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        ก 

ค ำน ำ  
 

 ด้วยนายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการให้ส านักงานคณะกรรมการพัมนาระบบราชการ (ส านักงาน ก.พ.ร.) 
ก าหนดแนวทางทากประเมินผลผู้น าในองค์กร เพ่ิมจากการประเมินปกติประจ าปี โดยกลุ่มผู้ถูกประเมินได้แก่ 
ปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่า อธิบดีหรือเทียบเท่า ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอ าเภอ ผู้บริหารท้องถิ่น และ ก านัน
ผู้ใหญ่บ้าน ในประเด็นการประเมิน 10 ประเด็น ได้แก่ การลดพลังงาน การลดกระดาษ การประหยัด
งบประมาณ การก ากับดูแลการทุจริต วิสัยทัศน์ การบริหารงานในองค์กรที่ริเริ่มแก้ไขข้อบกพร่อง การส่งเสริม
การใช้ดิจิทัล การสร้างคุณธรรมจริญธรรมในองค์การ การเสริมสร้างขวัญก าลังใจ/การดูแลเอาใจใส่
ผู้ใต้บังคับบัญชา และการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน  

 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจในการส่งเสริมและสนับสนุนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งและมีศักยภาพในการบริการสาธารณะ ได้รับการประสานจาก  
ส านักงาน ก.พ.ร. ขอความร่วมมือในการร่วมกันก าหนดแนวทางและกลไกในการประเมินผู้บริหารท้องถิ่น 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพ่ือให้เกิดความรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางในการประเมิน
ผู้บริหารท้องถิ่นกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จึงได้จัดท าคู่มือแนวทางและกลไก
ในการประเมินผู้บริหารท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ฉบับนี้ขึ้นมา 

 ทั้งนี้  หากเกณฑ์การประเมินหรือชื่อค าถามการประเมินใดปรากฏในคู่มือแนวทางและกลไก 
ในการประเมินผู้บริหารท้องถิ่นฯ นี้ ขัดหรือแย้งกับหนังสือเวียนที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้แจ้งเวียน
ไว้ก่อนหน้านี้ ขอให้ใช้ข้อความตามคู่มือการประเมินผู้บริหารท้องถิ่นฯ นี้แทน 

 

 

 

 

 

                                                                                    กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

                                                                             พฤษภาคม 2561 
 
 

 



ยาม 
 

   สารบัญ 

ค ำน ำ  ก 

บทท่ี 1 บทน ำ  ๑ 

บทท่ี 2 กำรประเมินผู้บริหำรองค์กำร (ผู้บริหำรท้องถิ่น)   
            - กรอบกำรประเมินผู้บริหำรองค์กำร (ผู้บริหำรท้องถิ่น)  ๔ 

            - เกณฑ์กำรประเมิน  ๕ 

บทท่ี 3 กลไกกำรด ำเนินกำรประเมินผู้บริหำรองค์กำร (ผู้บริหำรท้องถิ่น)                        
            - กลไกกำรด ำเนินกำรประเมิน   ๑๘ 
            - ขั้นตอนกำรด ำเนินกำรประเมิน   ๑๙ 

            - กรอบระยะเวลำกำรด ำเนนิกำรประเมิน   ๒๑                 

ภำคผนวก ก 
1. หนังสือส ำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี ท่ี นร 0405/9159 ลว. 25 สิงหำคม 2560  
เรื่อง ข้อสั่งกำรของนำยกรัฐมนตรีในรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรของส ำนักงำน ก.พ.ร. 
ประจ ำเดือนกรกฎำคม  2560 
2. หนังสือส ำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี ท่ี นร 0405/9159 ลว. 26 กันยำยน 2560 เร่ือง 
ข้อสั่งกำรของนำยกรัฐมนตรีในรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรของส ำนักงำน ก.พ.ร. ประจ ำเดือน
สิงหำคม 2560 
3. หนังสือส ำนักงำน ก.พ.ร. ท่ี นร 1201/1341 ลว. 28 มีนำคม 2560 เรื่อง แนวทำงกำร
ประเมินผู้บริหำรองค์กำร (ผู้บริหำรท้องถิ่น) 
4. หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ท่ี มท 0812/ว1088 ลว. 17 เมษำยน 2561  
เร่ือง แนวทำงกำรประเมินผู้บริหำรองค์กำร (ผู้บริหำรท้องถิ่น) 
5. หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ท่ี มท 0812/ว๑๒๓๖ ลว. 30 เมษำยน 2561  
เร่ือง แนวทำงกำรประเมนิผู้บริหำรองค์กำร (ผู้บริหำรท้องถิ่น) (เพ่ิมเติม) 
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กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

บทน ำ 

บทที่ ๑ 
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กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย 

บทที่ ๑ 
บทน ำ 

 การประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีที่มาโดยมี
รายละเอียด ดังนี้  

 

      1. ข้อสั่งกำรของนำยกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 สิงหำคม และวันที่ 26 กันยำยน 2560  
 นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการให้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ส านักงาน ก.พ.ร.) 
ก าหนดแนวทางทากประเมินผลผู้น าในองค์กร เพ่ิมจากการประเมินปกติประจ าปี โดยกลุ่มผู้ถูกประเมิน
ได้แก่ ปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่า อธิบดีหรือเทียบเท่า ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอ าเภอ ผู้บริหารท้องถิ่น  
และ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ในประเด็นการประเมิน 10 ประเด็น ได้แก่ การลดพลังงาน การลดกระดาษ  
การประหยัด งบประมาณ การก ากับดูแลการทุจริต วิสัยทัศน์ การบริหารงานในองค์กรที่ริเริ่มแก้ไข
ข้อบกพร่อง การส่งเสริมการใช้ดิจิทัล การสร้างคุณธรรมจริญธรรมในองค์การ การเสริมสร้างขวัญก าลังใจ/
การดูแลเอาใจใส่ผู้ใต้บังคับบัญชา และการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ฯลฯ โดยให้พิจารณา
ก าหนดเพ่ิม 10 ข้อ ข้อละ 10 คะแนน และประเมินทุก 6 เดือน  

      2. หนังสือส ำนักงำน ก.พ.ร. ที่ นร 1201/1341 ลว. 28 มีนำคม 2561  
 ส านักงาน ก.พ.ร. ขอความร่วมมือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในการร่วมกันก าหนดแนวทาง
และกลไกลในการประเมินผู้บริหารท้องถิ่น โดยให้มีผู้ประเมินคือผู้ว่าราชการจังหวัด และผู้บริหารท้องถิ่นที่
รับการประเมิน ได้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี (เทศบาลนคร เทศบาลเมือง และ
เทศบาลต าบล) นายกเมืองพัทยา และนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ใน 10 ประเด็น ประเด็นละ 10 
คะแนน โดยก าหนดให้มีการประเมินปีละ 2 รอบ รอบการประเมินที่ 1 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม – 31 มีนาคม) 
และรอบการประเมินที่ 2 (ตั้งแต่ 1 เมษายน – 30 กันยายน) โดยก าหนดให้กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นรวบรวมผลการประเมินที่ผู้ว่าราชการจังหวัดลงนามและจัดส่งให้ส านักงาน ก.พ.ร. เพ่ือน าเรียนเสนอ
ให้นายกรัฐมนตรีทราบต่อไป  
 ทั้งนี้ ในการประเมินผู้บริหารท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ก าหนดให้มีเฉพาะในการ
ประเมินรอบที่ 2 (ตั้งแต่ 1 เมษายน – 30 กันยายน 2561) 

      3. หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครอท้องถิ่น ที่ มท 0812/ว1088 ลว. 17 เมษำยน 2561  และ 
หนังสือที่ มท 0812/ว1236 ลว. 30 เมษำยน 2561 
 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มีหนังสือแจ้งรายละเอียดการประเมินผู้บริหารท้องถิ่นให้
จังหวัดทุกจังหวัด ประสานแจ้งรายละเอียด รูปแบบวิธีการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณา
ด าเนินการ ในประเด็นการประเมิน 10 ประเด็น พร้อมนี้ได้ก าหนดกลไกในการด าเนินการประเมินผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพ่ือให้จังหวัดพิจารณาด าเนินการ  
         

ที่มำ 
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กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) 

บทที่ ๒ 
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กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย 

บทที่ ๒ 
การประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) 

 

ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ ได้มีบัญชาให้ส านักงาน ก.พ.ร. 
ก าหนดแนวทางการประเมินผู้บริหารองค์การเพ่ิมจากการประเมินประจ าปี โดยให้มีการประเมิน จ านวน 
๑๐ ประเด็น และให้มีการประเมินทุก ๖ เดือน โดยกลุ่มผู้ถูกประเมิน ได้แก่ ปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่า 
อธิบดีหรือเทียบเท่า ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอ าเภอ ผู้บริหารท้องถิ่น และก านัน ผู้ใหญ่บ้าน  

ส าหรับการประเมินผู้บริหารท้องถิ่น ส านักงาน ก.พ.ร. ได้ประชุมหารือร่วมกับกรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น เพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) 
โดยมีรายละเอียดการประเมิน ดังนี้ 

 รอบการประเมิน ก าหนดให้แบ่งเป็น ๒ รอบการประเมิน คือ รอบการประเมินที่ ๑ (ตั้งแต่วันที่  
๑ ตุลาคม – ๓๑ มีนาคม) และรอบการประเมินที่ ๒ (ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน – ๓๐ กันยายน) แต่ส าหรับ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีการประเมินผู้บริหารท้องถิ่น เฉพาะรอบการประเมินที่ ๒ (ตั้งแต่
วันที่ ๑ เมษายน – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑)  

 

 

 กลไกการประเมิน ก าหนดให้มีผู้ประเมิน และผู้ถูกประเมิน ดังนี้ 

  

 

 
  

 

 ประเด็นการประเมิน ประกอบด้วย ๑๐ ประเด็น ได้แก่ 
 
 

 

 

 

 

กรอบการประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) 

รอบการประเมนิที่ ๑ รอบการประเมนิที่ ๒ 

ผู้ถูกประเมิน คือ ผู้บริหารท้องถิ่น ซึ่งได้แก่ นายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี  
(เทศบาลนคร เทศบาลเมือง และเทศบาลต าบล) 
นายกเมืองพัทยา และนายกองค์การบริหาร 
ส่วนต าบล 

ผู้ประเมิน คือ ผู้ว่าราชการจังหวัด 
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กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย 

 

ประเด็นเรื่อง : 

 

  การลดพลังงาน พิจารณาจากพลังงานไฟฟ้า โดยเป้าหมายให้มีการใช้พลังงานไฟฟ้าลดลงร้อยละ ๑๐  
เทียบกับค่ามาตรฐานการใช้พลังงานไฟฟ้าของแต่ละหน่วยงาน 
 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานผลการใช้ไฟฟ้าทางระบบ e-report.energy.go.th  

