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ประกาศคณะกรรมการการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราการจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อเป็นรางวัลสาหรับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจูงใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของท้องถิน่
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2
ด้วยคณะกรรมการการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีคาสั่งที่ ๕/๒๕๕๙
ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกาหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุน
เพื่อให้ เป็น รางวัลสาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อทาหน้าที่กาหนดเกณฑ์ชี้วัด และแนวทาง
การตรวจสอบประเมินผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการให้
เงินรางวัล กาหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อให้เป็นรางวัลสาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
คัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สมควรได้รับรางวัล และรายงานผลการคัดเลือกให้คณะกรรมการ
การกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ ซึ่งคณะอนุกรรมการกาหนดหลักเกณฑ์
การจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อให้เป็นรางวัลสาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ
และอัตราการจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อเป็นรางวัลสาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จานวน ๒00,๐๐๐,๐๐๐ บาท เรียบร้อยแล้ว
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๒ (๑๑) และมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติกาหนด
แผนและขั้น ตอนการกระจายอ านาจให้ แ ก่อ งค์ กรปกครองส่ วนท้ อ งถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ จึ ง ก าหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราการจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อเป็นรางวัลสาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจูงใจ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 ตามมติของ
คณะอนุกรรมการกาหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อให้เป็นรางวัลสาหรับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ดังนี้
ข้อ ๑ ให้จัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อเป็นรางวัลสาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหาร
จัดการที่ดี จานวน ๒00,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังต่อไปนี้
1.1 ประเภทดี เ ลิ ศ ประกอบด้ ว ย องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั งหวัด เทศบาลนคร
เทศบาลเมือง
เทศบาลตาบล และองค์การบริหารส่วนตาบล
๑.2 ประเภทโดดเด่น ได้แก่
(๑) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ ประกอบด้วย
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง
(๒) เทศบาลตาบล
(๓) องค์การบริหารส่วนตาบล
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๑.3 ประเภททั่วไป ได้แก่
(๑) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ ประกอบด้วย
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง
(๒) เทศบาลตาบล
(๓) องค์การบริหารส่วนตาบล
ข้อ ๒ คุณสมบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สมัคร
๒.๑ ประเภทดีเลิศ ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เคยได้รับรางวัลการบริหาร
จัดการที่ดี ระดับที่ ๑, ๒, ๓ และรางวัลชมเชย (ถ้วยรางวัลหรือโล่รางวัล) ๓ ครั้งขึ้นไป ภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕, ๒๕๕๖, ๒๕๕๗, ๒๕๕๘, ๒๕๕๙, ๒๕๖๐ และ ๒๕๖๑ โดยจะต้องมี
ผลคะแนนรวมของการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance
Assessment : LPA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เฉลี่ยทุกด้าน ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๙๐
๒.๒ ประเภทโดดเด่ น ได้ แ ก่ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ที่ เ คยได้ รั บ รางวั ล
การบริหารจัดการที่ดี ระดับที่ ๑, ๒, ๓ และรางวัลชมเชย (ถ้วยรางวัลหรือโล่รางวัล) ไม่ถึง ๓ ครั้ง
ภายในปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕, ๒๕๕๖, ๒๕๕๗, ๒๕๕๘, ๒๕๕๙, ๒๕๖๐ และ ๒๕๖๑
โดยจะต้องมีผลคะแนนรวมของการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( Local
Performance Assessment : LPA) ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของกรมส่ ง เสริ ม
การปกครองท้องถิ่นเฉลี่ยทุกด้าน ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๘๐
๒.๓ ประเภททั่ ว ไป ได้ แ ก่ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ที่ ไ ม่ เ คยได้ รั บ รางวั ล
