
 

 

 

คําอธิบาย 

สํานักงาน ก.พ.ร. รวมกับกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน กําหนดแนวทางการประเมินผูบริหาร

องคการ (ผูบริหารทองถ่ิน) จึงใครขอความรวมมือจากผูบริหารทองถ่ิน กรุณาประเมินผลการดําเนินงานของทาน 

เพ่ือท่ีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน จะไดรวบรวมนําเสนอผูวาราชการจังหวัดเพ่ือประเมินในลําดับตอไป 

แบบประเมินผูบริหารองคการ (ผูบริหารทองถ่ิน) ประกอบดวย 2 สวน คือ  

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูบริหารทองถ่ิน  

สวนท่ี 2 แบบประเมินผลการดําเนินงาน   

ผูบริหารทองถิ่น หมายถึง นายกองคการบริหารสวนจังหวัด นายกเทศมนตรี (นคร/เมือง/ตําบล) 

นายกเมืองพัทยา และนายกองคการบริหารสวนตําบล ท่ีปฏิบัติงานในทองถ่ินนั้น ๆ  

 

สวนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไป 

ชื่อ – สกุล …………………………………………………………………………………………………………………………….. 
ตําแหนง  …………………………………………………………………………………………………………………………….. 
ระยะเวลาในการดํารงตําแหนงปจจุบนั ........................ ป................ เดือน 
หนวยงาน …………………………………………………………………………………………………………………………….. 
อําเภอ  ……………………………….……………………   จังหวัด  …………………………………….………………… 
 
สวนท่ี 2 แบบประเมินผลการดําเนินงาน ในประเด็น  10 ขอคําถาม ดังนี้ 

1. การลดพลังงาน (ไฟฟา) 
2. มาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหนวยงาน 
3. การประหยัดงบประมาณ 
4. การกํากับดูแลการทุจริต 
5. ภาวะผูนํา 
6. ระบบติดตามการปฏิบัติงานเพ่ือบริหารงานขององคการ 
7. การสงเสริมการใชเทคโนโลยีดิจิทัลในองคการ 
8. การสรางคุณธรรม จริยธรรมในองคการ 
9. การเสริมสรางขวัญกําลังใจ/การดูแลเอาใจใสผูใตบังคับบัญชา 
10. การบูรณาการขอมูลระหวางหนวยงาน (Integration)  

หมายเหต ุ: เกณฑการประเมนิใชเหมือนกันท้ัง 2 รอบ ยกเวนประเด็นท่ี 3 การประหยดังบประมาณ) 
 

 

แบบการประเมินผูบริหารองคการ (ผูบริหารทองถิ่น) 

           ลงนาม...........................................ผูประเมินตนเอง 
(………………………………………..) 

นายก อบต./นายกเทศมนตรี/นายก อบจ. …….. 
วันที่.......................... 
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สวนท่ี ๒ แบบประเมินผลการดําเนินงาน 

แบบประเมินผูบริหารองคการ (ผูบริหารทองถิ่น) 

(  )  รอบการประเมินท่ี 1 ( 1 ตลุาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562)      
(  )  รอบการประเมินท่ี 2 (1 เมษายน 2562 – 30 กันยายน 2562) 

 

๑. การลดพลังงาน (ไฟฟา) 

 การลดพลังงาน พิจารณาจากพลังงานไฟฟา โดยเปาหมายใหมีการใชพลังงานไฟฟาลดลงรอยละ 10 
เทียบกับคามาตรฐานการใชพลังงานไฟฟาของแตละหนวยงาน 

 การรายงานผลการใชพลังงานไฟฟาใหรายงานเปนประจําทุกเดือน ตั้งแตเดือนกันยายน 2561 - 
สิงหาคม 2562 โดยตองกรอกขอมูลภายในวันสุดทายของเดือนถัดไป เชน คาไฟฟาของเดือน
กุมภาพันธ ๒๕๖๒ จะตองกรอกขอมูลภายในวันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ เปนตน ท้ังนี้ สามารถศึกษา
ขอมูลโครงการลดการใชพลังงานในภาครัฐ การรายงานผล และการตรวจสอบรหัสประจําตัว
ผูใชงานผานเว็บไซต www.e-report.energy.go.th ของสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
กระทรวงพลังงาน 

 ใชผลการประเมินรายเดือนเฉลี่ยในแตละรอบ โดยรอบท่ี 1 นับต้ังแตเดือนกันยายน 2561 – 
กุมภาพันธ 2562 รอบท่ี 2 นับตั้งแตเดือนมีนาคม 2562 – สิงหาคม 2562 (เนื่องจากใบเสร็จ 
คาไฟฟาจะออกลาชาประมาณ 1 เดือน) 
 

เกณฑการใหคะแนน 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 
1 ปริมาณการใชไฟฟาลดลงนอยกวารอยละ  2.00  
๒ ปริมาณการใชไฟฟาลดลงตั้งแตรอยละ  2.00 – 2.99 
๓ ปริมาณการใชไฟฟาลดลงตั้งแตรอยละ  3.00 – 3.99 
๔ ปริมาณการใชไฟฟาลดลงตั้งแตรอยละ  4.00 – 4.99 
๕ ปริมาณการใชไฟฟาลดลงตั้งแตรอยละ  5.00 – 5.99 
๖ ปริมาณการใชไฟฟาลดลงตั้งแตรอยละ  6.00 – 6.99 
๗ ปริมาณการใชไฟฟาลดลงตั้งแตรอยละ  7.00 – 7.99 
๘ ปริมาณการใชไฟฟาลดลงตั้งแตรอยละ  8.00 – 8.99 
๙ ปริมาณการใชไฟฟาลดลงตั้งแตรอยละ  9.00 – 9.99 

๑๐ ปริมาณการใชไฟฟาลดลงตั้งแตรอยละ  10.00 ข้ึนไป 

สรุปผลคะแนน 

ระดับคะแนนการประหยัดไฟฟา …………………………..ผลการประหยัดไฟฟารอยละ…………………………
(หมายเหตุ : สํานักนโยบายและแผนพลังงานจะประมวลผลคะแนนการประหยัดไฟฟาในแตละรอบการประเมินให  
โดยองคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถดูผลการดําเนินงานไดจากเว็บไซต www.e-report.energy.go.th ของสํานักงาน
นโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน) 
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๒. มาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหนวยงานภาครัฐ 

 มติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 17 กรกฎาคม 2561 เห็นชอบกับมาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย 

ในหนวยงานภาครัฐ โดยมอบหมายทุกหนวยงานภาครัฐดําเนินงานพรอมกันท่ัวประเทศ ตั้งแตวันท่ี  

