลกัวชิำกำรและมี 
      หลักฐำนประกอบ แต่ประโยชน์ต่อชุมชนและ 
      ประชำชนไม่มีควำมชัดเจนเป็นรูปธรรม 
๓ = อปท. สำมำรถแสดงตัวชีว้ัดที่ถูกตอ้งตำมหลัก 
      วิชำกำรและมหีลักฐำนเชิงประจักษ์ที่แสดงให้เห็น 
      ถึงประโยชน์ต่อชุมชนและประชำชนไอ้อย่ำงชัดเจน 
      เป็นรูปธรรม 

  - ค ำอธิบำยในใบสมัครส่วนที่ ๔ 
ข้อที่ ๘.๒ ต้องมีควำมกระชับ
และแสดงให้เห็นถึงผลกระทบ
ต่อชุมชนและประชำชนในพื้นที ่

- หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมใบ
สมัคร: หลักฐำนหรือเอกสำร
อธิบำยกระบวนกำรติดตำมและ
ประเมินผลโครงกำร ได้แก่ 
บทสรุปผู้บริหำรรำยงำนกำร
ติดตำมประเมินผลที่ระบุตัวชี้วัด
ผลสัมฤทธิ์อยำ่งชัดเจน  
 

๓. ความสอดคล้องกับหลักการไม่ทอดทิ้งใครไว้เบื้องหลัง (Leaving No One Behind Principle) 

๓.๑ กลุ่มเป้ำหมำยและ
ผลกระทบโครงกำร
ต่อกลุ่มเป้ำหมำย 

โครงกำรนวัตกรรมมีกลุ่มเป้ำหมำยชัดเจน 
(สตรี ผู้พิกำร คนชรำ ผู้ดอ้ยโอกำส) และ
สำมำรถอธบิำยผลกระทบต่อกลุ่มเป้ำหมำยได้
อย่ำงชัดเจน 

๐ = ไม่มีค ำอธิบำย 
๑ = กลุ่มเป้ำหมำยของโครงกำรไม่ชัดเจน (อำจมีเพียง

กำรระบุอย่ำงกว้ำง ๆ ว่ำ “ประชำชน”) ท ำให ้
ผลกระทบของโครงกำรต่อกลุ่มเป้ำหมำยไม่ชัดเจน 
(ไม่ทรำบว่ำ “ใคร” จะได้ประโยชน์จำกโครงกำร) 

๒ = โครงกำรนวัตกรรมมีกลุ่มเป้ำหมำยที่ชัดเจน แต่ 
ผลกระทบของโครงกำรต่อกลุ่มเป้ำหมำยไม่ชัดเจน 

๓ = อปท. สำมำรถระบกุลุ่มเป้ำหมำยโครงกำร
นวัตกรรมได้อย่ำงชัดเจน และสำมำรถแสดง

  - ค ำอธิบำยในส่วนที ่๔ ข้อที่ ๓.๑ 
ต้องมีควำมชัดเจนว่ำ 
“กลุ่มเป้ำหมำย” ของโครงกำร
คือใคร มีจ ำนวนเท่ำใดในพื้นที่ 
และโครงกำรมีวัตถุประสงค์เพื่อ
พัฒนำมิติใดของสภำพชวีิต 
ควำมเป็นอยู่ของกลุ่มเป้ำหมำย
นั้น 

- หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมใบ
สมัคร: ส ำเนำโครงกำร



- ๑๑ - 
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ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (แบบ อปท. ทัว่ไป/๒๕๖๓) 

ประเด็นการประเมิน ค าอธิบาย เกณฑก์ารประเมิน 
คะแนนประเมิน

ตนเอง 
คะแนนที่ได้ 

ตัวอย่างเอกสารหรือหลักฐานเชิง
ประจักษ์แนบประกอบ 

หลักฐำนที่สะท้อนให้เห็นผลกระทบในเชิงบวกต่อ
กลุ่มเป้ำหมำยนั้นได้อย่ำงเป็นรูปธรรม 

นวัตกรรมที่บรรจุในข้อบัญญัติ
งบประมำณรำยจำ่ยประจ ำป ี

๔. กลไกและธรรมาภบิาลในการบริหารจัดการโครงการนวัตกรรม 

๔.๑ ขั้นตอน 
กระบวนกำร และ 
วิธีด ำเนินโครงกำร 

กลไกกำรบริหำรจัดกำรโครงกำรนวัตกรรมมี
ขั้นตอน กระบวนกำร และวิธีด ำเนินงำนที่
ชัดเจน สำมำรถติดตำมประเมินผลได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพหรือไม ่