ของส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน  
 ส านักงาน ก.พ.ร. แจ้งผลการรายงานการใช้ไฟฟ้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รายงาน จากระบบ  

e-report.energy.go.th ของส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน ให้กับกรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น  
 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งผลการรายงานการใช้ไฟฟ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ทั่วประเทศ ให้กับจังหวัด เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาประเมินผู้บริหารท้องถิ่นของผู้ว่าราชการ
จังหวัด 
 ส าหร ับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ ่งเป ็นการประเมินเฉพาะรอบการประเมินที ่ ๒ จะใช้ 

ผลการประเมินการลดพลังงานไฟฟ้าประจ าเดือนเมษายน – เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

    

 

 รายงานผลการใช้ไฟฟ้าทางระบบ e-report.energy.go.th ของส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
กระทรวงพลังงาน  
 
 
 

ระดับคะแนน เกณฑ์การใหค้ะแนน (รอบ ๖ เดือน / ๑๒ เดือน) 

1 ปริมาณการใช้ไฟฟ้าลดลงน้อยกว่าร้อยละ  2.00  

2 ปริมาณการใช้ไฟฟ้าลดลงตั้งแต่ร้อยละ  2.00 – 2.99 

3 ปริมาณการใช้ไฟฟ้าลดลงตั้งแต่ร้อยละ  3.00 – 3.99 

4 ปริมาณการใช้ไฟฟ้าลดลงตั้งแต่ร้อยละ  4.00 – 4.99 

5 ปริมาณการใช้ไฟฟ้าลดลงตั้งแต่ร้อยละ  5.00 – 5.99 

6 ปริมาณการใช้ไฟฟ้าลดลงตั้งแต่ร้อยละ  6.00 – 6.99 

7 ปริมาณการใช้ไฟฟ้าลดลงตั้งแต่ร้อยละ  7.00 – 7.99 

8 ปริมาณการใช้ไฟฟ้าลดลงตั้งแต่ร้อยละ  8.00 – 8.99 

9 ปริมาณการใช้ไฟฟ้าลดลงตั้งแต่ร้อยละ  9.00 – 9.99 

10 ปริมาณการใช้ไฟฟ้าลดลงตั้งแต่ร้อยละ 10.00 ขึ้นไป  

ค ำนิยำม 

เอกสารหลักฐาน/ตัวอย่างการด าเนินการ 

เกณฑ์การประเมิน 

เกณฑ์การให้คะแนน 

หมายเหตุ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถเข้าดูชื่อบญัชผีู้ใช้งานและรหัสผ่านได้ทาง : 
www.e-report.energy.go.th/pusername/main.html 



 

 

คู่มือการประเมินผู้บรหิารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑        6 

กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย 

ประเด็นเรื่อง : 
 

 

 

  การลดกระดาษ พิจารณาจากการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบหรือวิธีการ
ท างาน เช่น การถ่ายเอกสารสองหน้า การน ากระดาษกลับมาใช้ซ้ า  (reuse) การน าส่งเอกสารวาระ 
การประชุมผ่านระบบ e-mail ถ่ายเอกสารเฉพาะสาระส าคัญๆ เป็นต้น การปรับเปลี่ยนรูปแบบวิธีการ
ท างานดังกล่าว ส่งผลให้จ านวนเงินงบประมาณที่ใช้จัดซื้อกระดาษในปีงบประมาณปัจจุบันลดลง เมื่อเทียบ
กับจ านวนเงินงบประมาณที่ใช้จัดซื้อกระดาษของปีงบประมาณท่ีผ่านมา 
 เป้าหมาย: รอบการประเมินที่ ๑ ร้อยละ ๕ และรอบการประเมินที่ ๒ ร้อยละ ๑๐ (นับสะสม)  

   
 

 

 

ระดับ
คะแนน 

เกณฑ์การใหค้ะแนน 
(รอบ ๖ เดือน) 

เกณฑ์การใหค้ะแนน 
(รอบ ๑๒ เดือน) 

1 สามารถลดงบประมาณในการจัดซ้ือกระดาษน้อยกว่า 
ร้อยละ  1.00 

สามารถลดงบประมาณในการจัดซ้ือกระดาษน้อยกว่า 
ร้อยละ  2.00  

2 สามารถลดงบประมาณในการจัดซ้ือกระดาษได้ร้อยละ 
1.00 – 1.49 

สามารถลดงบประมาณในการจัดซ้ือกระดาษได้ร้อยละ  
2.00 – 2.99 

3 สามารถลดงบประมาณในการจัดซ้ือกระดาษได้ร้อยละ  
1.50 – 1.99 

สามารถลดงบประมาณในการจัดซ้ือกระดาษได้ร้อยละ  
3.00 – 3.99 

4 สามารถลดงบประมาณในการจัดซ้ือกระดาษได้ร้อยละ  
2.00 – 2.49 

สามารถลดงบประมาณในการจัดซ้ือกระดาษได้ร้อยละ  
4.00 – 4.99 

5 สามารถลดงบประมาณในการจัดซ้ือกระดาษได้ร้อยละ  
2.50 – 2.99 

สามารถลดงบประมาณในการจัดซ้ือกระดาษได้ร้อยละ  
5.00 – 5.99 

6 สามารถลดงบประมาณในการจัดซ้ือกระดาษได้ร้อยละ  
3.00 – 3.49 

สามารถลดงบประมาณในการจัดซ้ือกระดาษได้ร้อยละ  
6.00 – 6.99 

7 สามารถลดงบประมาณในการจัดซ้ือกระดาษได้ร้อยละ  
3.50 – 3.99 

สามารถลดงบประมาณในการจัดซ้ือกระดาษได้ร้อยละ  
7.00 – 7.99 

8 สามารถลดงบประมาณในการจัดซ้ือกระดาษได้ร้อยละ  
4.00 – 4.49 

สามารถลดงบประมาณในการจัดซ้ือกระดาษได้ร้อยละ  
8.00 – 8.99 

9 สามารถลดงบประมาณในการจัดซ้ือกระดาษได้ร้อยละ  
4.50 – 4.99 

สามารถลดงบประมาณในการจัดซ้ือกระดาษได้ร้อยละ  
9.00 – 9.99 

10 สามารถลดงบประมาณนการจัดซ้ือกระดาษได้ต้ังแต่ร้อยละ 
5.00 ขึ้นไป 

สามารถลดงบประมาณในการจัดซ้ือกระดาษได้ตั้งแต่ร้อยละ  
10.00 ขึ้นไป 

 งบประมาณการจดัซือ้กระดาษ 
ที่ใช้ไปในปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๐ 
(ก) 

งบประมาณการจดัซือ้กระดาษ 
ที่ใช้ในรอบการประเมินที่ ๑ 
(๑ ต.ค. ๖๐ – 31 มี.ค. 61) 

(ข) 

งบประมาณการจดัซือ้กระดาษ 
ที่ใช้ในรอบการประเมินที่ ๒ 

(๑ เม.ย. ๖๑ – 30 ก.ย. 61) 
(ค) 

จ านวนเงิน (บาท) xx xx xx 

เกณฑ์กำรให้คะแนน 

ค ำนิยำม 

ข้อมูลพื้นฐำน 



 

 

       7 คู่มือการประเมินผู้บรหิารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย 

 

 

  

 

 

 

ประเด็นเรื่อง :  
 

 

 

   การประหยัดงบประมาณ หมายถึง ร้อยละของงบประมาณท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประหยัดได้จาก
การด าเนินการด้วยวิธี (๑) ประกาศเชิญชวนทั่วไป หรือ (๒) คัดเลือก หรือ (๓) เฉพาะเจาะจง ของโครงการ
เฉพาะในหมวดครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ในปีงบประมาณปัจจุบันที่ประเมิน (น ามาค านวณเฉพาะ
โครงการในเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี โดยไม่นับรวมเงินสะสม/เงินทุนส ารอง/เงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจ) โดยประเมินจากความสามารถในการประหยัดงบประมาณจากการจัดซื้อจัดจ้างตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 เป้าหมาย: รอบการประเมินที่ ๑ ร้อยละ ๒ และรอบการประเมินที่ ๒ ร้อยละ ๕ (นับสะสม)  
 

 

 

ระดับ
คะแนน 

เกณฑ์การใหค้ะแนน 
(รอบ ๖ เดือน) 

เกณฑ์การใหค้ะแนน 
(รอบ ๑๒ เดือน) 

1 สามารถประหยัดงบประมาณได้น้อยกว่าร้อยละ 0.25 สามารถประหยัดงบประมาณได้น้อยกว่าร้อยละ 1.00 

2 สามารถประหยัดงบประมาณได้ร้อยละ 0.25 – 0.49 สามารถประหยัดงบประมาณได้ร้อยละ 1.00 - 1.49 

3 สามารถประหยัดงบประมาณได้ร้อยละ 0.50 – 0.74 สามารถประหยัดงบประมาณได้ร้อยละ 1.50 - 1.99 

4 สามารถประหยัดงบประมาณได้ร้อยละ 0.75 – 0.99 สามารถประหยัดงบประมาณได้ร้อยละ 2.00 - 2.49 

5 สามารถประหยัดงบประมาณได้ร้อยละ 1.00 – 1.24 สามารถประหยัดงบประมาณได้ร้อยละ 2.50 - 2.99 

6 สามารถประหยัดงบประมาณได้ร้อยละ 1.25 – 1.49 สามารถประหยัดงบประมาณได้ร้อยละ 3.00 - 3.49 

7 สามารถประหยัดงบประมาณได้ร้อยละ 1.50 – 1.74 สามารถประหยัดงบประมาณได้ร้อยละ 3.50 - 3.99 

8 สามารถประหยัดงบประมาณได้ร้อยละ 1.75 – 1.99 สามารถประหยัดงบประมาณได้ร้อยละ 4.00 - 4.49 

9 สามารถประหยัดงบประมาณได้ร้อยละ 2.00 สามารถประหยัดงบประมาณได้ร้อยละ 4.50 – 4.99 

10 สามารถประหยัดงบประมาณได้มากกว่าร้อยละ 2.00 ขึ้นไป สามารถประหยัดงบประมาณได้ตั้งแต่ร้อยละ 5.00 ขึ้นไป 

ค ำนิยำม 

เกณฑ์การให้คะแนน 

 สูตรค ำนวณ 

รอบการประเมินที่ ๑ 
ร้อยละของงบประมาณการจัดซื้อกระดาษท่ีลดลง      =      (ก – ข) x ๑๐๐ 
         ก 
รอบการประเมินที่ ๒ 
ร้อยละของงบประมาณการจัดซื้อกระดาษท่ีลดลง      =      {ก – (ข + ค)} x ๑๐๐ 
            ก 
 
 



 

 

คู่มือการประเมินผู้บรหิารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑        8 

กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ประเด็นเรื่อง :  
 

 

 
 

   การประเมินการก ากับดูแลการทุจริตของผู้บริหารท้องถิ่น เป็นการส ารวจคุณธรรมและความโปร่งใส 
การก ากับดูแลการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

 
 