1 สิงหาคม 2561 ตามขอเสนอของกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 แบบประเมินจํานวน 10 ขอ ขอละ 1 คะแนน รวม 10 คะแนน 

  โปรดใสเครื่องหมาย  ในชองท่ีตรงกับการดําเนินงานของทาน  

 

ขอ ประเด็นการประเมิน มี ไมมี 

1 องคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีเทศบัญญัติ/ขอบัญญัติ และแผนงาน/แผนการดําเนินงาน/
แผนยุทธศาสตรเก่ียวกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 

  

2 องคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีการประชาสัมพันธใหบุคลากรและประชาชนรับทราบ           
และมีสวนรวมในการดําเนินการลด คัดแยกขยะมูลฝอย 

  

3 องคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีโครงการ/กิจกรรม เก่ียวกับการลดและการคัดแยก                 
ขยะมูลฝอยจากตนทางตามหลักการ 3Rs (Reduce  Reuse  Recycle)  

  

4 องคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีกิจกรรมเสริมสรางความรู ความเขาใจ เพ่ือใหบุคลากรมีการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ในการลด คัดแยกขยะมูลฝอยในหนวยงาน 

  

5 องคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีการคัดแยกขยะมูลฝอยในหนวยงาน เพ่ือนําไปใชประโยชน
ตามความเหมาะสมของหนวยงาน 

  

6 องคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีกิจกรรมสงเสริมสนับสนุนการใชตะกรา ถุงผา ปนโต ภาชนะ 
หรือบรรจุภัณฑท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพ่ือลดการใชถุงพลาสติกหูหิ้ว 

  

7 องคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีหมูบาน/ชุมชน ท่ีสามารถเปนหมูบาน/ชุมชนตนแบบดาน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอยในเขตพ้ืนท่ี อปท. 

  

8 องคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีการดําเนินการรักษาความสะอาดในพ้ืนท่ีสาธารณะ   
9 องคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีจํานวนแหลงเรียนรูดานการจัดการขยะมูลฝอยในพ้ืนท่ี

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
  

10 องคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีการสงเสริมการอนุรักษ พัฒนา และเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว    
 

 สรุปผลคะแนน 

ระดับคะแนนมาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหนวยงานภาครัฐ………………………………………. 
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คําอธิบาย ๒. มาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหนวยงานภาครัฐ 

- หลักการ ๓Rs (Reduce Reuse Recycle) 

ลดการใช (Reduce) หมายถึง ปฏิเสธหรือหลีกเลี่ยงสิ่งของหรือบรรจุภัณฑที่จะสรางปญหาขยะ (Refuse) 

และ  เลือกใชสินคาที่สามารถสงคืนบรรจุภัณฑสูผูผลิตได (Return) 

ใชซ้ํา (Reuse) หมายถึง ใชซ้ํา เปนหนึ่งในแนวทางการใชประโยชนจากทรัพยากรที่มีอยูอยางรูคุณคา                

การใชซ้ําเปนการที่เรานําสิ่งตาง ๆ ที่ใชงานไปแลว และยังสามารถใชงานได กลับมาใชอีก เปนการลด                       

การใชทรัพยากรใหม รวมทั้งเปนการลดปริมาณขยะที่จะเกิดข้ึนอีกดวย 

รีไซเคิล (Recycle) หมายถึง รีไซเคิล เปนการนําวัสดุตาง ๆ อยางเชน กระดาษ แกว พลาสติก เหล็ก 

อะลูมิเนียม ฯลฯ มาแปรรูปโดยกรรมวิธีตาง ๆ เพื่อนํากลับมาใชใหม ซึ่งนอกจากจะเปนการลดปริมาณ                     

ขยะมูลฝอยแลว ยังเปนการลดการใชพลังงานและลดมลพิษที่เกิดกับสิ่งแวดลอม 

- รูปแบบกิจกรรม เชน ธนาคารขยะรีไซเคิล ผาปาขยะ ขยะแลกไข/สิ่งของ ศูนยวัสดุรีไซเคิล การทําปุยหมัก         

น้ําหมักชีวภาพ กาซชีวภาพ อาหารเลี้ยงสัตว การลดใชพลาสติกและโฟม เปนตน 

- แหลงเรียนรู หมายถึง แหลงกิจกรรม ท่ีอยูในชุมชน/หมูบาน/ทองถ่ิน ซ่ึงสามารถถายทอดขอมูลความรู และ

ประสบการณท่ีเกิดจากการปฏิบัติจริงได เปนกระบวนการเรียนรูท่ีเกิดข้ึนโดยตรงโดยผูเรียนสามารถแสวงหา

ความรูและเรียนรูดวยตนเองตามอัธยาศัยรวมท้ังเขาถึงขอมูลไดอยางเต็มท่ีและท่ัวถึง เชน ธนาคารขยะ โรงผลิต

ปุยหมัก โรงเลี้ยงไสเดือน  เปนตน 

- พ้ืนท่ีสีเขียว หมายถึง พ้ืนท่ีธรรมชาติและพ้ืนท่ีท่ีมนุษยสรางข้ึนหรือกําหนดข้ึนในเขตพ้ืนท่ีองคกรปกครอง              

สวนทองถ่ินท่ีปกคลุมดวยพืชพรรณเปนองคประกอบหลัก โดยมีวัตถุประสงคใหเกิดสภาพแวดลอมท่ีดี สวยงาม 

รมเย็น นาอยู เพ่ือการใชประโยชนท้ังทางตรงและทางออมแกการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากร และ

นักทองเท่ียว โดยพ้ืนท่ีสีเขียวควรเปนพ้ืนท่ีสาธารณะท่ีประชาชนเขาถึงได ใชบริการได เชน สวนสาธารณะ 

สวนหยอม สวนพฤกษศาสตร หรือเปนพ้ืนท่ีสีเขียวอรรถประโยชน เชน พ้ืนท่ีฝงกลบขยะ พ้ืนท่ีบําบัดน้ําเสีย 

พ้ืนท่ีท่ีกันไวเพ่ือควบคุมน้ําทวม นอกจากนี้ ยังรวมถึงพ้ืนท่ีท่ีเปนริ้วยาวตามแนวสาธารณูปการตาง ๆ                     

เชน พ้ืนท่ีตามแนวถนน เกาะกลางถนน พ้ืนท่ีสีเขียวในสถาบันตาง ๆ                         

ตัวอยางกิจกรรม เชน การอนุรักษตนไมใหญท่ีมีอยูเดิม การปลูกตนไมเพ่ิมเติมในพ้ืนท่ี การสํารวจจัดทําขอมูล