การบริหารจัดการที่ดี (ถ้วยรางวัลหรือโล่รางวัล) นับตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕, ๒๕๕๖, ๒๕๕๗,
๒๕๕๘, ๒๕๕๙, ๒๕๖๐ และ ๒๕๖๑ โดยจะต้องมีผลคะแนนรวมของการประเมินประสิทธิภาพของ
องค์ ก รปกครองส่ว นท้ องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑ ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเฉลี่ยทุกด้าน ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๗๐
ข้อ ๓ หลักเกณฑ์การจัดสรรให้เป็นไปตามเกณฑ์ชี้ วัดที่คณะอนุกรรมการกาหนดหลักเกณฑ์
การจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อให้เป็นรางวัลสาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกาหนด ประกอบด้วย
๓.๑ เกณฑ์ ชี้ วั ด การประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
๓.๒ เกณฑ์ชี้วัดการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่คณะอนุกรรมการ
กาหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อให้เป็นรางวัลสาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกาหนด
ข้อ ๔ วิธีการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เพื่อรับรางวัล โดยคัดเลือกองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ในประเภทดีเลิศ ตามข้อ ๑.๑ และตามคุณสมบัติในข้อ ๒.๑ ประเภทโดดเด่นตามข้อ ๑.2
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และตามคุณสมบัติในข้อ ๒.2 และประเภททั่วไปตามข้อ ๑.3 และตามคุณสมบัติในข้อ ๒.3 โดยให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าวสมัครใจส่งแบบประเมินเกณฑ์ชี้วัด การประเมินองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นตามที่คณะอนุกรรมการกาหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อให้เป็นรางวัลสาหรับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกาหนด ส่งให้สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
ข้อ ๕ ให้ ส ถาบั น การศึ ก ษาที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายด าเนิ น การตรวจสอบและประเมิ น ผล
การปฏิ บั ติ ง านขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ตามเกณฑ์ ชี้ วั ด ข้ อ ๓ และให้ ส ถาบั น การศึ ก ษา
เรียงลาดับคะแนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเภทดีเลิศ ประเภทโดดเด่นและประเภททั่วไป
เพื่อให้คณะอนุกรรมการเพื่อคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากส่วนกลางลงพื้นที่เพื่อไปตรวจประเมิน
ผลการปฏิบัติงานในรอบต่อไป
ข้อ ๖ ให้คณะอนุกรรมการเพื่อคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากส่วนกลาง ซึ่งแต่งตัง้
โดยประธานกรรมการการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รับผิดชอบการคัดเลือก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สมควรได้รับรางวัลในประเภทดีเลิศ 1 คณะ ประเภทโดดเด่น 3 คณะ
และประเภททั่วไป ๓ คณะ ดังนี้
6.1 ประเภทดีเลิศ
คณะอนุกรรมการเพื่อคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทดีเลิศ
๖.2 ประเภทโดดเด่น
(๑) คณะอนุ กรรมการเพื่อคัด เลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่
ประเภทโดดเด่น (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง)
(๒) คณะอนุกรรมการเพื่อคัดเลือกเทศบาลตาบล ประเภทโดดเด่น
(๓) คณะอนุกรรมการเพื่อคัดเลือกองค์การบริหารส่วนตาบล ประเภทโดดเด่น
6.3 ประเภททั่วไป ได้แก่
(๑) คณะอนุ กรรมการเพื่อคัด เลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่
ประเภททั่วไป (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง)
(๒) คณะอนุกรรมการเพื่อคัดเลือกเทศบาลตาบล ประเภททั่วไป
(๓) คณะอนุกรรมการเพื่อคัดเลือกองค์การบริหารส่วนตาบล ประเภททั่วไป
ข้อ ๗ คณะอนุกรรมการเพื่อคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากส่วนกลางตามข้อ ๖
ประกอบด้ ว ย ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ เ ป็ น ประธาน ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ผู้ แ ทนส านั ก งานการตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น
ผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้องหรืออนุกรรมการในคณะอนุกรรมการ
ก าหนดหลั ก เกณฑ์ ก ารจั ด สรรเงิ น อุ ด หนุ น เพื่ อ ให้ เ ป็ น รางวั ล ส าหรั บ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
ที่เห็นสมควร ผู้แทนสมาคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้ง 3 สมาคม เป็นอนุกรรมการ และ
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ผู้แ ทนสานั กงานคณะกรรมการการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผู้อานวยการ
สานักงานคณะกรรมการการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมายเป็นอนุกรรมการ
และเลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ โดยมีสัดส่วนคณะอนุกรรมการเพื่อคัดเลือกองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจากส่วนกลางแต่ละคณะประมาณ 7 - 9 คน
