
ประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เรื่อง  หลกัเกณฑ์  วธิีการ  และอตัราการจดัสรรเงนิอดุหนุนเพื่อเปน็รางวัลส าหรบั 

องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นจูงใจเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการบรหิารจดัการของท้องถิน่ 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖2 

 
 

ด้วยคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้มีค าสั่งที่  ๕/๒๕๕๙   
ลงวันที่  ๒๐  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙  แต่งตั้งคณะอนกุรรมการก าหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอดุหนนุ
เพ่ือให้เป็นรางวัลส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพ่ือท าหน้าที่ก าหนดเกณฑ์ชี้วัดและแนวทาง  
การตรวจสอบประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการให้  
เงินรางวัล  ก าหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนนุเพ่ือให้เป็นรางวัลส าหรบัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่  
คัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สมควรได้รับรางวัล  และรายงานผลการคัดเลือกให้คณะกรรมการ
การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ  ซึ่งคณะอนุกรรมการก าหนดหลักเกณฑ์  
การจัดสรรเงินอุดหนุนเพ่ือให้เป็นรางวัลส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  
และอัตราการจัดสรรเงินอุดหนุนเพ่ือเป็นรางวัลส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี  
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562  จ านวน  ๒00,๐๐๐,๐๐๐  บาท  เรียบร้อยแล้ว 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๑๒  (๑๑)  และมาตรา  ๒๙  แห่งพระราชบัญญัติก าหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๒  จึงก าหนด
หลักเกณฑ์  วิธีการ  และอัตราการจัดสรรเงินอุดหนุนเพ่ือเป็นรางวัลส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจูงใจ 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการของท้องถิ่น  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖2  ตามมติของ
คณะอนุกรรมการก าหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนเพ่ือให้เป็นรางวัลส าหรับองค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่น  ดังนี้ 

ข้อ ๑ ให้จัดสรรเงินอุดหนุนเพ่ือเป็นรางวัลส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหาร
จัดการที่ดี  จ านวน  ๒00,๐๐๐,๐๐๐  บาท  ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังต่อไปนี้ 

  1.1 ประเภทดีเลิศ  ประกอบด้วย  องค์การบริหารส่วนจังหวัด  เทศบาลนคร  
เทศบาลเมือง 

   เทศบาลต าบล  และองค์การบริหารส่วนต าบล 
  ๑.2 ประเภทโดดเด่น  ได้แก่ 
   (๑) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่  ประกอบด้วย   
    องค์การบริหารส่วนจังหวัด  เทศบาลนคร  และเทศบาลเมือง 
   (๒) เทศบาลต าบล   
   (๓) องค์การบริหารส่วนต าบล 
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  ๑.3 ประเภทท่ัวไป  ได้แก่ 
   (๑) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่  ประกอบด้วย 
    องค์การบริหารส่วนจังหวัด  เทศบาลนคร  และเทศบาลเมือง 
   (๒) เทศบาลต าบล 
   (๓) องค์การบริหารส่วนต าบล 
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)  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๑  ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
เฉลี่ยทุกด้าน  ไม่ต่ ากว่าร้อยละ  ๙๐   

  ๒.๒ ประเภทโดดเด่น  ได้แก่  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เคยได้รับรางวัล 
การบริหารจัดการที่ดี  ระดับที่  ๑,  ๒,  ๓  และรางวัลชมเชย  (ถ้วยรางวัลหรือโล่รางวัล)  ไม่ถึง  ๓  ครั้ง  
ภายในปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๕,  ๒๕๕๖,  ๒๕๕๗,  ๒๕๕๘,  ๒๕๕๙,  ๒๕๖๐  และ  ๒๕๖๑   
โดยจะต้องมีผลคะแนนรวมของการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (Local  
Performance  Assessment  :  LPA)  ประจ าปี  งบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๑  ของกรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่นเฉลี่ยทุกด้าน  ไม่ต่ ากว่าร้อยละ  ๘๐   