พ้ืนท่ีสีเขียว การใหความรูเก่ียวกับการพัฒนาและดูแลรักษาพ้ืนท่ีสีเขียวหรือการเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว มีการจัดทํา

แผนการอนุรักษ พัฒนา และเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวและมีการดําเนินการตามแผนรวมท้ังการรายงานผล 
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๓. การประหยัดงบประมาณ 

 พิจารณาจากงบประมาณท่ี อปท. สามารถประหยัดได โดยประเมินจากความสามารถในการประหยัด

งบประมาณจากการจัดซ้ือจัดจางตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ  

พ.ศ.  2560 จากการดําเนินการดวยวิธี  (1) ประกาศเชิญชวนท่ัวไป หรือ (2) คัดเลือก หรือ  

(3) เฉพาะเจาะจง ของโครงการเฉพาะในหมวดครุภัณฑ ท่ีดิน และสิ่งกอสรางในปงบประมาณปจจุบัน 

ท่ีประเมิน (นํามาคํานวณเฉพาะโครงการในเทศบัญญัติ/ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป โดย 

ไมนับรวมเงินสะสม/เงินทุนสํารอง/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)  

 คาเปาหมายงบประมาณท่ีสามารถประหยัดได รอบท่ี ๑ รอยละ ๒ และรอบท่ี ๒ รอยละ ๕ (นับสะสม) 

 
เกณฑการใหคะแนน 

ระดับ 
คะแนน 

เกณฑการใหคะแนน 
(รอบ 6 เดือน) 

เกณฑการใหคะแนน 
(รอบ 12 เดือน) 

1 
สามารถประหยัดงบประมาณไดนอยกวารอยละ 
0.25 

สามารถประหยัดงบประมาณไดนอยกวารอยละ 
1.00 

2 
สามารถประหยัดงบประมาณไดรอยละ 0.25 - 
0.49 

สามารถประหยัดงบประมาณไดรอยละ 1.00 - 
1.49 

3 
สามารถประหยัดงบประมาณไดรอยละ 0.50 - 
0.74 

สามารถประหยัดงบประมาณไดรอยละ 1.50 - 
1.99 

4 
สามารถประหยัดงบประมาณไดรอยละ 0.75 - 
0.99 

สามารถประหยัดงบประมาณไดรอยละ 2.00 - 
2.49 

5 
สามารถประหยัดงบประมาณไดรอยละ 1.00 - 
1.24 

สามารถประหยัดงบประมาณไดรอยละ 2.50 - 
2.99 

6 
สามารถประหยัดงบประมาณไดรอยละ 1.25 - 
1.49 

สามารถประหยัดงบประมาณไดรอยละ 3.00 - 
3.49 

7 
สามารถประหยัดงบประมาณไดรอยละ 1.50 - 
1.74 

สามารถประหยัดงบประมาณไดรอยละ 3.50 - 
3.99 

8 
สามารถประหยัดงบประมาณไดรอยละ 1.75 - 
1.99 

สามารถประหยัดงบประมาณไดรอยละ 4.00 - 
4.49 

9 สามารถประหยัดงบประมาณไดรอยละ 2.00 
สามารถประหยัดงบประมาณไดรอยละ 4.50 - 
4.99 

10 
สามารถประหยัดงบประมาณไดมากกวารอยละ 
2.00 ข้ึนไป 

สามารถประหยัดงบประมาณไดตั้งแตรอยละ 
5.00 ข้ึนไป 

 
 

 
 



 
 

 
 
  

๖ 
 

ขอมูลพ้ืนฐาน 

รายการ จํานวนเงินงบประมาณ (บาท) 

(ก)  งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  
ในหมวดครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง (รวมทุกรายการ/โครงการ)                           

 

(ข )  งบประมาณรายจ ายประจํ าป งบประมาณ พ.ศ .  2562  
ในหมวดครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง เฉพาะโครงการท่ีกําหนดให
ดําเนินงาน ในรอบการประเมินท่ี 1 (1 ตุลาคม 2561 –               
31 มีนาคม 2562)                             

 

(ค)   งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  
ในหมวดครุภณัฑท่ีดินและสิ่งกอสราง ท่ีใชไปในรอบการประเมิน 
ท่ี 1 (1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562)                             

 

(ง)   งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  
ในหมวดครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง ท่ีใชท้ังหมด  
(1 ตลุาคม 2561 – 30 กันยายน 2562)                                        

 

 

สูตรการคํานวณ 

รอบการประเมินท่ี 1   
รอยละของงบประมาณท่ีประหยัดได  = (ข - ค) x 100 
                (ข) 
รอบการประเมินท่ี 2 (นับสะสม ท้ังปงบประมาณ) 
รอยละของงบประมาณท่ีประหยัดได =  (ก - ง) x 100 
           (ก) 
สรุปผลคะแนน 
ระดับคะแนนการประหยัดงบประมาณ………………….รอยละของงบประมาณท่ีประหยัดได………………………… 

 

 

 

 

หมายเหตุ : กรณีท่ี อปท. ไมมีการ (1) การสอบราคา (2) การประกวดราคา (3) การประมูลดวยระบบ

อิเล็กทรอนิกส (e-Auction) (4) การตกลงราคาของโครงการเฉพาะในหมวดครุภัณฑท่ีดินและ

สิ่งกอสราง อยางใดอยางหนึ่ง ในรอบการประเมินท่ี 1 หรือในรอบการประเมินท่ี 2 หรือท้ังสอง

รอบการประเมิน สํานักงาน ก.พ.ร. จะไมประเมินตัวชี้วัดนี้ ในรอบการประเมินนั้น แลวแตกรณี 



 
 

 
 
  

๗ 
 

4. การกํากับดูแลการทุจริต 

 การประเมินการกํากับดูแลการทุจริตของผูบริหารทองถิ่น เปนการสํารวจคุณธรรมและความโปรงใส
การกํากับดูแลการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 แบบประเมินจํานวน 10 ขอ ขอละ 1 คะแนน รวม 10 คะแนน 

 โปรดใสเครื่องหมาย  ในชองท่ีตรงกับการดําเนินงานของทาน  
 

ขอ ประเด็นการประเมิน ม ี ไมม ี

๑ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีการจัดทําแผน/แนวทางเพ่ือการปองกันและปราบปราม 
การทุจริตหรือการสงเสริมความโปรงใสตามหลักธรรมาภิบาลในองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 

  

๒ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีกิจกรรมดําเนินการเพ่ือการสรางความโปรงใสตาม             
หลักธรรมาภิบาล 

  

๓ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีชองทางดําเนินการเพ่ือสื่อสารประชาสัมพันธการให
ความสําคัญกับการสรางความโปรงใสตามหลักธรรมาภิบาลขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 