๐ = ไม่มีค ำอธิบำย 
๑ = โครงกำรนวัตกรรมไม่มีขั้นตอน กระบวนกำร และ

วิธีด ำเนินงำนที่ชัดเจน  ท ำให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละ
ขั้นตอนและวธิีกำรก ำกับ ติดตำม และประเมินผล 
มีควำมคลุมเครือ  

๒ = โครงกำรนวัตกรรมมีขั้นตอน กระบวนกำร และวิธี
ด ำเนินงำนที่ชัดเจน ท ำให้ทรำบว่ำผู้รับผิดชอบใน
แต่ละขั้นตอนคือใคร แต่ไม่ปรำกฏแนวทำง 
กำรก ำกับ ติดตำม และประเมินผลที่ชัดเจน 

๓ = โครงกำรนวัตกรรมมีขั้นตอน กระบวนกำร และวิธี
ด ำเนินงำนที่ชัดเจน เข้ำใจได้ง่ำย สำมำรถแสดง
กลไกทั้งหมดได้ด้วยแผนภูม ิ(Flow Chart) ที่ระบุ
ผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอน รวมทั้งวิธกีำรก ำกับ 
ติดตำม และประเมินผล 

  - ค ำอธิบำยในส่วนที ่๔ ข้อที่ ๔ 
และ ๘ ตอ้งแสดงได้อย่ำงชัดเจน
ถึงกลไกกำรบริหำรจัดกำร
โครงกำรนวัตกรรม 

- หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมใบ
สมัคร: แผนปฏิบัติรำชกำร
เฉพำะส่วนที่เกีย่วข้องกับ
โครงกำรนวัตกรรม โดยตอ้งมี
รำยละเอียดเกีย่วกับกลไกกำร
บริหำรจัดกำรโครงกำร ขั้นตอน 
กระบวนกำร และวธิีด ำเนินงำน 

๕. การจัดการความรูแ้ละถ่ายทอดความรู้ให้แก่หน่วยงานอ่ืน 

๕.๑ กำรจัดกำรควำมรู้ที่
ได้จำกโครงกำร
นวัตกรรม 

อปท. มีขั้นตอน กระบวนกำร และ 
ผลด ำเนินงำนเกี่ยวกับกำรจัดกำรองค์ควำมรู้ 
(Knowledge Management: KM) จำก
โครงกำรนวัตกรรมหรือไม่ 

๐ = ไม่มีค ำอธิบำย 
๑ = อปท. มแีผนจัดกำรควำมรู้ (KM) ขององค์กร  

แต่ไม่ได้น ำมำใช้กับโครงกำรนวัตกรรม 
๒ = อปท. มีแผนและผลกำรจัดกำรควำมรู้ (KM) จำก

โครงกำรนวัตกรรม แต่ไม่ปรำกฏหลักฐำนที่ชัดเจน
แสดงให้เห็นถึงกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วนที่
เกี่ยวขอ้งกับโครงกำรนวัตกรรม โดยกระบวนกำร 

  - ค ำอธิบำยในส่วนที ่๔ ข้อที่ ๑๐
ต้องแสดงได้อย่ำงชัดเจนถึง 
กำรจัดกำรควำมรู้และผลที่ได้
จำกกำรจัดกำรควำมรู้ที่เกี่ยวกบั
โครงกำรนวัตกรรม 

- หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมใบ
สมัคร: รำยงำนสรุปกระบวนกำร 



- ๑๒ - 
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ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (แบบ อปท. ทัว่ไป/๒๕๖๓) 

ประเด็นการประเมิน ค าอธิบาย เกณฑก์ารประเมิน 
คะแนนประเมิน

ตนเอง 
คะแนนที่ได้ 

ตัวอย่างเอกสารหรือหลักฐานเชิง
ประจักษ์แนบประกอบ 

KM เป็นเพียงกำรประชุมชี้แจงของผู้บริหำรหรือ
กำรบรรยำยของวิทยำกร 

๓ = อปท. มีขั้นตอน กระบวนกำร และผลด ำเนินงำน
เกี่ยวกบักำรจัดกำรองค์ควำมรู้ (KM) จำกโครงกำร
นวัตกรรมที่ชัดเจน โดยผลด ำเนินงำนนัน้ต้องมี
หลักฐำนเชิงประจักษ์ที่แสดงให้เห็นวำ่ ทุกภำคส่วน
มีส่วนร่วมและน ำไปสู่กำรถอดบทเรียน 