  ๒.๓ ประเภททั่วไป  ได้แก่  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่เคยได้รับรางวัล 
การบริหารจัดการที่ดี  (ถ้วยรางวัลหรือโล่รางวัล)  นับตั้งแต่ปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๕,  ๒๕๕๖,  ๒๕๕๗,  
๒๕๕๘,  ๒๕๕๙,  ๒๕๖๐  และ  ๒๕๖๑  โดยจะต้องมีผลคะแนนรวมของการประเมินประสิทธิภาพของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (Local  Performance  Assessment  :  LPA)  ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.  ๒๕๖๑  ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเฉลี่ยทุกด้าน  ไม่ต่ ากว่าร้อยละ  ๗๐   

ข้อ ๓ หลักเกณฑ์การจัดสรรให้เป็นไปตามเกณฑ์ชี้วัดที่คณะอนุกรรมการก าหนดหลักเกณฑ์
การจัดสรรเงินอุดหนุนเพ่ือให้เป็นรางวัลส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด  ประกอบด้วย 

  ๓.๑ เกณฑ์ชี้วัดการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

  ๓.๒ เกณฑ์ชี้วัดการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่คณะอนุกรรมการ
ก าหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนเพ่ือให้เป็นรางวัลส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด 

ข้อ ๔ วิธีการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่เพ่ือรับรางวัล  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  
ส่วนท้องถิ่นตามที่คณะอนุกรรมการก าหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนเพ่ือให้เป็นรางวัลส าหรับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด  ส่งให้ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

ข้อ ๕ ให้สถาบันการศึกษาที่ได้รับมอบหมายด าเนินการตรวจสอบและประเมินผล 
การปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามเกณฑ์ชี้วัดข้อ  ๓  และให้สถาบันการศึกษา
เรียงล าดับคะแนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเภทดีเลิศ  ประเภทโดดเด่นและประเภททั่วไป  
เพ่ือให้คณะอนุกรรมการเพ่ือคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากส่วนกลางลงพ้ืนที่เพ่ือไปตรวจประเมิน 
ผลการปฏิบัติงานในรอบต่อไป 

ข้อ ๖ ให้คณะอนุกรรมการเพ่ือคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากส่วนกลาง  ซึ่งแต่งตัง้
โดยประธานกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  รับผิดชอบการคัดเลือก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สมควรได้รับรางวัลในประเภทดีเลิศ  1  คณะ  ประเภทโดดเด่น  3  คณะ  
และประเภททั่วไป  ๓  คณะ  ดังนี้ 

  6.1 ประเภทดีเลิศ 
   คณะอนุกรรมการเพ่ือคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทดีเลิศ 
  ๖.2 ประเภทโดดเด่น 
   (๑) คณะอนุกรรมการเพ่ือคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่  

ประเภทโดดเด่น  (องค์การบริหารส่วนจังหวัด  เทศบาลนคร  และเทศบาลเมือง) 
   (๒) คณะอนุกรรมการเพ่ือคัดเลือกเทศบาลต าบล  ประเภทโดดเด่น 
   (๓) คณะอนุกรรมการเพ่ือคัดเลือกองค์การบริหารส่วนต าบล  ประเภทโดดเด่น 
  6.3 ประเภทท่ัวไป  ได้แก่ 
   (๑) คณะอนุกรรมการเพ่ือคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่  

ประเภททั่วไป  (องค์การบริหารส่วนจังหวัด  เทศบาลนคร  และเทศบาลเมือง) 
   (๒) คณะอนุกรรมการเพ่ือคัดเลือกเทศบาลต าบล  ประเภททั่วไป 
   (๓) คณะอนุกรรมการเพ่ือคัดเลือกองค์การบริหารส่วนต าบล  ประเภททั่วไป 
ข้อ ๗ คณะอนุกรรมการเพ่ือคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากส่วนกลางตามข้อ  ๖  