  

๔ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีกิจกรรมสงเสริมและสนับสนุนหรือยกยองบุคคลตนแบบ       
ดานคุณธรรมจรยิธรรม 

  

๕ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไดเขาประกวดเขารับรางวัล ดานธรรมาภิบาล คุณธรรม 
จริยธรรม ความโปรงใสจากหนวยงานตาง ๆ เชน รางวัลของสํานักงาน ก.ก.ถ. สถาบัน
พระปกเกลา สํานักงาน ป.ป.ช. เปนตน 

  

๖ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีการจัดทําคูมือสําหรับประชาชนฯ ตามพระราชบัญญัติการ
อํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ครบ           
ทุกกระบวนงาน 

  

๗ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีชองทางในการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน   

๘ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีชองทางใหประชาชนสามารถเสนอขอรองเรียน   

๙ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีแนวทางการดําเนินงานเก่ียวกับขอรองเรียน   

๑๐ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีการไมถูกชี้มูลความผิดจากหนวยงานตรวจสอบ   

 

สรุปผลคะแนน 

ระดับคะแนนการกํากับดูแลการทุจริต………………………………………. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
  

๘ 
 

 

คําอธิบาย 4. การกํากับดูแลการทุจริต 
ขอ 1 แผนปองกันการทุจริต : องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีการจัดทําแผน/แนวทางเพื่อการปองกันและปราบปราม
การทุจริตหรือการสงเสริมความโปรงใสตามหลักธรรมาภิบาลในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 ตรวจสอบตามแนวทาง แบบการประเมินประสิทธิภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (Local Performance 
Assessment : LPA) ดานที่ 5 ธรรมาภิบาล หมวด 1 นโยบายและกิจกรรม  
 1.1 องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีการจัดทําแผน/แนวทางเพื่อการปองกันและปราบปรามการทจุริตหรือการสงเสริม
ความโปรงใสตามหลักธรรมาภิบาลในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน : (1) มีการดําเนินการจัดทําแผน/แนวทางเพื่อปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต (2) การสงเสริมความโปรงใสตามหลักธรรมาภิบาลขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (3) มีการดําเนินการ
ตามแผนหรือแนวทางฯ (4) มีการรายงานผลการดําเนินงานใหกับผูบริหารทองถ่ินและประชาชนทราบ 
 การตรวจสอบ : (1) ตรวจสอบหลักฐานที่เก่ียวของ ไดแก แผน/นโยบายเพื่อปองกันและปราบปรามการทุจริต/การ
สงเสริมความโปรงใสตามหลักธรรมาภิบาลขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (2) รายงานผลการดําเนินกิจกรรม/โครงการ                  
(3) หลักฐานการรายงานผลการดําเนินงานใหกับผูบริหารทองถ่ิน และหรือ (4) ประเมินโดยใชอัตวิสัยหรือจิตวิสัยในการประเมิน
ผูบริหารทองถ่ินในการปฏิบัติงานดังกลาว ก็สามารถกระทําได โดยนายอําเภอหรือผูวาราชการจังหวัดหรือคณะทํางาน 
 

ขอ 2 กิจกรรมสรางความโปรงใส : องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีกิจกรรมดําเนินการเพื่อการสรางความโปรงใสตาม
หลักธรรมาภิบาล  
 ตรวจสอบตามแนวทาง แบบการประเมินประสิทธิภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (Local Performance 
Assessment : LPA) ดานที่ 5 ธรรมาภิบาล หมวด 1 นโยบายและกิจกรรม 
 1.2 กิจกรรมที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการเพื่อการสรางความโปรงใสตามหลักธรรมาภิบาล : 
มีกิจกรรม/โครงการในการสงเสริม/ปลูกจิตสํานึกใหผูปฏิบัติงานและผูเก่ียวของปฏิบัติงานอยางโปรงใสตามหลักธรรมาภิบาล 
 การตรวจสอบ : กิจกรรมที่ดําเนินการจริงในพื้นที่และผูบริหารทองถ่ินเขารวมจริง ทําจริง และหรือประเมินโดยใช  
อัตวิสัยหรือจิตวิสัยในการประเมินผูบริหารทองถ่ินในการปฏิบัติงานดังกลาว ก็สามารถกระทําได โดยนายอําเภอหรือผูวาราชการ
จังหวัดหรือคณะทํางาน 
 

ขอ 3 การสื่อสารประชาสัมพันธ : องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีชองทางดําเนินการเพื่อสื่อสารประชาสัมพันธการใหความสําคัญ
กับการสรางความโปรงใสตามหลักธรรมาภิบาลขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
  ตรวจสอบตามแนวทาง แบบการประเมินประสิทธิภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (Local Performance 
Assessment : LPA) ดานที่ 5 ธรรมาภิบาล หมวด 1 นโยบายและกิจกรรม   
  1.3 ชองทางที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการเพื่อสื่อสารประชาสัมพันธการใหความสําคัญกับการ
สรางความโปรงใสตามหลักธรรมาภิบาลขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน : องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีการดําเนินการ
เพื่อสื่อสาร ประชาสัมพันธการใหความสําคัญกับความโปรงใสตามหลักธรรมาภิบาลหลายชองทาง 
 การตรวจสอบ : ตรวจสอบหลักฐาน เอกสาร เชน หลักฐานชองทางและเนือ้หาในการประชาสัมพันธผานชองทางตาง 
ๆ ชองทางในการสื่อสาร หมายถึง ชองทางในการสื่อสารตาง ๆ อาทิ หนังสือพิมพ รายการโทรทัศน วิทยุ หอกระจายขาว                 
ปายประชาสัมพันธ สื่อออนไลน (Social Media) วารสาร ฯลฯ และหรือประเมินโดยใชอัตวิสัยหรือจิตวิสัยในการประเมิน
ผูบริหารทองถ่ินในการปฏิบัติงานดังกลาว ก็สามารถกระทําได โดยนายอําเภอหรือผูวาราชการจังหวัดหรือคณะทํางาน 
 

ขอ 4 สนับสนุนหรือยกยองบุคคลตนแบบ : องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีกิจกรรมสงเสริมและสนับสนุนหรือยกยอง
บุคคลตนแบบดานคุณธรรมจริยธรรม 

 ตรวจสอบตามแนวทาง แบบการประเมินประสิทธิภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (Local Performance 
Assessment : LPA) ดานที่ 5 ธรรมาภิบาล หมวด 1 นโยบายและกิจกรรม 
 1.4 กิจกรรมที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินสงเสริมและสนับสนุนหรือยกยองบุคคลตนแบบดานคุณธรรมจริยธรรม 
: มีกิจกรรมสงเสริมและสนับสนุนหรือยกยองบุคคลตนแบบดานคุณธรรมจริยธรรมทั้งภายในและภายนอกองคกร 