ขั้นตอน และผลสัมฤทธิ์ที่ได้จำก
กำรจัดกำรควำมรู้ ทั้งนี้ กิจกรรม
ถ่ำยทอดหรือสื่อสำรทำงเดียว
ของผู้บริหำรไปยังบุคลำกรไม่ถือ
เป็นกำรจัดกำรควำมรู ้

๖. การตดิตามและประเมินผลโครงการ 

๖.๑ กลไกกำรติดตำม
และประเมินผล
โครงกำร 

โครงกำรมีแนวทำงกำรก ำกับ ติดตำม และ
ประเมินผลที่ชัดเจน เป็นรูปธรรม ถูกตอ้งตำม
หลักวิชำกำร และได้ถูกน ำไปใช้จริงกับโครงกำร
หรือไม่ 

๐ = ไม่มีค ำอธิบำย 
๑ = อปท. ไม่มีแนวทำงก ำกับ ติดตำม และประเมินผล 
      โครงกำรนวัตกรรมที่ชัดเจน 
๒ = โครงกำรนวัตกรรมมีแนวทำงกำรก ำกับ ติดตำม 

และประเมินผลที่ชัดเจน เป็นรูปธรรม ถกูต้องหลัก
วิชำกำร แตย่ังไม่มีกำรก ำกับ ติดตำม และ
ประเมินผลโครงกำรนวัตกรรม 

๓ = โครงกำรนวัตกรรมมีแนวทำงกำรก ำกับ ติดตำม 
และประเมินผลที่ชัดเจน เป็นรูปธรรม ถกูต้องหลัก
วิชำกำร และ อปท. ได้มีกำรก ำกับ ติดตำม และ
ประเมินผลโครงกำรนวัตกรรมแล้ว 

  - ค ำอธิบำยในส่วนที ่๔ ข้อที่ ๘
ต้องแสดงได้อย่ำงชัดเจนถึง 
กลไกกำรติดตำมและประเมินผล
โครงกำร 

- หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมใบ
สมัคร: แผนปฏิบัตกิำรรำชกำร 
(เฉพำะส่วนที่เกีย่วกับกำรก ำกับ 
ติดตำม และประเมินผลโครงกำร
นวัตกรรม) และบทสรุปผู้บรหิำร
รำยงำนกำรก ำกบั ติดตำม และ
ประเมินผลโครงกำรนวัตกรรม 

๗. การมีส่วนร่วมของประชาชนและบทบาทของภาคีเครือขา่ยในการขับเคลือ่นโครงการ 

๗.๑ กำรมีส่วนรว่มของ
ทุกภำคส่วนในพื้นที ่

อปท. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภำคสว่นใน
พื้นที่รับผิดชอบมีส่วนร่วมในกำรขับเคลื่อน
โครงกำรนวัตกรรมหรือไม่ 

๐ = ไม่มีค ำอธิบำย 
๑ = อปท. ไม่สำมำรถแสดงขั้นตอนและกระบวนกำรที่

เปิดโอกำสให้ประชำชนทุกภำคส่วนในพืน้ที่มีส่วน
ร่วมในกำรด ำเนินโครงกำรนวัตกรรม 

  

- ค ำอธิบำยในส่วนที ่๔ ข้อที่ ๘
และ ๙ ตอ้งมีรำยละเอยีดที่
ชัดเจนเกี่ยวกบับทบำทของภำค
ประชำชนและภำคีเครือข่ำยใน



- ๑๓ - 

แบบประเมินเกณฑ์เกณฑ์ชี้วัดส ำหรับกำรคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีกำรบริหำรจัดกำรที่ดี                                       ประเภททั่วไป                

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (แบบ อปท. ทัว่ไป/๒๕๖๓) 

ประเด็นการประเมิน ค าอธิบาย เกณฑก์ารประเมิน 
คะแนนประเมิน

ตนเอง 
คะแนนที่ได้ 

ตัวอย่างเอกสารหรือหลักฐานเชิง
ประจักษ์แนบประกอบ 

๒ = อปท. มีขั้นตอนและกระบวนกำรเปิดโอกำสให้
ประชำชนในพื้นที่รับผิดชอบมีส่วนรว่มในกำร
ด ำเนินโครงกำรนวัตกรรม แต่ “ประชำชน” นั้น
กระจุกตวัในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งอยำ่งชัดเจน ไม่
ครอบคลุมทั่วถึง 