ข้อ ๘ ให้แบ่งเงินรางวัลที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 จานวน ๒00,๐๐๐,๐๐๐ บาท ออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้
๘.๑ เงินรางวัลส่วนที่ ๑ ประเภทดีเลิศ (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร
เทศบาลเมื อง เทศบาลตาบล และองค์การบริหารส่ วนตาบล) จ านวน 3 รางวัล รวมเป็นเงิน
15,๐๐๐,๐๐๐ บาท
รางวัลที่ 1 จานวน 6,000,000 บาท
รางวัลที่ 2 จานวน 5,000,000 บาท
รางวัลที่ 3 จานวน 4,000,000 บาท
8.2 เงินรางวัลส่วนที่ 2 จานวน ๑15,5๐๐,๐๐๐ บาท โดยแบ่งประเภทรางวัล
ออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่
(1) ประเภทโดดเด่น จานวน 54,๐๐๐,๐๐๐ บาท จัดสรรเป็นเงินรางวัล
สาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการคัดเลือกในประเภทโดดเด่น จานวนทั้งสิ้น 18 รางวัล
ประกอบด้วย
(๑.1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ (องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง) จานวน 6 รางวัล รวมเป็นเงิน 18,000,000 บาท
รางวัลที่ 1 จานวน
5,000,000 บาท
รางวัลที่ 2 จานวน
4,000,000 บาท
รางวัลที่ 3 จานวน
3,000,000 บาท
รางวัลชมเชย 3 รางวัล ๆ ละ ๒,000,000 บาท รวมจานวนเงิน
6,000,000 บาท
(1.2) เทศบาลตาบล จานวน ๖ รางวัล รวมเป็นเงิน 18,000,000 บาท
รางวัลที่ 1 จานวน
5,000,000 บาท
รางวัลที่ 2 จานวน
4,000,000 บาท
รางวัลที่ 3 จานวน
3,000,000 บาท
รางวัลชมเชย 3 รางวัล ๆ ละ ๒,000,000 บาท รวมจานวนเงิน
6,000,000 บาท
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(1.3) องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล จ านวน ๖ รางวั ล รวมเป็ น เงิ น
18,000,000 บาท
รางวัลที่ 1 จานวน
5,000,000 บาท
รางวัลที่ 2 จานวน
4,000,000 บาท
รางวัลที่ 3 จานวน
3,000,000 บาท
รางวัลชมเชย 3 รางวัล ๆ ละ ๒,000,000 บาท รวมจานวนเงิน
6,000,000 บาท
(2) ประเภททั่วไป จานวน 61,5๐๐,000 บาท จัด สรรเป็นเงินรางวัล
สาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการคัดเลือกในประเภททั่วไป จานวนทั้งสิ้น 32 รางวัล
ประกอบด้วย
(2.1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ (องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง) จานวน ๖ รางวัล รวมเป็นเงิน 13,500,000 บาท
รางวัลที่ 1 จานวน
4,000,000 บาท
รางวัลที่ 2 จานวน
3,000,000 บาท
รางวัลที่ 3 จานวน
2,000,000 บาท
รางวัลชมเชย 3 รางวัล ๆ ละ 1,500,000 บาท รวมจานวนเงิน
4,500,000 บาท
(2.2) เทศบาลตาบล จานวน 13 รางวัล รวมเป็นเงิน 24,000,000 บาท
รางวัลที่ 1 จานวน
4,000,000 บาท
รางวัลที่ 2 จานวน
3,000,000 บาท
รางวัลที่ 3 จานวน
2,000,000 บาท
รางวัลชมเชย 10 รางวัล ๆ ละ 1,500,000 บาท รวมจานวนเงิน
15,000,000 บาท
(2.3) องค์การบริหารส่วนตาบล จานวน 13 รางวัล รวมเป็นเงิน
24,000,000 บาท
รางวัลที่ 1 จานวน
4,000,000 บาท
รางวัลที่ 2 จานวน
3,000,000 บาท
รางวัลที่ 3 จานวน
2,000,000 บาท
รางวัลชมเชย 10 รางวัล ๆ ละ 1,500,000 บาท รวมจานวนเงิน
15,000,000 บาท
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๘.3 เงินรางวัลส่วนที่ 3 ซึ่งเป็นเงินที่เหลือจากข้อ ๘.๑ และข้อ 8.2 จานวน
69,5๐๐,๐๐๐ บาท ให้จัดสรรเป็นเงินรางวัลจูงใจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเภทโดดเด่น
และประเภททั่วไป โดยกาหนดให้มีเงินรางวัลผ่านเกณฑ์ ๒ ระดับ ได้แก่ เงินรางวัลผ่านเกณฑ์สาหรับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าสู่รอบการประเมินในรอบสุดท้ายและเงินรางวัลที่มีผลคะแนนผ่านเกณฑ์
การประเมินในรอบการประเมินของสถาบันการศึกษา ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามที่คณะอนุกรรมการกาหนด
หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อให้เป็นรางวัลสาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกาหนด
ข้อ ๙ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลตามข้อ ๘ นาเงินรางวัลที่ได้รับไปใช้จ่าย
ตามอานาจหน้าที่เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนตามแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยไม่ต้องจัดทาเป็นข้อบัญญัติ
หรือเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี หากเบิกจ่ายไม่ทันหรือมีเงินเหลือจ่าย ให้นาไปใช้จ่าย
ตามอานาจหน้าที่ให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และหากยังมีเงินเหลือจ่ายให้ตกเป็น
เงิน สะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป ทั้งนี้ ให้รายงานผลการใช้จ่ายเงินรางวัลดังกล่าว
ตามที่ ค ณะอนุ ก รรมการก าหนดหลั ก เกณฑ์ ฯ ก าหนด โดยรายงานให้ ส านั ก งานคณะกรรมการ
การกระจายอ านาจให้ แ ก่ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ทราบ เพื่ อ รวบรวมรายงานคณะกรรมการ
การกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖2
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