 
 

 
 
  

๙ 
 

 การตรวจสอบ : ตรวจสอบหลักฐาน เอกสาร เชน แผนงาน โครงการ กิจกรรม ภาพถายการดําเนินการกิจกรรม
สงเสริมและสนับสนุนหรือยกยองบุคคลตนแบบดานคุณธรรมจริยธรรม ตองมีการดําเนินการจริง เชน มีการตั้งคณะกรรมการ
คัดเลือก มีเกณฑการประเมินที่ชัดเจน มีหลักฐานของการเปนบุคคลตนแบบซึ่งเปนที่ประจักษ เปนตน การสนับสนนุ หมายถึง 
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไมไดจัดกิจกรรมเองแตสนับสนุนหนวยงานอ่ืนในการยกยองบุคคลตนแบบดานคุณธรรมจริยธรรม
ภายนอกองคกรหรือในองคกร และหรือประเมินโดยใชอัตวิสัยหรือจิตวิสัยในการประเมินผูบริหารทองถ่ินในการปฏิบัติงาน
ดังกลาว ก็สามารถกระทําไดโดยนายอําเภอหรือผูวาราชการจังหวัดหรือคณะทํางาน 
 

ขอ 5 การประกวดเขารับรางวัล : องคกรปกครองสวนทองถ่ินไดเขาประกวดเขารับรางวัล ดานธรรมาภิบาล คุณธรรม 
จริยธรรม ความโปรงใสจากหนวยงานตาง ๆ เชน รางวัลของสํานักงาน กถ./สถาบันพระปกเกลา/สํานักงาน ป.ป.ช. เปนตน 

 ตรวจสอบตามแนวทาง แบบการประเมินประสิทธิภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (Local Performance 
Assessment : LPA) ดานที่ 5 ธรรมาภิบาล หมวด 1 นโยบายและกิจกรรม 
 1.5 องคกรปกครองสวนทองถ่ินไดเขารวมการประกวดเพื่อรับรางวัลดานธรรมาภิบาล และการบริการ
กิจการบานเมืองที่ดี ดานคุณธรรมจริยธรรม ความโปรงใสและการมีสวนรวมจากหนวยงานตาง ๆ : ไดรับรางวัลระดับ
จังหวัด/ภาค/เขต/ประเทศ/ตางประเทศ จริง 
 การตรวจสอบ : ตรวจสอบหลักฐาน เอกสาร (1) หนังสือสมัคร/เอกสารประกอบการสมัครเขารวมโครงการ หรือ             
เขารวมโครงการจากหนวยงานตาง ๆ  (2) ประกาศผลการประกวดของหนวยงานตาง ๆ  (3) หลักฐานที่แสดงถึงข้ันตอนการ
ดําเนินงาน เชน  รูปถายในการดําเนินงาน การตรวจประเมินของคณะกรรมการประเมินผล รางวัลที่ไดรับ เชน โล เหรียญเกียรติ
บัตรจากหนวยงานที่จัดประกวด เชน สถาบันพระปกเกลา/สํานักงาน ป.ป.ช./สํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เปนตน และหรือประเมินโดยใชอัตวิสัยหรือจิตวิสัยในการประเมินผูบริหารทองถ่ินในการปฏิบัติงาน
ดังกลาว   ก็สามารถกระทําไดโดยนายอําเภอหรือผูวาราชการจังหวัดหรือคณะทํางาน 
 

ขอ 6 การอํานวยความสะดวก : องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีการจัดทาํคูมือสําหรับประชาชนฯ ตามพระราชบัญญัตกิารอํานวย
ความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ครบทุกกระบวนงาน 
 ตรวจสอบตามแนวทาง แบบการประเมินประสิทธิภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (Local Performance 
Assessment : LPA) ดานที่ 5 ธรรมาภิบาล หมวด 3 มาตรฐานการใหบริการ 
 ๓.๑ การจัดทําคูมือสําหรับประชาชนฯ ตามพระราชบญัญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ : มีการจัดทําและเผยแพรคูมือสําหรับประชาชน ครบถวนทุกกระบวนงานใหบริการ   
และประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ 
 การตรวจสอบ : ตรวจสอบหลักฐาน เอกสาร (๑) คูมือสําหรับประชาชนฯ ที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทํา
ข้ึน โดยจะตองครอบคลุมงานบริการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่เปนงานบริการที่มีการ “พิจารณาอนุญาต”     
(๒) การเผยแพร หมายถึง การเผยแพรเปนรูปแบบเอกสารที่ติดประกาศที่สํานักงานหรือเผยแพรทางเว็บไซตขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน (๓) มีเอกสารหลักฐานที่แสดงใหเห็นถึงการกําหนดระบบหรือมาตรการเพื่อปองกันหรือตรวจสอบ
การละเวนไมปฏิบัติตามคูมือสําหรับประชาชนฯ และหรือ (4) ประเมินโดยใชอัตวิสัยหรือจิตวิสัยในการประเมินผูบริหาร
ทองถ่ินในการปฏิบัติงานดังกลาว ก็สามารถกระทําไดโดยนายอําเภอหรือผูวาราชการจังหวัดหรือคณะทํางาน 
 

ขอ 7 รับฟงความคิดเห็นของประชาชน : องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีชองทางในการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน 
 ตรวจสอบตามแนวทาง แบบการประเมินประสิทธิภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (Local Performance 

Assessment : LPA) ดานที่ 5 ธรรมาภิบาล หมวด 3 มาตรฐานการใหบริการ 
 ๓.2 การจัดชองทางในการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน :  (1) มีชองทางการแสดงความคิดเห็นของประชาชน
หลายชองทาง (2) มีกิจกรรมการจัดประชาคมทองถ่ิน/เวทีชาวบานเพื่อรับฟงปญหาและความตองการของประชาชน 
(นอกเหนือจากการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน) (3) มีการจัดทําหลักฐานการรับฟงความคิดเห็นเสนอตอผูบริหารทองถ่ิน (4) นําขอมูล
จากการรับฟงความคิดเห็นมาแกปญหาหรือตอบสนองความตองการของประชาชน และประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ 



 
 

 
 
  