๓ = อปท. มีขั้นตอนและกระบวนกำรทีช่ัดเจนใน 
กำรส่งเสริมสนับสนุนให้ประชำชนทุกภำคส่วนใน
พื้นที่รับผิดชอบมีส่วนร่วมในกำรขับเคลื่อน ก ำกับ 
ติดตำม และประเมินผลโครงกำรนวัตกรรม (มี
เอกสำรหลักฐำนที่ชัดเจน) 

กำรขับเคลื่อนโครงกำร
นวัตกรรม 

- หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมใบ
สมัคร: โครงกำรที่บรรจุไว้ใน
ข้อบัญญัติและแผนปฏิบัติ
รำชกำรเฉพำะส่วนที่เกีย่วขอ้ง
กับโครงกำรนวัตกรรม 

๗.๒ รูปแบบกลไก 
ควำมร่วมมือกับ
หน่วยงำนอื่น 

อปท. มีกลไกควำมร่วมมือกับหนว่ยงำนอื่นหรือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในกำรด ำเนิน
โครงกำรนวัตกรรมหรือไม่ 

๐ = ไม่มีค ำอธิบำย 
๑ = อปท. มีควำมร่วมมอืกับหน่วยงำนหรือองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในกำรขบัเคลื่อนโครงกำร
นวัตกรรม แต่เป็นควำมรว่มมือเฉพำะกจิ หรือ
ควำมร่วมมืออย่ำงไม่เป็นทำงกำรที่มีระยะเวลำ
เพียงสั้น ๆ  

๒ = อปท. มีควำมร่วมมอืกับหน่วยงำนหรือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในกำรขับเคลื่อนโครงกำร
นวัตกรรม โดยเป็นควำมร่วมมอือยำ่งไม่เป็น
ทำงกำรที่มีระยะเวลำยำวนำนพอสมควร (อำจเป็น
ควำมร่วมมือเกีย่วกับโครงกำรอื่นก็ได้) 

๓ = อปท. มีกลไกควำมรว่มมือกบัหน่วยงำนอื่นหรือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นอยำ่งเป็นทำงกำรใน
กำรขับเคลื่อนโครงกำรนวัตกรรม ดว้ยกำรจัดท ำ
บันทึกข้อตกลง (MOU) กำรจัดบริกำรสำธำรณะ

  

- ค ำอธิบำยในส่วนที ่๔ ข้อที่ ๖ 
และ ๙ ตอ้งมีรำยละเอยีด
เกี่ยวกบัแนวทำงและ 
ควำมร่วมมือกับหนว่ยงำนอื่นใน
กำรด ำเนินโครงกำรนวัตกรรม 

- หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมใบ
สมัคร: ส ำเนำ MOU หรือ MOA 
กับหน่วยงำนต่ำง ๆ ที่เกิดขึ้น
ภำยในปีงบประมำณ พ.ศ. 
๒๕๖๒ พร้อมส ำเนำโครงกำร
ควำมร่วมมือที่เป็นรูปธรรม  
โดยต้องเป็น MOU และ MOA 
ที่เกี่ยวขอ้งกับโครงกำร
นวัตกรรมเท่ำนั้นจึงจะได้ 
คะแนนเต็ม ๓ คะแนน 



- ๑๔ - 

แบบประเมินเกณฑ์เกณฑ์ชี้วัดส ำหรับกำรคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีกำรบริหำรจัดกำรที่ดี                                       ประเภททั่วไป                

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (แบบ อปท. ทัว่ไป/๒๕๖๓) 

ประเด็นการประเมิน ค าอธิบาย เกณฑก์ารประเมิน 
คะแนนประเมิน

ตนเอง 
คะแนนที่ได้ 

ตัวอย่างเอกสารหรือหลักฐานเชิง
ประจักษ์แนบประกอบ 

ร่วมกับหนว่ยงำนหรอืองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อื่น ตำมที่กฎหมำยและระเบียบก ำหนด 

 

 

๘. ความยัง่ยืนของโครงการ 

๘.๑ ควำมต่อเนื่องของ
โครงกำร 

อปท. มีแผนงำนหรือโครงกำรที่แสดงให้เห็นถึง
ควำมพยำยำมในกำรพัฒนำต่อยอดหรือ
ขับเคลื่อนโครงกำรนวัตกรรมอยำ่งต่อเนื่อง 
ในอนำคตหรือไม่ 