รายการ จ านวนเงินงบประมาณ (บาท) 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ในหมวดครุภัณฑ์ ที่ดิน 
และสิ่งก่อสร้าง (ก) 

xx 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ในหมวดครุภัณฑ์ ที่ดิน 
และสิ่งก่อสร้าง เฉพาะโครงการที่ก าหนดให้ด าเนินงานในรอบการประเมินที่ ๑ 
(๑ ต.ค. ๖๐ – 31 มี.ค. 61) (ข) 

xx 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ในหมวดครุภัณฑ์  
ที่ดิน และสิ ่งก ่อสร ้าง เฉพาะโครงการที ่ใช ้ไป ในรอบการประเม ินที ่ ๑  
(๑ ต.ค. ๖๐ – 31 มี.ค. 61) (ค) 

xx 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ในหมวดครุภัณฑ์ ที่ดิน 
และสิ่งก่อสร้าง (๑ ต.ค. ๖๐ – ๓๐ ก.ย. 61) (ง) 

xx 

 

เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 256๑ สัญญา
จัดซื้อจัดจ้าง หรือฎีกาเบิกจ่ายเงิน (น ามาค านวณเฉพาะโครงการที่ได้มีการ
จัดซื้อจัดจ้างในหมวดครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ซึ่งจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี
ประกาศเชิญชวนทั่วไป หรือ วิธีคัดเลือก หรือ วิธีเฉพาะเจาะจง 

ข้อมูลพื้นฐำน 

รอบการประเมินที่ ๑ 
ร้อยละของงบประมาณการจัดซื้อกระดาษท่ีลดลง      =      (ข – ค) x ๑๐๐ 
        (ข) 
รอบการประเมินที่ ๒ 
ร้อยละของงบประมาณการจัดซื้อกระดาษท่ีลดลง      =      (ก – ง) x ๑๐๐ 
         (ก) 
 

 สูตรค ำนวณ 

ค ำนิยำม 

เอกสารหลักฐาน/ตัวอย่างการด าเนินการ 

หมายเหตุ : ปรับจากการประเมิน LPA ด้าน ๓ ด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง  
หมวด ๓ การพัสด ุ

 



 

 

       9 คู่มือการประเมินผู้บรหิารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย 

 เป็นการประเมินในรูปแบบข้อค าถาม (มี/ไม่มี) จ านวน ๑๐ ข้อ ข้อละ ๑ คะแนน รวม ๑๐ คะแนน 

 

 
 

ข้อ ประเดน็การประเมิน 

๑ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดท าแผน/แนวทางเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือการส่งเสริมความโปร่งใส
ตามหลักธรรมาภิบาลในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๒ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกิจกรรมด าเนินการเพื่อการสร้างความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล 
๓ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีช่องทางด าเนินการเพื่อสื่อสารประชาสัมพันธ์การให้ความส าคัญกับการสร้างความโปร่งใสตาม

หลักธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๔ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนหรือยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรม 
๕ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีการเข้าประกวดเข้ารับรางวัล ด้านธรรมาภิบาล คุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใสจาก

หน่วยงานต่าง ๆ เช่น รางวัลของส านักงาน ก.ก.ถ. สถาบันพระปกเกล้า ส านักงาน ป.ป.ช. เป็นต้น 
๖ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดท าคู่มือส าหรับประชาชนฯ ตาม พ.ร.บ. การอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต

ของทางราชการ พ.ศ. 2558 ครบทุกกระบวนงาน 
๗ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
๘ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีช่องทางให้ประชาชนสามารถเสนอข้อร้องเรียน 
๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางการด าเนินงานเกี่ยวกับข้อร้องเรียน 

๑๐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการไม่ถูกชี้มูลความผิดจากหน่วยงานตรวจสอบ 

ข้อ เอกสารหลักฐาน 

๑ แผน/แนวทางเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือส่งเสริมความโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาลขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 

๒ รูปถ่าย การรายงานผลการด าเนินกิจกรรม/โครงการในการส่งเสริม/ปลูกจิตส านึกให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้ท่ีเกี่ยวข้องปฏิบัติงาน
ได้อย่างโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล 

๓ หลักฐานช่องทางและเน้ือหาในการประชาสัมพันธ์ โดยช่องทางในการสื่อสาร หมายถึง หนังสือพิมพ์ รายการโทรทัศน์ วิทยุ 
หอกระจายข่าว ป้ายประชาสัมพันธ์ สื่อออนไลน์ ฯลฯ 

๔ แผนงาน/กิจกรรม/ภาพถ่าย เกี่ยวกับกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนบุคคลต้นแบบ (เช่น การตั้งคณะกรรมการคัดเลือกเกณฑ์
การประเมินท่ีชัดเจน มีหลักฐานของการเป็นบุคคลต้นแบบท่ีประจักษ์ เป็นต้น) โดยการสนับสนุน หมายถึง องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นไม่ได้จัดกิจกรรมเองแต่สนับสนุนหน่วยงานอื่นในการยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรม 

๕ หนังสือเกี่ยวกับการสมัคร, หนังสือตอบโต้เกี่ยวกับการตัดสินคัดเลือก, ประกาศผลการประกวดของหน่วยงาน, รางวัลท่ีได้รับ, 
หลักฐานท่ีแสดงถึงขั้นตอนการด าเนินงาน เช่น รูปถ่ายในการด าเนินงาน การตรวจประเมินของคณะกรรมการในการ
ประเมินผล , รูปถ่ายท่ีมีผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับรางวัล เป็นต้น 

๖ คู่มือประชาชนท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าขึ้น โดยครอบคลุมงานบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีการ 
“พิจารณาอนุญาต” การเผยแพร่ทางช่องทางต่างๆ รวมไปถึงเอกสารหลักฐานท่ีแสดงถึงการก าหนดระบบหรือมาตรการ 
เพื่อป้องกันการละเว้นไม่ปฏิบัติตามคู่มือฯ 

๗ หลักฐานรายงานการประชุม ประชาคม ให้มีความคิดเห็นของประชาชน, ช่องทางแสดงความเห็น เช่น webboard สื่อสังคม
ออนไลน์ (Facebook, Line), ผลการรับฟังความคิดเห็นและช่องทางการเผยแพร่ผลการรับฟังความคิดเห็น, ผลการน าข้อมูล
ท่ีได้จากการรับฟังความเห็นมาด าเนินการ เช่น ข้อสั่งการ, โครงการท่ีมาจากความต้องการของประชาชน  

๘ การระบุถึงช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน 
๙ แผนผังขั้นตอนการด าเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียน 

๑๐ หนังสือแจ้งการชี้มูลความผิดจากหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบ เช่น ป.ป.ช., ป.ป.ท., สตง., ผวจ., นอภ., สถ. เป็นต้น 

เอกสารหลักฐาน/ตัวอย่างการด าเนินการ 

หมายเหตุ : ปรับจากการประเมิน LPA ด้าน ๕ หมวด ๑ นโยบายและการจัดกจิกรรม, หมวด ๓ มาตรฐานการให้บริการ,  
หมวด ๔ การมีระบบ/กลไกจัดการข้อรอ้งเรียน และหมวด ๕ การถกูชี้มูลความผิด  
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ประเด็นเรื่อง :  
 

 

 

  วิสัยทัศน์ หมายถึง ความสามารถของผู้บริหารท้องถิ่นในการก าหนดทิศทาง ภารกิจ และเป้าหมาย 
การท างานที่ชัดเจนและความสามารถในการสร้างความร่วมแรงร่วมใจของบุคลากรภายในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของภารกิจ 

 Thailand 4.0 เป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายที่เปลี่ยนเศรษฐกิจแบบเดิมไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม
โดยปรับเปลี่ยนโมเดลเศรษฐกิจแบบ “ท ามาก ได้น้อย” ไปสู่ “ท าน้อย ได้มาก” เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า 
“โภคภัณฑ”์ ไปสู่สินค้าเชิง “นวัตกรรม” โดยโมเดลของ Thailand 4.0 คือ มั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน 
 ระบบราชการ 4.0 เป็นการด าเนินงานเพ่ือรองรับต่อยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 ภาครัฐหรือระบบ

ราชการจะต้องท างานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ ดีเพ่ือประโยชน์สุขของ
ประชาชน (Better Governance, Happier Citizens) หมายความว่า ระบบราชการจะต้องปรับเปลี่ยน
แนวคิดและวิธีการท างานใหม่เพ่ือพลิกโฉม (transform) ให้สามารถเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจและเป็นที่พ่ึงของ
ประชาชนได้อย่างแท้จริง (Credible and Trusted Government) ดังนี้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen-Centric Government)  
 ต้องท างานในเชิงรุกและมองไปข้างหน้า โดยตั้งค าถามกับตัวเองเสมอว่าประชาชนจะได้อะไร มุ่งเน้น
แก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชน โดยไม่ต้องรอให้เข้ามาติดต่อขอรับบริการ  
หรือร้องขอความช่วยเหลือจากทางราชการ (Proactive Public Services) รวมทั้งใช้ประโยชน์จากข้อมูลภาครัฐ 
(Big Government Data) และระบบดิจิทัลสมัยใหม่ในการจัดบริการสาธารณะที่ตรงกับความต้องการของ
ประชาชน (Personalized หรือ Tailored Services) พร้อมทั้งอ านวยความสะดวก โดยมีการเชื่อมโยง
กันเองของทางราชการเพ่ือให้บริการได้เสร็จสิ้นในจุดเดียว ประชาชนสามารถเรียกใช้บริการของ  
ทางราชการได้ตลอดเวลาตามความต้องการของตนและผ่านการติดต่อได้หลายช่องทางผสมผสานกัน  
ทั้งการติดต่อมาด้วยตนเอง เว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย แอพพลิเคชั่นทางโทรศัพท์มือถือ 
 

ค ำนิยำม 

1. เปิดกว้างและเชื่ อมโยงกัน (Open & Connected 
Government) 
 ต้องมีความเปิดเผยโปร่งใสในการท างาน โดยบุคคลภายนอก
สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการหรือมีการแบ่งปัน
ข้อมูลซึ่งกันและกัน และสามารถเข้ามาตรวจสอบการท างานได้ 
ตลอดจนเปิดกว้างให้กลไกหรือภาคส่วนอ่ืนๆ เช่น ภาคเอกชน 
ภาคประชาสังคมได้เข้ามามีส่วนร่วม และโอนถ่ายภารกิจที่
ภาครัฐไม่ควรด าเนินการเองออกไปให้แก่ภาคส่วนอ่ืนๆ  
เป็นผู้ รั บผิ ดชอบด า เนินการแทน โดยการจัดระเบียบ
ความสัมพันธ์ ในเชิงโครงสร้างให้สอดรับกับการท างาน 
แนวระนาบในลักษณะของเครือข่ายมากกว่าตามสายการบังคับ
บัญชาในแนวดิ่ง ขณะเดียวกันก็ยังต้องเชื่อมโยงการท างาน 
ในภาครัฐด้วยกันเองให้มีเอกภาพและสอดรับประสานกัน ไม่ว่าจะ
เป็นราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น 
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3. มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย (Smart & High Performance Government)  
 ต้องท างานอย่างเตรียมการณ์ไว้ล่วงหน้า มีการวิเคราะห์ความเสี่ยง สร้างนวัตกรรมหรือความคิดริเริ่ม  
และประยุกต์องค์ความรู้ ในแบบสหสาขาวิชาเข้ามาใช้ในการตอบโต้กับโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง  
อย่างฉับพลันเพ่ือสร้างคุณค่า มีความยืดหยุ่นและความสามารถในการตอบสนองกับสถานการณ์ต่างๆ  
ได้อย่างทันเวลาตลอดจนเป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูง และปรับตัวเข้าสู่สภาพความเป็นส านักงาน
สมัยใหม่ รวมทั้งท าให้ข้าราชการมีความผูกพันต่อการปฏิบัติราชการและปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสมกับ
บทบาทของตน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  เป็นการประเมินในรูปแบบข้อค าถาม (มี/ไม่มี) จ านวน ๑๐ ข้อ ข้อละ ๑ คะแนน รวม ๑๐ คะแนน 