๑๐ 
 

 การตรวจสอบ : ตรวจสอบหลักฐานการรับฟงความคิดเห็น (1) รายงานการประชุมประชาคมใหมีความคิดเห็นของ
ประชาชน (2) ชองทางแสดงความคิดเห็น เชน เว็บไซต (Webboard) สื่อสังคมออนไลน (Facebook/Line ฯลฯ) กลองรับความ
คิดเห็น ฯลฯ (3) ผลการรับฟงความคิดเห็นและชองทางการเผยแพรผลการรับฟงความคิดเห็น (4) ผลการนําขอมูลที่ไดจากการ
รับฟงความคิดเห็นมาดําเนินการ เชน ขอสั่งการของผูบริหารทองถ่ิน แผนงาน โครงการที่มาจากความตองการของประชาชน 
และหรือ (5) ประเมินโดยใชอัตวิสัยหรือจิตวิสัยในการประเมินผูบริหารทองถ่ินในการปฏิบัติงานดังกลาว ก็สามารถกระทําได
โดยนายอําเภอหรือผูวาราชการจังหวัดหรือคณะทํางาน 
 

ขอ 8 มีชองทางใหประชาชนรองเรียน : องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีชองทางใหประชาชนสามารถเสนอขอรองเรียน 
 ตรวจสอบตามแนวทาง แบบการประเมินประสิทธิภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (Local Performance 
Assessment : LPA) ดานที่ 5 ธรรมาภิบาล หมวด 4 การมีระบบ/กลไกจัดการกับเร่ืองรองเรียน 
 ๔.๑ การมีระบบ/กลไกจัดการกับเร่ืองรองเรียน : (1) มีการกําหนดหนวยงานหรือมอบหมายผูรับผิดชอบ
โดยตรงในการดําเนินการตอเร่ืองรองเรียน (2) มีบัญชีเร่ืองรองเรียนและมีการสงใหผูรับผิดชอบดําเนินการ และ                   
มีการแจงผลการดําเนินการใหผูรองเรียนทราบ 
 การตรวจสอบ : ตรวจสอบหลักฐานที่เก่ียวของ (1) คําสั่งกําหนดหนวยงาน/มอบหมายผูรับผิดชอบโดยตรงในการ
ดําเนินการตอเร่ืองรองเรียน (2) ชองทางการรองเรียน (3) เอกสาร/หลักฐานการประชาสัมพันธ (4) เอกสาร/หลักฐาน                    
การสงเร่ืองรองเรียนใหผูรับผิดชอบดําเนินการ และหรือ (5) ประเมินโดยใชอัตวิสัยหรือจิตวิสัยในการประเมินผูบริหารทองถ่ิน
ในการปฏิบัติงานดังกลาว ก็สามารถกระทําไดโดยนายอําเภอหรือผูวาราชการจังหวัดหรือคณะทํางาน 
 

ขอ 9 มีการดําเนินงานเกี่ยวกับขอรองเรียน : องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีแนวทางการดําเนินงานเก่ียวกับขอรองเรียน 
 ตรวจสอบตามแนวทาง แบบการประเมินประสิทธิภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (Local Performance 
Assessment : LPA) ดานที่ 5 ธรรมาภิบาล หมวด 4 การมีระบบ/กลไกจัดการกับเร่ืองรองเรียน 
 ๔.๒ การพิจารณาวินิจฉัยการรองเรียนรองทุกขโดยเร็ว : (1) มีการกําหนดแผนผังข้ันตอนการดําเนินงาน  (2) 
ติดตั้งแผนผังข้ันตอน ณ จุดบริการ (3) เผยแพรแผนผังข้ันตอน/การตอบรับเร่ืองรองเรียน ใหประชาชนทราบ              
หลาย ชองทาง 
 การตรวจสอบ : ตรวจสอบหลักฐานที่เก่ียวของ (1) แผนผังข้ันตอน/การตอบรับเร่ืองรองเรียน (Flow chat)  (2) ติดตั้ง
แผนผังข้ันตอน ณ จุดบริการ (3) เผยแพรใหประชาชนทราบทางชองทางตาง ๆ  เชน เว็บไซตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน            
ปายประชาสัมพันธขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน หอกระจายขาว วิทยุชุมชน ฯลฯ และหรือ (4) ประเมินโดยใชอัตวิสัยหรือ   
จิตวิสัยในการประเมินผูบริหารทองถ่ินในการปฏิบัติงานดังกลาว ก็สามารถกระทําไดโดยนายอําเภอหรือผูวาราชการจังหวัดหรือ
คณะทํางาน 
 

ขอ 10 ไมถูกชี้มูลความผิด : องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีการไมถูกชี้มูลความผดิจากหนวยงานตรวจสอบ 
 ตรวจสอบตามแนวทาง แบบการประเมินประสิทธิภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (Local Performance 
Assessment : LPA) ดานที่ 5 ธรรมาภิบาล หมวด 5 การชี้มูลความผิด 
 5.1 การถูกชี้มูลความผิดจากหนวยงานตรวจสอบ : องคกรปกครองสวนทองถ่ินไมมีการถูกชี้มูลความผิดหรือ
มีการถูกชี้มูล 
 การตรวจสอบ : ตรวจสอบหลักฐานที่เก่ียวของ (1) หนังสือแจงการชี้มูลความผิดจากหนวยงานที่มีหนาที่ตรวจสอบ 
เชน ป.ป.ช./ป.ป.ท./สตง./ผวจ./นอภ./สถ. เปนตน และหรือ (2) ประเมินโดยใชอัตวิสัยหรือจิตวิสัยในการประเมินผูบริหาร
ทองถ่ินในการปฏิบัติงานดังกลาว ก็สามารถกระทําไดโดยนายอําเภอหรือผูวาราชการจังหวัดหรือคณะทํางาน 
 

 
 
 
 



 
 

 
 
  

๑๑ 
 

5. ภาวะผูนํา 

 ภาวะผูนํา หมายถึง ความรูความสามารถและทักษะของผูบริหาร เพ่ือสรางแรงบันดาลใจและการรวมแรง

รวมใจของบุคลากรในการปฏิบัติงาน เพ่ือนําองคการใหบรรลุภารกิจตามเปาหมายท่ีกําหนดไว 

 แบบประเมินจํานวน 10 ขอ ขอละ 1 คะแนน รวม 10 คะแนน 

 โปรดใสเครื่องหมาย  ในชองท่ีตรงกับการดําเนินงานของทาน  

ขอ ประเด็นการประเมิน มี ไมม ี

๑ ทานมีการกําหนดวิสัยทัศนท่ีทันสมัย และสอดคลองกับสภาพการณท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
รวมท้ังมีการสื่อสารวิสัยทัศนใหคนในองคการไดรับรูและเขาใจ 

  

๒ ทานมีการพิจารณาทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกภารกิจ ในระยะเวลา            
3 ปท่ีผานมา (พ.ศ. 2559-2561) 