๐ = ไม่มีค ำอธิบำย 
๑ = อปท. ไม่มีแผนและไม่ได้น ำโครงกำรนวัตกรรม

บรรจุในแผนพัฒนำท้องถิ่น ๕ ปี  
๒ = อปท. ชี้แจงวำ่ มีแผนที่จะน ำโครงกำรนวัตกรรมมำ

บรรจุในแผนพัฒนำท้องถิ่น ๕ ปี แตย่ังไม่ได้บรรจุ 
๓ = อปท. ได้น ำโครงกำรนวัตกรรมบรรจุเป็นแผนงำน

ในแผนพัฒนำท้องถิ่น ๕ ปี ซ่ึงในแผนงำนนั้น
ประกอบดว้ยโครงกำรย่อยทีถู่กพัฒนำตอ่ยอดจำก
โครงกำรนวัตกรรม 

  

- ค ำอธิบำยในส่วนที ่๔ ข้อที่ ๗ 
ต้องมีรำยละเอียดชัดเจน
เกี่ยวกบัควำมพยำยำมของ 
อปท. ในกำรสร้ำงควำมตอ่เนื่อง
และยั่งยืนให้เกิดขึ้นกับโครงกำร
นวัตกรรม 

- หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมใบ
สมัคร: ส ำเนำแผนพัฒนำทอ้งถิ่น
เฉพำะส่วนที่เกีย่วข้องกับ
โครงกำรนวัตกรรม (หำกปรำกฏ
หลักฐำนชัดเจน จะได้ ๓ 
คะแนน) 



 
 

แบบประเมินเกณฑ์เกณฑ์ชี้วัดส ำหรับกำรคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีกำรบริหำรจัดกำรที่ดี                          ประเภททั่วไป                

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (แบบ อปท. ทัว่ไป/๒๕๖๓) 

สรุปผลคะแนนโครงการนวัตกรรมตามรายการประเมินตนเองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการประเมิน คะแนนเต็ม 
คะแนนการประเมินตนเอง

ของ อปท. 

๑. คุณลักษณะของนโยบำยที่ตั้งอยูบ่น
หลักฐำนเชิงประจักษ์ (Evidence-based 
Policy) 

๓  

๒. ประสิทธผิลของนวัตกรรม ๓  
๓. ควำมสอดคล้องกับหลักกำรไม่ทอดทิ้งใคร

ไว้เบื้องหลัง (Leaving No One Behind 
Principle) 

๓  

๔. กลไกและธรรมำภิบำลในกำรบริหำร
จัดกำรโครงกำรนวัตกรรม 

๓  

๕. กำรจัดกำรควำมรู้และถ่ำยทอดควำมรู้
ให้แก่หน่วยงำนอ่ืน 

๓  

๖. กำรติดตำมและประเมินผลโครงกำร ๓  
๗. กำรมีส่วนร่วมของประชำชนและบทบำท

ของภำคีเครือข่ำยในกำรขับเคลื่อน
โครงกำร 

๖  

๘. ควำมยั่งยืนของโครงกำร ๓  

รวม ๒๗  

 

 

 

 

 

 

 

 



- ๑๖ - 

แบบประเมินเกณฑ์เกณฑ์ชี้วัดส ำหรับกำรคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีกำรบริหำรจัดกำรที่ดี                            ประเภททั่วไป                

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (แบบ อปท. ทัว่ไป/๒๕๖๓) 

ค ารับรองความถูกต้องของเนื้อหาและหลักฐานใบสมัคร 

ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำข้อควำมที่ระบุไว้ในใบสมัครนี้เป็นควำมจริงและครบถ้วนทุกประกำร หำกคณะกรรมกำรประเมิน
รำงวัลฯ ตรวจพบในภำยหลังว่ำมีกำรระบุข้อมูลที่คลำดเคลื่อนไปจำกควำมเป็นจริง หรือจงใจบิดเบือนข้อมูลหรือ
ตกแต่งตัวเลข อำจกลำยเป็นสำเหตุให้ถูกตัดสิทธิในกำรคัดเลือกเข้ำรับรำงวัลกำรบริหำรจัดกำรที่ดีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และข้ำพเจ้ำยอมรับว่ำกำรตัดสินของคณะกรรมกำรฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด 
 
 
 

ลงชื่อ………………………………………………นำยก อปท. 
(…………………………………………………….……) 

ต ำแหน่ง................................................ 
วันที่............../..................../................. 

 ลงชื่อ………………………………………………ปลัด อปท. 
 (………………………………..…………………………) 

ต ำแหน่ง................................................ 
วันที่............../..................../................. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