 

ข้อ ประเดน็การประเมิน 

การก าหนดวิสัยทัศน์ 
๑ มีการก าหนดวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและมีการสื่อสารวิสัยทัศน์ให้คนในองค์การได้รับรู้  และเข้าใจ 

ท่ัวท้ังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๒ มีการทบทวนวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้ทันสมัยและสอดคล้องกับสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

ตามสภาพการณ์อย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 
๓ มีการน าวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติได้จริง 
๔ มีการเผยแพร่วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสู่สาธารณะ เพื่อสร้างความรับรู้และความเข้าใจและใช้เป็นกลไก 

ในการก ากับและติดตามการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ภาวะผู้น า 
๕ รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น เน้นการท างานอย่างมีส่วนร่วม ท้ังหน่วยงานในภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน 
๖ กล้าเผชิญกับปัญหา กล้าตัดสินใจ และสามารถแก้ไขปัญหาได้ทันต่อสถานการณ์ 
๗ มีวิสัยทัศน์การบริหารงาน และได้สร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นกับการบริหารงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ท่ีแตกต่างหรือเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่างชัดเจน 
๘ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านมีการบริหารงานท่ีได้รับการยอมรับจากบุคลากรภายในหน่วยงานและภายนอกหน่วยงาน 
๙ มีการด าเนินการเตรียมความพร้อมในการพัฒนา ปรับรูปแบบ/วิธีการท างานใหม่ ด้วยการเน้นเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์

และนวัตกรรมรูปแบบใหม่ ๆ เช่น เรื่องนโยบาย การบริหารจัดการ หรือการให้บริการขององค์กรปคกรองส่วนท้องถิ่น  
เพื่อให้สอดรับและเชื่อมโยงกับนโยบายการพัฒนาประเทศไทย (Thailand 4.0) และระบบราชการ 4.0 

๑๐ มีผลการด าเนินการ หรือมีนวัตกรรมขององค์การท่ีตอบสนองต่อนโยบายการพัฒนาประเทศไทย (Thailand 4.0) และระบบ
ราชการ 4.0 หรือมีผลการด าเนินการหรือนวัตกรรมขององค์การได้รับรางวัลจากทั้งหน่วยงานภายในประเทศและนอกประเทศ 

นวัตกรรมกำรบริหำร/องค์กร (Administrative or Organizational 
Innovation) เป็นการสร้างหรือปรับปรุงกระบวนงานใหม่ (New Process) 
รวมทั้ งการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานเพื่ อ เพิ่ มประสิทธิภาพ 
ในการด าเนินงานของภาครัฐ 

นวัตกรรมเชิงนโยบำย (Policy Innovation) เป็นการคิดริเริ่มนโยบาย 
กฎหมาย และกฎใหม่ๆ ให้ทันสมัย เหมาะสม และทันต่อสถานการณ์  
และให้มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของประเทศ 
นวัตกรรมให้บริกำร (Service Innovation) เป็นนวัตกรรมท่ีน ามาใช้
พัฒนาและสร้างคุณค่าในงานบริการภาครัฐ การปรับปรุงบริการ หรือสร้าง 
บริการใหม่ เพ่ือยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน 

การพัฒนา 
นวัตกรรม 
ตามแนวทาง 

 ส านักงาน ก.พ.ร. 



 

 

คู่มือการประเมินผู้บรหิารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑        12 
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ประเด็นเรื่อง :  
 

    

   

  การบริหารงานในองค์การที่ริเริ่มแก้ไขข้อบกพร่อง หมายถึง การพัฒนาและปรับปรุงการท างานภายใน 

องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่ งขึ้นภายในปี งบประมาณ พ.ศ .  2561  
เช่น การลดขั้นตอนการท างานและปริมาณงานที่ซ้ าซ้อน การบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน/
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การแก้ไขปัญหาการทุจริต การเพ่ิมการอ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน 
การออกแบบระบบงาน การออกแบบกระบวนการท างาน การจัดท าคู่มือการท างานในหน่วยงาน  
(Work manual) การมอบอ านาจภายใน การประสานงานภายใน การจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง เป็นต้น 
เพ่ือลดข้อผิดพลาดและจุดอ่อนในการปฏิบัติงาน 

  เป็นการประเมินในรูปแบบข้อค าถาม (มี/ไม่มี) จ านวน ๕ ข้อ ข้อละ ๒ คะแนน รวม ๑๐ คะแนน 

ข้อ เอกสารหลักฐาน/ตัวอย่างการด าเนนิการ 

๑ การติดประกาศวิสัยทัศน์, การประชาสัมพันธ์/การสื่อสารวิสัยทัศน์ให้กับบุคลากรด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การประชุม 
๒ การทบทวนวิสัยทัศน์ ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การประชุมระดมความคิดเห็น 
๓ การน าวิสัยทัศน์ไปปฏิบัติในรูปแบบของนโยบายและโครงการต่างๆ, การจัดท าแผนงาน/โครงการต่างๆตามวิสัยทัศน์ของ

องค์กร 
๔ การติดประกาศป้ายวิสัยทัศน์, การประชาสัมพันธ์/การสื่อสารวิสัยทัศน์สู่สาธารณะด้วยช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ของ

องค์กร 
๕ การรับฟังความคิดเห็นด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การจัดเวทีประชาคม, การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นหรือประเด็นปัญหา  

จากภาคส่วนต่างๆ 
๖ การแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการเชิงรุก และทันท่วงที กรณีเมื่อเกิดปัญหา/มีเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ในพื้นท่ีรับผิดชอบ 
๗ การมีนวัตกรรม/การน าเทคโนโลยี เพื่อมาใช้ในการปฏิบัติงานหรือเพื่อให้บริการเชิงรุก เช่น การตรวจเยี่ยม, การจัดทีม

ส ารวจประเด็นความเดือดร้อนของประชาชนตามนโยบาย “ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” 
๘ การแสดงถึงการได้รับการยอมรับจากบุคลากรภายในหน่วยงานและภายนอกหน่วยงาน เช่น หน่วยงานได้รับการยอมรับ 
๙ การพัฒนา ปรับรูปแบบ/วิธีการท างานใหม่ ด้วยการเน้นเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมรูปแบบใหม่ๆ  

เพื่อให้สอดรับและเชื่อมโยงกับนโยบายการพัฒนาประเทศไทย (Thailand 4.0) และระบบราชการ 4.0 
๑๐ ผลการด าเนินการจากการพัฒนา ปรับรูปแบบ/วิธีการท างานใหม่ หรือนวัตกรรม ท่ีสอดรับและเชื่อมโยงกับนโยบายการ

พัฒนาประเทศไทย (Thailand 4.0) และระบบราชการ 4.0 ตามข้อ ๙ หรือมีผลการด าเนินการ หรือนวัตกรรมท่ีได้รับ
รางวัล 

ข้อ ประเดน็การประเมิน 

๑ มีการวิเคราะห์หาสาเหตุและระบุข้อบกพร่องในการท างานเพ่ือก าหนดหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา 
๒ มีการวางแผนและจัดท าแผนในการด าเนินการแก้ไขข้อบกพร่อง 
๓ มีการพัฒนาหรือปรับปรุงกระบวนการท างานโดยมีการปรับมาตรฐาน/ขั้นตอน/ระยะเวลาในการด าเนินการเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการท างาน 
๔ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกระบวนงานท่ีได้รับรางวัล หรือมีการพัฒนากระบวนงานเพื่อเตรียมความพร้อมท่ีจะเข้าประกวด

ขอรับรางวัลจากหน่วยงานภายนอก  
๕ มีคู่มือในการปฏิบัติงาน/การมอบอ านาจ/หรือก าหนดแนวทางในการประสานงานการท างานระหว่างหน่วยงานภายในให้มี

ความชัดเจน 

ค ำนิยำม 

เอกสารหลักฐาน/ตัวอย่างการด าเนินการ เอกสารหลักฐาน/ตัวอย่างการด าเนินการ 
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เอกสารหลักฐาน/ตัวอย่างการด าเนินการ  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

ประเด็นเรื่อง :  

 
 

  การส่งเสริมการใช้ดิจิทัลและขีดความสามารถที่มีอยู่และพัฒนาขึ้นทุก 6 เดือน หมายถึง การน า
เทคโนโลยีมาปรับใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน 

 เป็นการประเมินในรูปแบบข้อค าถาม (มี/ไม่มี) จ านวน ๒ ข้อ ข้อละ ๕ คะแนน รวม ๑๐ คะแนน 

 
 
 

 
 
 

ข้อ ประเดน็การประเมิน 

๑ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบันทึกข้อมูลตามฐานข้อมูลท่ีส าคัญตามกรอบระยะเวลา 
 มีการบันทึกข้อมูลตามฐานข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน  
เป็นปัจจุบัน อย่างต่อเนื่องตามแนวทางที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดังน้ี (ข้อย่อยละ ๑ คะแนน) 
๑.๑ ระบบงานสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) 
๑.๒ ระบบข้อมูลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๑.๓ ระบบฐานข้อมูลการจัดเก็บรายได้ท้องถิ่น 
๑.๔ ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) 
๑.๕ ระบบข้อมูลศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๒ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศหรือโทรคมนาคมมาใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อลดขั้นตอน 
การปฏิบัติงาน (๕ คะแนน) 
 มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศหรือโทรคมนาคมตามความเหมาะสมและงบประมาณของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เพื่อช่วยลดขั้นตอน เพิ่มประสิทธิภาพ และประหยัดค่าใช้จ่าย ท้ังนี้ ควรจะได้เผยแพร่ให้ประชาชนทราบโดยท่ัวกัน เช่น 
   - ให้บริการช าระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ต 
   - การจัดให้มี wi-fi หรืออินเทอร์เน็ตภายในส านักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   - การใช้โปรแกรมอนุมัติงานก่อสร้าง 
   - แจ้งผลการอนุมัติผ่านระบบ SMS ฯลฯ 

ค ำนิยำม 

 
- ในประเด็นข้อ ๑ ให้แนบหลักฐานการบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศ 
- ในประเด็นข้อ ๒ ให้ระบุถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศหรือโทรคมนาคม
ตามความเหมาะสมและงบประมาณแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

หมายเหตุ : ปรับจากการประเมิน LPA ด้าน ๑ ด้านการบริหารจัดการ 
หมวด ๗ การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน 