  

๓ ทานมีการนําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาไปใชในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป   

๔ ทานมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินตามระเบียบ   

๕ ทานมีระบบการตัดสินใจบนพ้ืนฐานขอมูล ขอเท็จจริง และสามารถแกไขปญหา             
ไดทันตอเหตุการณ 

  

๖ ทานมีการสงเสริม สนับสนุนใหบุคลากรสามารถทํางานเปนทีม   

๗ ทานมีการจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากร แผนพัฒนาบุคลากร มีระบบประเมินผล                
ตามผลงานท่ีเกิดข้ึนจริงและเปนท่ียอมรับ ทําใหเกิดแรงจูงใจในการทํางานของบุคลากร 

  

๘ ทานมีการทําเทคโนโลยีมาใชบริหารงานในองคการท่ีแตกตางไปจากเดิมอยางชัดเจน        
มีการสรางระบบการทํางานในองคการใหมีประสิทธิภาพ ทําใหองคการมีการดําเนินงาน
ไปในทิศทางเดียวกัน หรือมีการบริหารงานท่ีไดรับการยอมรับจากบุคลากรภายใน
หนวยงานและภายนอกหนวยงาน 

  

๙ ทานมีการปฏิบัติตัวใหเปนแบบอยางท่ีดีขององคการ มีรูปแบบการทํางานซ่ึงเปดรับ
คําแนะนําท่ีสรางสรรค และแสดงออกถึงภาวะผูนําในระดับท่ีเหมาะสมสําหรับองคการ 

  

๑๐ ทานมีความทุมเท รับผิดชอบ อุทิศตน และมีความมุ ง ม่ัน ท่ีจะปฏิบัติ ง านให                   
ประสบผลสําเร็จ 

  

 

สรุปผลคะแนน 

ระดับคะแนนภาวะผูนํา ………………………………………. 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
  

๑๒ 
 

คําอธิบาย 5. ภาวะผูนํา 
 

ขอ 1 การกําหนดวิสัยทัศน : หลักการประเมิน วิสัยทัศนมีความชัดเจน สามารถนําไปสูการปฏิบัติได โดยคํานึงถึง
ผูรับบริการเปนสําคัญ และตองมีความสอดคลองกับแนวโนมในอนาคต 
   วิสัยทัศน : มีลักษณะแสดงสถานภาพที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินตองการจะเปนหรือบรรลุถึงอนาคตอยาง
ชัดเจน สอดคลองกับโอกาสและศักยภาพที่เปนลักษณะเฉพาะขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และสัมพันธกับโครงการ
พัฒนาทองถ่ิน การกําหนดวิสัยทัศนนั้นจะตองมีความชัดเจน สามารถนําไปสูการปฏิบตัิได โดยคํานึงถึงผูรับบริการเปนสําคัญ 
และตองมีความสอดคลองกับแนวโนมในอนาคต 
   ตรวจสอบจากแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป สวนที่ 3 ยุทธศาสตรองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 3.2 ยุทธศาสตรของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน (1) วิสัยทัศน หรือจาก 3.4 แผนผังยุทธศาสตร  (strategic map) และสวนที่ 4 การ
นําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปไปสูการปฏิบัติ (โครงการแตละโครงการหรือโครงการสวนใหญจะสอดคลองหรือสัมพันธกันกับ
วิสัยทัศนที่กําหนดไว) 
 

ขอ 2 การพิจารณาทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกภารกิจ : หลักการประเมิน 1) มีการพิจารณาทบทวน 
ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจ 2) มีการดําเนินการทบทวน แกไข ปรับปรุงหรือยกเลิกขอบัญญัติ/เทศบัญญัติ
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 3) ประชาชนไดประโยชนจากการทบทวน แกไข ปรับปรุงหรือยกเลิกขอบัญญัติ/เทศ
บัญญัติขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
   ดําเนินการตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0895.4/ว 435 เร่ือง ขอแนะนําแนวทางและวีการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ 2548 ขอ 3 การปรับปรุงภารกิจ
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน : กรณีมีการดําเนินการทบทวนภารกิจแตไมมีภารกิจ ทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง
หรือยกเลกิ ฯลฯ  
   ตรวจสอบตามแนวทางแบบการประเมินประสิทธิภาพขององคกรปกครองสวนทอง ถ่ิน (Local 
Performance Assessment : LPA) ดานที่ 1 การบริหารจัดการ หมวด 8 การปรับปรุงภารกิจ หรือตรวจสอบจากจาก

คําสั่งตาง ๆ ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และการสอบถามประชาชนเปนรายบุคคลโดยการสุมตัวอยางแบบงาย 
(Simple sampling) 
 

ขอ 3 แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป : หลักการประเมิน 1) มีการนําแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป มาเปนแนวทางในการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถ่ินหรือสอดคลองกันหรือเชื่อมโยงกัน 2) สอดคลองกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมของทองถ่ิน 
ประเด็นปญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคลองกับยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ยุทธศาสตรการ
พัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ   
และ Thailand 4.0 3) ความเชื่อมโยงยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
   แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป หมายความวา แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่กําหนดวิสัยทัศน ประเด็น
ยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด คาเปาหมาย และกลยุทธ โดยสอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล แผนพัฒนาหมูบานหรือแผนชมุชน อันมีลักษณะ
เปนการกําหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา รายละเอียดที่ปรากฏในโครงการพัฒนา ที่จัดทําข้ึนสําหรับปงบประมาณ
แตละป ซึ่งมีความตอเนื่องและเปนแผนกาวหนา และใหหมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป 
   ดําเนินการตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 เร่ือง 
ซักซอมแนวทางการจัดทําและประสานแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป  (พ.ศ. 2561 – 2564) ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน         
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2559  
   ตรวจสอบจากแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป สวนที่ 3 ยุทธศาสตรองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 3.2 ยุทธศาสตรขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน (2) ยุทธศาสตร หรือจาก 3.3 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตรการพัฒนา      



 
 

 
 
  

๑๓ 
 

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 3.4 แผนผังยุทธศาสตร  (strategic map) และสวนที่ 4 การนําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปไปสูการ
ปฏิบัติ  (โครงการแตละโครงการหรือโครงการสวนใหญจะสอดคลองหรือสัมพันธกันกับวิสัยทัศนที่กําหนดไว) 
   ตรวจสอบตามแนวทางแบบการประเมินประสิทธิภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (Local Performance 
Assessment : LPA) ดานที่ 1 การบริหารจัดการ หมวด 1 การวางแผนพัฒนาทองถ่ิน 
 