ประกอบด้วย  ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธาน  ผู้ทรงคุณวุฒิ  ผู้แทนส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน   
ผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้องหรืออนุกรรมการในคณะอนุกรรมการ
ก าหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนเพ่ือให้เป็นรางวัลส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ที่เห็นสมควร  ผู้แทนสมาคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ทั้ง  3  สมาคม  เป็นอนุกรรมการ  และ
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ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผู้อ านวยการ
ส านักงานคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมายเป็นอนุกรรมการ
และเลขานุการ  และผู้ช่วยเลขานุการ  โดยมีสัดส่วนคณะอนุกรรมการเพ่ือคัดเลือกองค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่นจากส่วนกลางแต่ละคณะประมาณ  7 - 9  คน 

ข้อ ๘ ให้แบ่งเงินรางวัลที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี  
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖2  จ านวน  ๒00,๐๐๐,๐๐๐  บาท  ออกเป็น  3  ส่วน  ดังนี้ 

  ๘.๑ เงินรางวัลส่วนที่  ๑  ประเภทดีเลิศ  (องค์การบริหารส่วนจังหวัด  เทศบาลนคร  
เทศบาลเมือง  เทศบาลต าบล  และองค์การบริหารส่วนต าบล)  จ านวน  3  รางวัล  รวมเป็นเงิน   
15,๐๐๐,๐๐๐  บาท   

   รางวัลที่  1 จ านวน 6,000,000 บาท 
   รางวัลที่  2 จ านวน 5,000,000 บาท 
   รางวัลที่  3 จ านวน 4,000,000 บาท 
  8.2 เงินรางวัลส่วนที่  2  จ านวน  ๑15,5๐๐,๐๐๐  บาท  โดยแบ่งประเภทรางวัล  

ออกเป็น  2  ประเภท  ได้แก่   
   (1) ประเภทโดดเด่น  จ านวน  54,๐๐๐,๐๐๐  บาท  จัดสรรเป็นเงินรางวัล

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการคัดเลือกในประเภทโดดเด่น  จ านวนทั้งสิ้น  18  รางวัล  
ประกอบด้วย 

    (๑.1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่  (องค์การบริหารส่วนจังหวัด  
เทศบาลนคร  และเทศบาลเมือง)  จ านวน  6  รางวัล  รวมเป็นเงิน  18,000,000  บาท   

     รางวัลที่  1 จ านวน 5,000,000 บาท 
     รางวัลที่  2 จ านวน 4,000,000 บาท 
     รางวัลที่  3 จ านวน 3,000,000 บาท 
     รางวลัชมเชย  3  รางวลั ๆ  ละ ๒,000,000 บาท รวมจ านวนเงิน 
     6,000,000  บาท 
    (1.2) เทศบาลต าบล  จ านวน  ๖  รางวัล  รวมเป็นเงิน  18,000,000  บาท 
     รางวัลที่  1 จ านวน 5,000,000 บาท 
     รางวัลที่  2 จ านวน 4,000,000 บาท 
     รางวัลที่  3 จ านวน 3,000,000 บาท 
     รางวัลชมเชย  3  รางวัล ๆ   ละ ๒,000,000 บาท  รวมจ านวนเงิน   
     6,000,000  บาท 
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    (1.3) องค์การบริหารส่วนต าบล  จ านวน  ๖  รางวัล  รวมเป็นเงิน  
18,000,000  บาท 

     รางวัลที่  1 จ านวน 5,000,000 บาท 
     รางวัลที่  2 จ านวน 4,000,000 บาท 
     รางวัลที่  3 จ านวน 3,000,000 บาท 
     รางวลัชมเชย  3  รางวลั  ๆ  ละ ๒,000,000 บาท  รวมจ านวนเงนิ 
     6,000,000  บาท 
   (2) ประเภททั่วไป  จ านวน  61,5๐๐,000  บาท  จัดสรรเป็นเงินรางวัล