หมายเหตุ : ปรับจากการประเมิน LPA ด้าน ๑ ด้านการบริหารจัดการ 
หมวด ๗ การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน 

 

ในประเด็น “การมอบอ านาจ” ให้ตรวจสอบจาก หนังสือหรือค าสั่งมอบ
อ านาจ พร้อมบัญชีการมอบอ านาจแนบท้าย (ไม่ใช่ค าสั่งรักษาราชการแทน), 
เป็นการมอบอ านาจที่มีผลโดยตรงต่อประชาชนและเป็นอ านาจของผู้บริหาร 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และส าหรับการมอบอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น 
ให้ปลัด/รองปลัด ต้องจัดท าเป็นค าสั่งและประกาศให้ประชาชนทราบ 

เอกสารหลักฐาน/ตัวอย่างการด าเนินการ 
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เอกสารหลักฐาน/ตัวอย่างการด าเนินการ 

ประเด็นเรื่อง :  
 

    
  

  การประเมินคุณธรรม จริยธรรมในองค์การ คือ การประเมินการปฏิบัติงาน/บริหารงานโดยยึดหลัก
คุณธรรม และจริยธรรม ได้แก่ ซื่อสัตย์สุจริต ความถูกต้องชอบธรรม การยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง  
การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน การยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ การไม่เลือกปฏิบัติ และ
การเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของราชการ 

 คุณธรรม (Integrity) คือ การปฏิบัติงานโดยมีมาตรฐานการปฏิบัติงานและมีความเป็นธรรม 
ในการปฏิบัติงาน รวมถึงการบริหารงานโดยยึดหลักคุณธรรม  
 จริยธรรม (Ethics) คือ พฤติกรรมการปฏิบัติหน้าที่หรือการบริหารจัดการที่ดี โดยยึดหลักความซื่อสัตย์

สุจริต ความถูกต้องชอบธรรม การปฏิบัติตามกฎหมาย และการตระหนักถึงจรรยาบรรณวิชาชีพ เพ่ือสร้าง
คุณค่าของการให้บริการสาธารณะของภาครัฐ 

 เป็นการประเมินในรูปแบบข้อค าถาม (มี/ไม่มี) จ านวน ๑๐ ข้อ ข้อละ ๑ คะแนน รวม ๑๐ คะแนน 

 
 

 

 

 

 

 

 

ข้อ ประเดน็การประเมิน 

การจัดท าโครงการด้านมาตรฐานคณุธรรม จริยธรรม 
๑ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดท าและด าเนินการโครงการด้านคุณธรรม จริยธรรมท่ีมีลักษณะเป็นการสร้างจิตส านึก 

ในการปฏิบัติหน้าท่ีหรือกิจกรรมท่ีท าให้ประชาชนได้รับบริการท่ีดี ตลอดจนการจัดท าโครงการบ าเพ็ญประโยชน์ท่ีด าเนินการ
โดยข้าราชการ พนักงานขององค์กร) 

การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกนัการกระท าผดิจรยิธรรม 
๒ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดท าประกาศฯ นโยบายคุณธรรม จริยธรรม  
๓ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดท าประกาศฯ เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
๔ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดท าข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ 
๕ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดท านโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี 
๖ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดท าแผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต     
๗ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดท านโยบายการบริหารความเสี่ยง และด าเนินการตามมาตรการควบคุมภายในครบทุกส่วน 
๘ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีการเข้าร่วมโครงการป้องกันการทุจริตของ ป.ป.ช. ส านักงาน ป.ป.ท. สถาบันพระปกเกล้า 
๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดท ารายงานผลด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

๑๐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

 

- ในประเด็นข้อ ๑ ให้แนบหลักฐานการด าเนินโครงการ เช่น ภาพกิจกรรม 
- ในประเด็นข้อ ๒ – ๑๐ ให้ตรวจดูหลักฐานจากประกาศตามที่ก าหนดใน
ตัวชี้วัด, นโยบายการก ากับดูแลจะต้องมีความชัดเจนเกี่ยวกับความโปร่งใส 
ความซื่อสัตย์, นโยบายบริหารความเสี่ยงต้องครอบคลุมทุกส่วนราชการอย่าง
ชัดเจน, มีการออกค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่อย่างชัดเจน 
ท้องถิ่น 

ค ำนิยำม 

หมายเหตุ : ปรับจากการประเมิน LPA ด้าน ๒ ด้านการบริหารงานบุคคลและกจิการสภา 
หมวด ๑ ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ 
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กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย 

เอกสารหลักฐาน/ตัวอย่างการด าเนินการ 

ประเด็นเรื่อง :  
 

    
  
 เป็นการประเมินในรูปแบบข้อค าถาม (มี/ไม่มี) จ านวน ๕ ข้อ ข้อละ ๒ คะแนน รวม ๑๐ คะแนน 

 
 
 

 
 
 
 

ประเด็นเรื่อง :  
 

    
 

   การบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน  หมายถึง การที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถ
ประสานเพ่ือให้เกิดความร่วมมือในด้านต่างๆ ของแผนงาน โครงการ กระบวนการ ข้อมูลสารสนเทศ  
การจัดสรรทรัพยากร การปฏิบัติการ โดยค านึงถึงหลัก ประหยัด ความคุ้มค่า มุ่งให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติ ซึ่งในการบูรณาการนั้นจะต้องเป็นการบูรณากา รร่วมกันระหว่าง 
ส่วนราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน สถาบันการศึกษา องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานต่างประเทศ พร้อมก าหนดแผนงานการบูรณาการร่วมกัน รวมถึงก าหนด
เป้าหมายผลผลิตส าคัญท่ีจะสามารถด าเนินการได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ข้อ ประเดน็การประเมิน 

๑ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการประชุมถ่ายทอดนโยบายแนวทางการปฏิบัติงานให้กับผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน 
๒ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดสภาพแวดล้อมของท่ีท างานให้สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยถูกสุขลักษณะ และปลอดภัย 
๓ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการตรวจประเมินความพึงพอใจและแรงจูงใจของข้าราชการ ท้ังในด้านการบริหารของผู้บริหาร

ท้องถิ่น การบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคล การจัดการสภาพแวดล้อมในการท างาน และแรงจูงใจของข้าราชการ 
๔ ผู้บริหารท้องถิ่นมีการน าผลการประเมินฯ มาปรับปรุงเพื่อสนับสนุนการท างานและสร้างแรงจูงใจในการท างาน 
๕ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดกิจกรรมเพื่อการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีให้กับบุคลากรในองค์กร 

ข้อ เอกสารหลักฐาน 

๑ เอกสารการประชุม รายงานการประชุม ระหว่างผู้บริหารกับหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน (ส านัก/กอง/ฝ่าย) 
๒ ตรวจสอบการรักษาสภาพแวดล้อมการท างานและบรรยากาศท่ีสนับสนุนให้พึงพอใจและมีแรงจูงใจในการท างาน 
๓ มีการตรวจประเมินความพึงพอใจและแรงจูงใจของข้าราชการ ท้ังในด้านการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น การบริหาร

จัดการด้านทรัพยากรบุคคล การจัดการสภาพแวดล้อมในการท างาน และแรงจูงใจของข้าราชการ 
๔ การระบุถึงการน าผลการประเมินฯ มาปรับปรุงเพื่อสนับสนุนการท างานและสร้างแรงจูงใจในการท างาน 
๕ ตรวจจากข้อบัญญัติ, หลักฐานการเบิกจ่าย (กรณีท่ีต้องมีการใช้งบประมาณในการจัดกิจกรรม เช่น กิจกรรมการเล่นกีฬา

ระหว่างผู้บริหาร กับบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีผู้บริหารร่วมกับบุคลากรท ากิจกรรมร่วมกัน ฯลฯ) , รายละเอียด
กิจกรรม, รูปภาพ 

ค ำนิยำม 

ค ำนิยำม 

หมายเหตุ : ปรับจากการประเมิน LPA ด้าน ๒ ด้านการบริหารงานบุคคลและกจิการสภา  
หมวด ๓ คุณภาพชวีิตและความสมดุลของชีวิตการท างาน  
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กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย 

 

เอกสารหลักฐาน/ตัวอย่างการด าเนินการ 

 เป็นการประเมินในรูปแบบข้อค าถาม (มี/ไม่มี) จ านวน ๑ ข้อ คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน  

 
 
 
 
 
 

ข้อ ประเดน็การประเมิน 

๑ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น หรือร่วมกับหน่วยงาน
อื่นในรอบปีท่ีผ่านมาอย่างน้อยหน่ึงด้าน (ยกเว้นโครงการท่ีหน่วยงานของรัฐจัดสรรให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ด าเนินการ และโครงการท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่น  
โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ได้มีส่วนร่วมในการด าเนินการ) ดังน้ี 
 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 ด้านการจัดระเบียบ/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเท่ียว 
 ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
 ด้านศิลปะ วัฒธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ตรวจสอบหลักฐานโครงการพร้อมภาพถ่ายที่มีการบูรณาการ (ร่วมคิด ร่วมท า 
หรืออุดหนุนงบประมาณ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมด าเนินการ) 
การปฏิบัติงานร่วมกับส่วนราชการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามด้านต่างๆ 

หมายเหตุ : ปรับจากการประเมิน LPA ด้าน ๑ ด้านการบริหารจัดการ 
หมวด ๗ การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน 
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กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

กลไกการด าเนินการประเมิน 
ผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) 

 

บทที่ ๓ 
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กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย 

บทที่ ๓ 
กลไกการด าเนินการประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) 

 
ในการประเมินผู้บริหารท้องถิ่น ได้ก าหนดให้ใช้กลไกของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

เพ่ือด าเนินการรวบรวมผลการประเมินตนเองจากผู้บริหารท้องถิ่น ตรวจสอบผลการประเมิน และกลั่นกรอง
ผลการประเมิน ก่อนส่งให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดลงนามในฐานะผู้ประเมิน เพ่ือจัดส่งไปยังส านักงาน ก.พ.ร. 
เพ่ือรายงานต่อนายกรัฐมนตรีต่อไป 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ไดแ้จ้งประสานไปยังจังหวัดเพ่ือก าหนดให้มีการแต่งตั้คณะท างาน
ในระดับจังหวัดและระดับอ าเภอขึ้น โดยได้ก าหนดแนวทางการแต่งตั้งคณะท างาน เพ่ือเป็นกลไกในการ
ประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) ดังนี้ 

 
 
 

 

 

. 

 
 

คณะท างานกลั ่นกรองผลการประเม ินผู ้บร ิหารท้องถิ ่นระด ับจ ังหว ัด  ซึ ่งประกอบด้วย 
รองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับมอบหมาย เป็นหัวหน้าคณะท างาน มีหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด  
ซึ่งอยู่ในคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ระดับจังหวัด) (ก.จ.จ.) และ/หรือ 
คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ระดับจังหวัด) (ก.ท.จ.) และ/หรือ คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล 
(ระดับจังหวัด) (ก.อบต.จ.) จ านวน ๒ - ๔ ท่าน เป็นคณะท างาน และมีท้องถิ่นจังหวัดเป็นคณะท างาน 
และเลขานุการ  
โดยมีหน้าที ่: 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลไกการด าเนินการประเมิน 

คณะท างานกลั่นกรองผลการประเมินผู้บริหารท้องถิ่นระดับจังหวัด 1 

รองผู้ว่าราชการจังหวัด 
ที่ได้รับมอบหมาย 

หัวหน้าคณะท างาน  คณะท างาน  

หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด  
ซ่ึงอยู่ในก.จ.จ. และ/หรือ  

ก.ท.จ. และ/หรือ ก.อบต.จ. 

 
๑. ตรวจสอบและรวบรวมผลการประเมินผลการประเมินตนเองจากผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงด าเนินการ
กลั่นกรองผลการประเมิน  กรณีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ,นายกเทศมนตรีนคร , และ
นายกเทศมนตรีเมือง ก่อนเสนอให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดลงนามประเมินในฐานะผู้ประเมิน 
๒. กลั่นกรองผลการประเมิน จากคณะท างานตรวจสอบและรวบรวมผลการประเมินผู้บริหารท้องถิ่น
ระดับอ าเภอ ก่อนเสนอให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดลงนามประเมินในฐานะผู้ประเมิน 

 ทั้งนี้ กรณีเทศบาลเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ให้แต่งตั้งคณะท างานกลั่นกรองผลการประเมินผู้บริหาร
ท้องถิ่นระดับจังหวัด (เมืองพัทยา) ซึ่งประกอบด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับมอบหมาย เป็นหัวหน้า
คณะท างาน มีหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัด ซึ่งอยู๋ในคณะกรรมการพนักงานเมืองพัทยา (ก.เมืองพัทยา) 
จ านวน ๓ ท่าน เป็นคณะท างาน และมีท้องถิ่นจังหวัดเป็นคณะท างานและเลขานุการ โดยมีหน้าที่ในการ
ตรวจสอบและรวบรวมผลการประเมินตนเองของผู้บริหารท้องถิ่น และด าเนินการกลั่นกรองผลการ
ประเมินฯ ก่อนส่งให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดลงนามประเมินในฐานะผู้ประเมิน 
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 คณะท างานตรวจสอบและรวบรวมผลการประเมินผู้บริหารท้องถิ่นระดับอ าเภอ ซึ่งประกอบด้วย
นายอ าเภอ เป็นหัวหน้าคณะท างาน มีหัวหน้าส่วนราชการระดับอ าเภอหรือปลัดอ าเภอที่ได้รับมอบหมาย 
จ านวน 2 - 4 ท่าน เป็นคณะท างาน และมีท้องถิ่นอ าเภอเป็นคณะท างานและเลขานุการ  
โดยมีหน้าที ่: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒.๑ จังหวัด ด าเนินการแต่งตั้งคณะท างานเพ่ือเป็นกลไกในการรวบรวม ตรวจสอบ 
และกลั่นกรองผลการประเมิน ดังนี้ : 

 

 

 

นายอ าเภอ 

หัวหน้าคณะท างาน  คณะท างาน  

หัวหน้าส่วนราชการประจ าอ าเภอ 
หรือปลัดอ าเภอท่ีได้รับมอบหมาย 

 

 ตรวจสอบและรวบรวมผลการประเมินตนเองของผู้บริหารท้องถิ่น กรณีนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
และนายกเทศบาลต าบล ส่งให้กับคณะท างานกลั่นกรองผลการประเมินผู้บริหารท้องถิ่นระดับจังหวัด 
เพื่อด าเนินการกลั่นกรองผลการประเมินก่อนเสนอให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดประเมินและลงนาม 
ในฐานะผู้ประเมิน  

ขั้นตอนการด าเนินการประเมิน 

คณะท างานตรวจสอบและรวบรวมผลการประเมินผู้บริหารท้องถ่ินระดับอ าเภอ  

 

๒ 

1 ผู้บริหารท้องถิ่นประเมินผลตนเอง (Self Assessment)  
และรายงานผลการใช้พลังงานไฟฟ้าในระบบ e-report.energy.go.th 
 
 ผู้บริหารท้องถิ่น ซึ่งได้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี 

นายกเมืองพัทยา และนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ด าเนินการประเมินผลตนเอง 
(Self Assessment) ประเด็น (2) การลดกระดาษ – (10) การบูรณาการความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงาน ตามแบบประเมินที่ก าหนด และรายงานผลการใช้พลังงานไฟฟ้า ใน
ประเด็น (1) การลดพลังงาน ในระบบ e-report.energy.go.th ของส านักงานนโยบาย
และแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน ภายในวันสุดท้ายของเดือนถัดไป 

 ๒ คณะท างานฯ ด าเนินการรวบรวม ตรวจสอบ และกลั่นกรองผลการประเมินฯ 

 

คณะท างานกลั่นกรองผลการประเมินผู้บริหารท้องถิ่นระดับจังหวัด 

1. ตรวจสอบและรวบรวมผลการประเมินผลการประเมินตนเองจากผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึง
ด าเนินการกลั่นกรองผลการประเมิน กรณีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ,นายกเทศมนตรีนคร ,  
และนายกเทศมนตรีเมือง ก่อนเสนอให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดลงนามประเมินในฐานะผู้ประเมิน 
 ๒. กลั่นกรองผลการประเมิน จากคณะท างานตรวจสอบและรวบรวมผลการประเมินผู้บริหารท้องถิ่น

ระดับอ าเภอ ก่อนเสนอให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดลงนามประเมินในฐานะผู้ประเมิน 
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คณะท างานตรวจสอบและรวบรวมผลการประเมินผู้บริหารท้องถิ่นระดับอ าเภอ  

   ตรวจสอบและรวบรวมผลการประเมินตนเองของผู้บริหารท้องถิ่น กรณีนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล และนายกเทศมนตรีส่งให้กับคณะท างานกลั่นกรองผลการประเมินผู้บริหารท้องถิ่น
ระดับจังหวัด เพื่อด าเนินการกลั่นกรองผลการประเมินก่อนเสนอให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดลงนาม
ประเมิน 

๓ ผู้ว่าราชการจังหวัด ด าเนินการประเมิน และลงนามในฐานะผู้ประเมิน 
ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด 
 

๔ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นรวบรวมผลการประเมินส่งให้กับส านักงาน ก.พ.ร. 

๕ ส านักงาน ก.พ.ร. รายงานผลการประเมินฯ ให้กับนายกรัฐมนตรี 

      เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดด าเนินการประเมินพร้อมลงนามในฐานะผู้ประเมิน 
เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดรวบรวมผล 
การประเมินที่ผู้ว่าราชการจังหวัดลงนาม และจัดส่งให้กับ กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น (กลุ่มพัฒนาระบบริหาร) 

๒.๒ คณะท างานฯ ด าเนินการรวบรวม ตรวจสอบ และกลั่นกรองผลการประเมินฯ 
โดยมีรายละเอียดการด าเนินการ ดังนี้ 

 คณะท างานฯ ระดับอ าเภอ ด าเนินการตรวจสอบและรวบรวมผลฯ กรณีนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล และนายกเทศมนตรีต าบล โดยก าหนดให้ด าเนินการลงใน
แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินผู้บริหารท้องถิ่น (คณะท างานฯ ระดับอ าเภอ) และจัด
ส่งผลให้กับคณะท างานฯ ระดับจังหวัด 

 คณะท างานฯ ระดับจังหวัด ด าเนินการ : 
  (๑) ตรวจสอบและรวบรวมผลฯ กรณีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ,

นายกเทศมนตรีนคร, และนายกเทศมนตรีเมือง 
      (๒) กลั่นกรองผลฯ ที่คณะท างานฯ ระดับอ าเภอ ได้ตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว   
โดยก าหนดให้ด าเนินการลงในแบบฟอร์มสรุปผลการประเมินผู้บริหารท้องถิ่น (คณะ
ท างานฯ ระดับจังหวัด) 

๒.๓ เมื่อคณะท างานฯ ระดับจังหวัด ด าเนินการกลั่นกรองผลการประเมินเสร็จสิ้น
เรียบร้อยแล้ว ให้คณะท างานฯ ระดับจังหวัด จัดส่งผลการประเมินให้กับผู้ว่าราชการ
จังหวัด เพ่ือด าเนินการประเมินและลงนามในฐานะผู้ประเมิน 



 

 

       21 คู่มือการประเมินผู้บรหิารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรอบระยะเวลาการด าเนินการประเมิน 

ผู้บริหารท้องถิ่นด าเนินการประเมินผลตนเอง และจัดส่งให้กับคณะท างานฯ ระดับ
อ าเภอ ภายในวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

 ตรวจสอบและรวบรวมผลฯ กรณีนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัด, นายกเทศมนตรี
นคร, และนายกเทศมนตรีเมือง 
 กลั่นกรองผลฯ ท่ีคณะท างานฯ ระดับอ าเภอ 
ไดต้รวจสอบเรียบร้อยแล้ว 

 

 ตรวจสอบและรวบรวมผลฯ กรณีนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล และนายกเทศมนตรีต าบล ส่ง
ให้กับ คณะท างานฯ ระดับจังหวัด 

 

 ผู้ว่าราชการจังหวัดด าเนินการประเมิน และลงนามประเมินในฐานะผู้ประเมิน 

คณะท างานฯ ระดับอ าเภอ ตรวจสอบผลการประเมิน และส่งใหก้ับคณะท างานฯ ระดับ
จังหวัด ภายในวันที่  10 ตุลาคม ๒๕61 

คณะท างานฯ ระดับจังหวัด ตรวจสอบ และกลั่นกรองผล ส่งให้กบัผู้ว่าราชการจังหวัด 
ด าเนินการประเมิน และลงนาม ภายในวันที่  1๗ ตุลาคม 2561 

ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดรวบรวมผลที่ผู้ว่าราชการจังหวัดลงนาม 
และจัดส่งให้กับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ภายในวันที่ 23 ตุลาคม 2561 
เพ่ือให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จัดส่งให้กับส านักงาน ก.พ.ร. เพ่ือรายงานผล
ให้กับนายกรัฐมนตรีทราบต่อไป 

คณะท ำงำน 
 อ ำเภอ 

 

คณะท ำงำน 
 จังหวัด 

ผู้บริหำร 
ท้องถิ่น 

 

 

ผู้ว่ำรำชกำร 
จังหวัด 

 

 ด าเนินการประเมินผลตนเอง (Self Assessment) ประเด็น (2) การลดกระดาษ – 
(10) การบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ตามแบบประเมินที่ก าหนด และ
รายงานผลการใช้พลังงานไฟฟ้า  ในประเด็น (1)  การลดพลังงาน  ในระบบ  
e-report.energy.go.th ของส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน 
ภายในวันสุดท้ายของเดือนถัดไป 
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กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย 
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๔. คณะท ำงำนกลั่นกรองผลกำรประเมินผู้บริหำรท้องถิ่นระดับจังหวัด  จัดประชุมคณะท ำงำนฯ 
และกลั่นกรองผลกำรประเมิน และจัดส่งให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดด ำเนินกำรประเมินผลพร้อมลงนำม
ในฐำนะผู้ประเมินในแบบประเมินผู้บริหำรท้องถิ่น ภายในวันพุธที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ 
 