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการคัดเลือกในประเภททั่วไป  จ านวนทั้งสิ้น  32  รางวัล  
ประกอบด้วย   

    (2.1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่  (องค์การบริหารส่วนจังหวัด  
เทศบาลนคร  และเทศบาลเมือง)  จ านวน  ๖  รางวัล  รวมเป็นเงิน  13,500,000  บาท 

     รางวัลที่  1 จ านวน 4,000,000 บาท 
     รางวัลที่  2 จ านวน 3,000,000 บาท 
     รางวัลที่  3 จ านวน 2,000,000 บาท 
     รางวัลชมเชย  3  รางวัล ๆ   ละ 1,500,000 บาท  รวมจ านวนเงิน 
     4,500,000  บาท 
    (2.2) เทศบาลต าบล  จ านวน  13  รางวัล  รวมเป็นเงิน  24,000,000  บาท 
     รางวัลที่  1 จ านวน 4,000,000 บาท 
     รางวัลที่  2 จ านวน 3,000,000 บาท 
     รางวัลที่  3 จ านวน 2,000,000 บาท 
     รางวัลชมเชย  10  รางวัล ๆ   ละ 1,500,000 บาท  รวมจ านวนเงิน 
     15,000,000  บาท 
    (2.3) องค์การบริหารส่วนต าบล  จ านวน  13  รางวัล  รวมเป็นเงิน  

24,000,000  บาท 
     รางวัลที่  1 จ านวน 4,000,000 บาท 
     รางวัลที่  2 จ านวน 3,000,000 บาท 
     รางวัลที่  3 จ านวน 2,000,000 บาท 
     รางวัลชมเชย  10  รางวัล ๆ   ละ 1,500,000 บาท  รวมจ านวนเงิน 
     15,000,000  บาท 
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  ๘.3 เงินรางวัลส่วนที่  3  ซึ่งเป็นเงินที่เหลือจากข้อ  ๘.๑  และข้อ  8.2  จ านวน  
69,5๐๐,๐๐๐  บาท  ให้จัดสรรเป็นเงินรางวัลจูงใจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประเภทโดดเด่น
และประเภททั่วไป  โดยก าหนดให้มีเงินรางวัลผ่านเกณฑ์  ๒  ระดับ  ได้แก่  เงินรางวัลผ่านเกณฑ์ส าหรับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าสู่รอบการประเมินในรอบสุดท้ายและเงินรางวัลที่มีผลคะแนนผ่านเกณฑ์
การประเมินในรอบการประเมินของสถาบันการศึกษา  ทั้งนี้  ให้เป็นไปตามที่คณะอนุกรรมการก าหนด
หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนเพ่ือให้เป็นรางวัลส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด   

ข้อ ๙ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลตามข้อ  ๘  น าเงินรางวัลที่ได้รับไปใช้จ่าย
ตามอ านาจหน้าที่เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  โดยไม่ต้องจัดท าเป็นข้อบัญญัติ
หรือเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  หากเบิกจ่ายไม่ทันหรือมีเงินเหลือจ่าย  ให้น าไปใช้จ่าย  
ตามอ านาจหน้าที่ให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564  และหากยังมีเงินเหลือจ่ายให้ตกเป็น
เงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป  ทั้งนี้  ให้รายงานผลการใช้จ่ายเงินรางวัลดังกล่าว   
ตามที่คณะอนุกรรมการก าหนดหลักเกณฑ์ฯ  ก าหนด  โดยรายงานให้ส านักงานคณะกรรมการ 
การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ  เพ่ือรวบรวมรายงานคณะกรรมการ 
การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป   

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  25  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖2 
วิษณุ  เครืองาม 

รองนายกรฐัมนตรี 
ประธานกรรมการการกระจายอ านาจใหแ้กอ่งคก์รปกครองส่วนท้องถิน่ 
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