๕. คณะท ำงำนระดับจังหวัดด ำเนินกำรจัดท ำแบบสรุปผลกำรประเมินผู้บริหำรท้องถิ่น (ภำพรวม
ระดับจังหวัด) และจัดส่ง (๑) แบบประเมินผู้บริหำรท้องถิ่นที่ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดลงนำม และ  
(๒) แบบสรุปผลกำรประเมินผู้บริหำรท้องถิ่น (ภำพรวมของจังหวัด) ให้กับกลุ่มพัฒนาระบบริหาร 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ภายในวันจันทร์ที่ ๒๓ ตุลาคม 2561 เพื่อให้ส ำนักงำน ก.พ.ร. 
น ำผลไปประมวลสรุปผลคะแนนกำรประเมินผู้บริหำรท้องถิ่น เสนอต่อนำยกรัฐมนตรีต่อไป 
 

 
 

ขั้นตอนการด าเนินการในการประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๖ 

    (๑)  คณะท ำงำนกลั ่นกรองผลกำรประเม ินผู ้บร ิหำรท ้องถิ ่นระด ับจ ังหว ัด  ซึ ่งประกอบด ้วย 
รองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดที่ได้รับมอบหมำย เป็นหัวหน้ำคณะท ำงำนมีหัวหน้ำส่วนรำชกำรระดับจังหวัด 
ซึ่งอยู่ในคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด (ระดับจังหวัด) (ก.จ.จ.) แ ละ/หรือ 
คณะกรรมกำรพนักงำนเทศบำล (ระดับจังหวัด) (ก.ท.จ.) และ/หรือ คณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบล 
(ระดับจังหวัด) (ก.อบต.จ.) จ ำนวน ๒ - ๔ ท่ำน เป็นคณะท ำงำน และมีท้องถิ่นจังหวัดเป็นคณะท ำงำนและ
เลขำนุกำร โดยมีอ ำนำจหน้ำท่ีในกำรกลั่นกรองผลกำรประเมินผู้บริหำรท้องถิ่นให้กับผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด 

1. จังหวัดแต่งตั้งคณะท ำงำนระดับจังหวัดและระดับอ ำเภอ ซึ่งประกอบด้วย 
 

คณะท างาน 
 จังหวัด 

    (๒ )  คณะท ำ ง ำนตรวจสอบและรวบรวมผลกำรประ เมิ นผู้ บ ริ ห ำรท้ อ งถิ่ น ระดั บอ ำ เภอ  
ซึ่งประกอบด้วยนำยอ ำเภอ เป็นหัวหน้ำคณะท ำงำน มีหัวหน้ำส่วนรำชกำรระดับอ ำเภอหรือปลัดอ ำเภอที่
ได้รับมอบหมำย จ ำนวน 2 - 4 ท่ำน เป็นคณะท ำงำน และมีท้องถิ่นอ ำเภอเป็นคณะท ำงำนและเลขำนุกำร 
โดยมีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรตรวจสอบและรวบรวมผลกำรประเมินตนเองของผู้บริหำรท้องถิ่น  ส่งให้กับ
คณะท ำงำนกลั่นกรองผลกำรประเมินผู้บริหำรท้องถิ่นระดับจังหวัด เพื่อด ำเนินกำรกลั่นกรองผลกำรประเมิน
ก่อนเสนอให้กับผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดลงนำมประเมิน 

คณะท างาน 
 อ าเภอ 

แต่งตั้งคณะท างาน 

2. จัดประชุมคณะท ำงำนเพื่อวำงแผนกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมกรอบระยะเวลำที่ก ำหนด โดยแจ้ง
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด ำเนินกำร ดังนี้ 

ประชุมคณะท างาน  

 

  (๑) รำยงำนผลกำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำทุกเดือน ในประเด็นข้อ (๑) กำรลดพลังงำน ผ่ำนระบบ e-report.energy.go.th  
ของส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน ภายในวันสุดท้ายของเดือนถัดไป โดยสามารถ
เข้าดูชื่อบัญชีผู้ใช้งานและรหัสผ่านได้ทางเว็บไซต์ www.e-report.energy.go.th 

  (๒) ให้ผู้บริหารท้องถิ่น (ซึ่งได้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี นายกเมืองพัทยา 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล) ประเมินผลตนเอง (Self-Assessment) ในประเด็นข้อ (๒) การลดกระดาษ 
จนถึงข้อ (๑๐) การบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ตามแบบเกณฑ์การประเมินผู้บริหารองค์การ 
(ผู้บริหารท้องถิ่น) และจัดส่งให้กับคณะท างานตรวจสอบและรวบรวมผลการประเมินผู้บริหารท้องถิ่นระดับ
อ าเภอ ภายในวันศุกร์ที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ 
 

รายงาน 
การใช้ไฟฟ้า 
ทุกเดือน 

- ประเมินผลตนเอง   
- จัดสง่คณะท างาน
ภายใน 5 ต.ค. ๖๑ 

แจ้ง อปท.  
 

ตรวจสอบ 
ผลการประเมินฯ 

และจัดส่งให ้
คณะท างานจังหวัด 

    (๑) จัดประชุมคณะท ำงำนฯ และตรวจสอบผลกำรประเมินตนเองของผู้บริหำรท้องถิ่น ตำมแบบเกณฑ์
กำรประเมินผู้บริหำรองค์กำร (ผู้บริหำรท้องถิ่น) โดยอาจขอเรียกดูเอกสารหลักฐาน กรณีที่ต้องการตรวจสอบ
ความถูกต้อง/ข้อเท็จจริง ตามที่ผู้บริหารท้องถิ่นได้ด าเนินการประเมินผลตนเอง  
    (๒) จัดท ำแบบสรุปผลกำรประเมินผู้บริหำรท้องถิ่น (ภำพรวมระดับอ ำเภอ) และรวบรวมผลกำรประเมิน
ตนเองของผู้บริหำรท้องถิ่น  
เพ่ือจัดส่งแบบสรุปผลฯ และผลการประเมินทั้งหมด ให้กับคณะท างานระดับจังหวัด ภายในวันพุธที่  
๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

๓. คณะท ำงำนตรวจสอบและรวบรวมผลกำรประเมินผู้บริหำรท้องถิ่นระดับอ ำเภอ ด ำเนินกำร ดังนี้ 
 

ภายใน 10 ต.ค. 60 

กลั่นกรอง 
ผลการประเมินฯ 

และจัดส่ง 
ให้ผู้ว่าราชการ 

ผู้ว่าราชการ 
ลงนามภายใน 
๑๗ ต.ค. 61 

จังหวัดรวบรวมผลฯ 
และจัดส่งให้ สถ. 
ภายใน 23 ต.ค. 61 







แบบสรุปผลการประเมินผู้บริหารท้องถิ่น  

จังหวัด.................................................................... 

 รอบการประเมินที่ ๑ (๑ ตุลาคม ...... – 31 มีนาคม ......) 
 รอบการประเมินที่ ๒ (๑ เมษายน ...... – 30 กันยายน ......) 
 

ชื่อ – สกุล 
ต าแหน่ง/หน่วยงาน 

ประเด็นการประเมิน ผลคะแนน
การประเมิน

ตนเอง 

คะแนน 
ผู้ประเมิน 

จังหวัด........................................................ 

นาย.............................................. 
นายกองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัด....................................... 

(๑) การลดพลังงาน   

 (๒) การลดกระดาษ   

 (๓) การประหยัดงบประมาณ   

 (๔) การก ากับดูแลการทุจริต   

 (5) วิสัยทัศน์    

 (6) การบริหารงานในองค์การที่ ริ เริ่ มแก้ ไข
ข้อบกพร่อง 

  

 (7) การส่งเสริมการใช้ดิจิทัลและขีดความสามารถ
ที่มีอยู่และพัฒนาขึ้น 

  

 (8) การสร้างคุณธรรมจริยธรรมในองค์การ    

 (9) การเสริมสร้างขวัญก าลังใจ/การดูแลเอาใจใส่
ผู้ใต้บังคับบัญชา  

  

 (10) การบูรณาการความร ่วมม ือ ระหว่าง
หน่วยงาน  

  

รวม   

อ าเภอ......................................................... 

1. นาย.............................................. 
นายกเทศมนตรี 
เทศบาลนคร..................................... 

(๑) การลดพลังงาน   

 (๒) การลดกระดาษ   

 (๓) การประหยัดงบประมาณ   

 (๔) การก ากับดูแลการทุจริต   

 (5) วิสัยทัศน์    

 (6) การบริหารงานในองค์การที่ ริ เริ่ มแก้ ไข
ข้อบกพร่อง 

  

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 



ชื่อ – สกุล 
ต าแหน่ง/หน่วยงาน 

ประเด็นการประเมิน ผลคะแนน
การประเมิน

ตนเอง 

คะแนน 
ผู้ประเมิน 

 ( 7 )  ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร ใ ช้ ดิ จิ ทั ล แ ล ะ ขี ด
ความสามารถท่ีมีอยู่และพัฒนาขึ้น 

  

 (8) การสร้างคุณธรรมจริยธรรมในองค์การ    

 (9) การเสริมสร้างขวัญก าลังใจ/การดูแลเอาใจใส่
ผู้ใต้บังคับบัญชา  

  

 (10) การบูรณาการความร ่วมม ือ ระหว่าง
หน่วยงาน  

  

รวม   

2. นาย.............................................. 
นายกเทศมนตรี 
เทศบาลเมือง.................................... 

(๑) การลดพลังงาน   

 (๒) การลดกระดาษ   

 (๓) การประหยัดงบประมาณ   

 (๔) การก ากับดูแลการทุจริต   

 (5) วิสัยทัศน์    

 (6) การบริหารงานในองค์การที่ ริ เริ่ มแก้ ไข
ข้อบกพร่อง 

  

 ( 7 )  ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร ใ ช้ ดิ จิ ทั ล แ ล ะ ขี ด
ความสามารถท่ีมีอยู่และพัฒนาขึ้น 

  

 (8) การสร้างคุณธรรมจริยธรรมในองค์การ    

 (9) การเสริมสร้างขวัญก าลังใจ/การดูแลเอาใจใส่
ผู้ใต้บังคับบัญชา  

  

 (10) การบูรณาการความร ่วมม ือ ระหว่าง
หน่วยงาน  

  

รวม   

3. นาย.............................................. 
นายกเทศมนตรี 
เทศบาลต าบล................................... 

(๑) การลดพลังงาน   

 (๒) การลดกระดาษ   

 (๓) การประหยัดงบประมาณ   

 (๔) การก ากับดูแลการทุจริต   

 (5) วิสัยทัศน์    

 (6) การบริหารงานในองค์การที่ ริ เริ่ มแก้ ไข
ข้อบกพร่อง 

  

 ( 7 )  ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร ใ ช้ ดิ จิ ทั ล แ ล ะ ขี ด
ความสามารถท่ีมีอยู่และพัฒนาขึ้น 

  



ชื่อ – สกุล 
ต าแหน่ง/หน่วยงาน 

ประเด็นการประเมิน ผลคะแนน
การประเมิน

ตนเอง 

คะแนน 
ผู้ประเมิน 

 (8) การสร้างคุณธรรมจริยธรรมในองค์การ    

 (9) การเสริมสร้างขวัญก าลังใจ/การดูแลเอาใจใส่
ผู้ใต้บังคับบัญชา  

  

 (10) การบูรณาการความร ่วมม ือ ระหว่าง
หน่วยงาน  

  

รวม   

4. นาย.............................................. 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล
.......................................................... 

(๑) การลดพลังงาน   

 (๒) การลดกระดาษ   

 (๓) การประหยัดงบประมาณ   

 (๔) การก ากับดูแลการทุจริต   

 (5) วิสัยทัศน์    

 (6) การบริหารงานในองค์การที่ ริ เริ่ มแก้ ไข
ข้อบกพร่อง 

  

 ( 7 )  ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร ใ ช้ ดิ จิ ทั ล แ ล ะ ขี ด
ความสามารถท่ีมีอยู่และพัฒนาขึ้น 

  

 (8) การสร้างคุณธรรมจริยธรรมในองค์การ    

 (9) การเสริมสร้างขวัญก าลังใจ/การดูแลเอาใจใส่
ผู้ใต้บังคับบัญชา  

  

 (10) การบูรณาการความร ่วมม ือ ระหว่าง
หน่วยงาน  

  

รวม   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ลงนาม ...........................................................ผู้ประเมิน 

          (........................................................) 
 ผู้ว่าราชการจังหวัด...................................................... 
    วันที่ ......................................................................... 



แบบสรุปผลการประเมินผู้บริหารท้องถิ่น  

จังหวัด.................................................................... 

 รอบการประเมินที่ ๑ (๑ ตุลาคม ...... – 31 มีนาคม ......) 
 รอบการประเมินที่ ๒ (๑ เมษายน ...... – 30 กันยายน ......) 

ชื่อ – สกุล 
ต าแหน่ง/หน่วยงาน 

ประเด็นการประเมิน ผลคะแนน
การประเมิน

ตนเอง 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
กลั่นกรองฯ  

จังหวัด............................................... 

นาย.............................................. 
นายกองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัด....................................... 

(๑) การลดพลังงาน   

 (๒) การลดกระดาษ   

 (๓) การประหยัดงบประมาณ   

 (๔) การก ากับดูแลการทุจริต   

 (5) วิสัยทัศน์    

 (6) การบริหารงานในองค์การที่ริเริ่มแก้ไขข้อบกพร่อง   

 (7) การส่งเสริมการใช้ดิจิทัลและขีดความสามารถที่มี
อยู่และพัฒนาขึ้น 

  

 (8) การสร้างคุณธรรมจริยธรรมในองค์การ    

 (9) การเสริมสร้างขวัญก าลังใจ/การดูแลเอาใจใส่
ผู้ใต้บังคับบัญชา  

  

 (10) การบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน    

รวม   

อ าเภอ......................................................... 

1. นาย.............................................. 
นายกเทศมนตรี 
เทศบาลนคร..................................... 

(๑) การลดพลังงาน   

 (๒) การลดกระดาษ   

 (๓) การประหยัดงบประมาณ   

 (๔) การก ากับดูแลการทุจริต   

 (5) วิสัยทัศน์    

 (6) การบริหารงานในองค์การที่ริเริ่มแก้ไขข้อบกพร่อง   

 (7) การส่งเสริมการใช้ดิจิทัลและขีดความสามารถที่มี
อยู่และพัฒนาขึ้น 

  

 (8) การสร้างคุณธรรมจริยธรรมในองค์การ    

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 



ชื่อ – สกุล 
ต าแหน่ง/หน่วยงาน 

ประเด็นการประเมิน ผลคะแนน
การประเมิน

ตนเอง 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
กลั่นกรองฯ  

 (9) การเสริมสร้างขวัญก าลังใจ/การดูแลเอาใจใส่
ผู้ใต้บังคับบัญชา  

  

 (10) การบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน    

รวม   

2. นาย.............................................. 
นายกเทศมนตรี 
เทศบาลเมือง.................................... 

(๑) การลดพลังงาน   

 (๒) การลดกระดาษ   

 (๓) การประหยัดงบประมาณ   

 (๔) การก ากับดูแลการทุจริต   

 (5) วิสัยทัศน์    

 (6) การบริหารงานในองค์การที่ริเริ่มแก้ไขข้อบกพร่อง   

 (7) การส่งเสริมการใช้ดิจิทัลและขีดความสามารถที่มี
อยู่และพัฒนาขึ้น 

  

 (8) การสร้างคุณธรรมจริยธรรมในองค์การ    

 (9) การเสริมสร้างขวัญก าลังใจ/การดูแลเอาใจใส่
ผู้ใต้บังคับบัญชา  

  

 (10) การบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน    

รวม   

3. นาย.............................................. 
นายกเทศมนตรี 
เทศบาลต าบล................................... 

(๑) การลดพลังงาน   

 (๒) การลดกระดาษ   

 (๓) การประหยัดงบประมาณ   

 (๔) การก ากับดูแลการทุจริต   

 (5) วิสัยทัศน์    

 (6) การบริหารงานในองค์การที่ริเริ่มแก้ไขข้อบกพร่อง   

 (7) การส่งเสริมการใช้ดิจิทัลและขีดความสามารถที่มี
อยู่และพัฒนาขึ้น 

  

 (8) การสร้างคุณธรรมจริยธรรมในองค์การ    

 (9) การเสริมสร้างขวัญก าลังใจ/การดูแลเอาใจใส่
ผู้ใต้บังคับบัญชา  

  

 (10) การบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน    

รวม   



ชื่อ – สกุล 
ต าแหน่ง/หน่วยงาน 

ประเด็นการประเมิน ผลคะแนน
การประเมิน

ตนเอง 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
กลั่นกรองฯ  

4. นาย.............................................. 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล
.......................................................... 

(๑) การลดพลังงาน   

 (๒) การลดกระดาษ   

 (๓) การประหยัดงบประมาณ   

 (๔) การก ากับดูแลการทุจริต   

 (5) วิสัยทัศน์    

 (6) การบริหารงานในองค์การที่ริเริ่มแก้ไขข้อบกพร่อง   

 (7) การส่งเสริมการใช้ดิจิทัลและขีดความสามารถที่มี
อยู่และพัฒนาขึ้น 

  

 (8) การสร้างคุณธรรมจริยธรรมในองค์การ    

 (9) การเสริมสร้างขวัญก าลังใจ/การดูแลเอาใจใส่
ผู้ใต้บังคับบัญชา  

  

 (10) การบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน    

รวม   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ลงนาม .....................................................................  
                (.....................................................) 
ประธานคณะกรรมการกลั่นกรอง..................................... 
    วันที่ ........................................................................... 



แบบสรุปผลการประเมินผู้บริหารท้องถิ่น  

อ าเภอ.................................................................... 

 รอบการประเมินที่ ๑ (๑ ตุลาคม ...... – 31 มีนาคม ......) 
 รอบการประเมินที่ ๒ (๑ เมษายน ...... – 30 กันยายน ......) 

ชื่อ – สกุล 
ต าแหน่ง/หน่วยงาน 

ประเด็นการประเมิน ผลคะแนนการประเมิน
ตนเอง 

1. นาย.............................................. 
นายกเทศมนตรี 
เทศบาลต าบล................................... 

(๑) การลดพลังงาน  

 (๒) การลดกระดาษ  

 (๓) การประหยัดงบประมาณ  

 (๔) การก ากับดูแลการทุจริต  

 (5) วิสัยทัศน์   

 (6) การบริหารงานในองค์การที่ริเริ่มแก้ไขข้อบกพร่อง  

 (7) การส่งเสริมการใช้ดิจิทัลและขีดความสามารถที่มีอยู่
และพัฒนาขึ้น 

 

 (8) การสร้างคุณธรรมจริยธรรมในองค์การ   

 (9 ) การเสริมสร้างขวัญก าลั งใจ/การดูแล เอาใจใส่
ผู้ใต้บังคับบัญชา  

 

 (10) การบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน   

รวม  

2. นาย.............................................. 
นายกเทศมนตรี 
เทศบาลต าบล................................... 

(๑) การลดพลังงาน  

 (๒) การลดกระดาษ  

 (๓) การประหยัดงบประมาณ  

 (๔) การก ากับดูแลการทุจริต  

 (5) วิสัยทัศน์   

 (6) การบริหารงานในองค์การที่ริเริ่มแก้ไขข้อบกพร่อง  

 (7) การส่งเสริมการใช้ดิจิทัลและขีดความสามารถที่มีอยู่
และพัฒนาขึ้น 

 

 (8) การสร้างคุณธรรมจริยธรรมในองค์การ   

 (9 ) การเสริมสร้างขวัญก าลั งใจ/การดูแล เอาใจใส่
ผู้ใต้บังคับบัญชา  

 

 (10) การบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน  

รวม  

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 



 
 

 

 

 

 

ชื่อ – สกุล 
ต าแหน่ง/หน่วยงาน 

ประเด็นการประเมิน ผลคะแนนการประเมิน
ตนเอง 

1. นาย.............................................. 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล
.......................................................... 

(๑) การลดพลังงาน  

 (๒) การลดกระดาษ  

 (๓) การประหยัดงบประมาณ  

 (๔) การก ากับดูแลการทุจริต  

 (5) วิสัยทัศน์   

 (6) การบริหารงานในองค์การที่ริเริ่มแก้ไขข้อบกพร่อง  

 (7) การส่งเสริมการใช้ดิจิทัลและขีดความสามารถที่มีอยู่
และพัฒนาขึ้น 

 

 (8) การสร้างคุณธรรมจริยธรรมในองค์การ   

 (9 ) การเสริมสร้างขวัญก าลั งใจ/การดูแล เอาใจใส่
ผู้ใต้บังคับบัญชา  

 

 (10) การบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน   

รวม  

2. นาย.............................................. 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล
.......................................................... 

(๑) การลดพลังงาน  

 (๒) การลดกระดาษ  

 (๓) การประหยัดงบประมาณ  

 (๔) การก ากับดูแลการทุจริต  

 (5) วิสัยทัศน์   

 (6) การบริหารงานในองค์การที่ริเริ่มแก้ไขข้อบกพร่อง  

 (7) การส่งเสริมการใช้ดิจิทัลและขีดความสามารถที่มีอยู่
และพัฒนาขึ้น 

 

 (8) การสร้างคุณธรรมจริยธรรมในองค์การ   

 (9 ) การเสริมสร้างขวัญก าลั งใจ/การดูแล เอาใจใส่
ผู้ใต้บังคับบัญชา  

 

 (10) การบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน   

รวม  

ลงนาม ....................................................... ผู้ตรวจสอบ 

              (.....................................................) 
      นายอ าเภอ ................................................. 
          วันที่ ...................................................... 