ขอ 4 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น : หลักการประเมิน 1) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร
โครงการเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป 2) สรุปผลการพัฒนาทองถ่ินในภาพรวม 3) ขอเสนอแนะในการ
จัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินในอนาคต ประกอบดวย  ผลกระทบนําไปสูอนาคต และขอสังเกต ขอเสนอแนะ ผลจากการ
พัฒนา 4) ใชแบบสําหรับการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณ (Quantity) และเชิงคุณภาพ (Quality) ตามที่ได
กําหนดตัวชี้วัดไว Key Performance Indicators : KPIs และแสดงใหเห็นถึงผลกระทบ (Impact) อยางชัดเจน เพื่อ
นําเสนอผูบริหารทองถ่ินปรับปรุง แกไขปญหาและพัฒนาทองถ่ินใหเกิดความยั่งยืน 
   รายละเอียดสําคัญ การติดตาม (Monitoring) และการประเมิน (Evaluation) เปนกระบวนการที่แตกตางกัน 
มีจุดหมายไมเหมือนกัน แตกระบวนการทั้งสองมีความเก่ียวของสัมพันธกัน และเมื่อนําแนวคิดและหลักการติดตามและ
ประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใชดวยกันอยางเหมาะสม จะชวยใหผูบริหารทองถ่ิน สามารถ
กํากับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาทองถ่ินตามแผนงาน โครงการไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ลด
ปญหาความซ้ําซอนของงาน ขอบกพรองตาง ๆ ที่เกิดข้ึน 
   ดําเนินการตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 เร่ือง 
ซักซอมแนวทางการจัดทําและประสานแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป  (พ.ศ. 2561 - 2564) ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน           
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2559 
 ตรวจสอบจากแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป สวนที่ 5 การติดตามและประเมินผล จากการติดตามและประเมินผล
ยุทธศาสตรและการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป เปนแบบที่กําหนดให
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ดําเนินการใหคะแนนตามเกณฑที่กําหนดไว ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน โดยดําเนินการใหแลวเสร็จภายในหกสิบวัน นับแตวันที่ประกาศใชงบประมาณรายจาย 
   ตรวจสอบจากแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโดยการใหคะแนนเปนการวัดผลเชิงปริมาณ 
(Quantity) เพื่อนําไปสูการจัดทําแผนอยางมีคุณภาพและสามารถนําไปจัดทํางบประมาณรายจายไดจริง รวมถึงการนําไป
ดําเนินการใหบรรลุผลตามวัตถุประสงคของโครงการ โดยประเมินคะแนนจากยุทธศาสตรและโครงการเพื่อการพัฒนาทองถ่ิน  
   ตรวจสอบจากการใชแบบสําหรับการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณ (Quantity) และเชิงคุณภาพ 
(Quality) ที่ไดกําหนดตัวชี้วัดไว Key Performance Indicators : KPIs และแสดงใหเห็นถึงผลกระทบ (Impact) 
 

ขอ 5 ระบบการตัดสินใจ บนพ้ืนฐานขอมูล ขอเท็จจริง : หลักการประเมิน 1) มีการมอบอํานาจการตัดสินใจ 2) มีการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศหรือโทรคมนาคมเพื่อลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน รวมถึง-มีการบริการเชงิรุกเพื่อบริการประชาชน 3) มีสภาพ
ทั่วไปและขอมูลพื้นฐาน เชน ดานกายภาพ ดานการเมือง/การปกครอง ประชากร สภาพทางสังคม ระบบบริการพื้นฐาน ระบบ
เศรษฐกิจ ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม และทรัพยากรธรรมชาติ เปนฐานขอมูลสําหรับการตัดสินใจ 
   รายละเอียดสําคัญ ผูบริหารทองถ่ินจะตองมีขอมูลสําคัญในการตัดสินใจเพื่อพัฒนาทองถ่ินตามอํานาจหนาที่ตองมี
ขอมูลสภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐาน เชน ดานกายภาพ ดานการเมือง/การปกครอง  ประชากร สภาพทางสังคม ระบบบริการพื้นฐาน 
ระบบเศรษฐกิจ ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม และทรัพยากรธรรมชาต ิและอ่ืน ๆ  ที่จําเปนสําหรับองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น 
   ตรวจสอบจากแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป สวนที่ 1 สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐาน  
   ตรวจสอบตามแนวทางแบบการประเมินประสิทธิภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (Local Performance 
Assessment : LPA) ดานที่ 1 การบริหารจัดการ หมวด 7 การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน  
   7.1 มีการมอบอํานาจการตัดสินใจ : ตรวจสอบหลักฐานที่เก่ียวของ ไดแก (1) หนังสือหรือคําสั่งมอบอํานาจ 
พรอมบัญชีการมอบอํานาจแนบทาย (ไมใชคําสั่งรักษาราชการแทน) (2) การมอบอํานาจตองเปนเร่ืองที่มีผลโดยตรงตอ



 
 

 
 
  

๑๔ 
 

ประชาชนและเปนอํานาจของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (3) สําหรับการมอบอํานาจของผูบริหารองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินใหปลัดหรือรองปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตองจัดทําเปนคําสั่งและประกาศใหประชาชนทราบ 
   7.2 มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศหรือโทรคมนาคมเพื่อลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน : มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศหรือ
โทรคมนาคมตามความเหมาะสมและงบประมาณของแตละองคกรปกครองสวนทองถ่ินเพื่อชวยลดข้ันตอนเพิ่มประสิทธิภาพ        
และประหยัดคาใชจาย  เชน (1) ใหบริการชําระภาษีผานอินเทอรเน็ต (2) การจัดใหมี wi-fi หรืออินเตอรเน็ตภายในสํานักงาน
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน (3) การใชโปรแกรมอนุมัติงานกอสราง (4) การจองคิวขอรับบริการออนไลน (5) แจงผลการอนุมัติ
ผานระบบ SMS (6) การแจงเร่ืองรองเรียน รองทุกขผานระบบออนไลน เชน เว็บไซต/Line/facebook เปนตน 
   7.3 มีการบริการเชิงรุกเพื่อบริการประชาชน : ตัวอยางการบริการเชิงรุกเพื่อบริการประชาชน เชน (1) มี
การจัดตั้งหรือสนับสนุนศูนยบริการรวมหรือ one stop service (2) มีการปรับขยายเวลาการใหบริการประชาชนในชวงพัก
เที่ยง (3) มีการจัดชุดบริการเคลื่อนที่ใหบริการนอกสถานที่ หรือในชวงนอกเวลาราชการ หรือในวันหยุดราชการ (4) มี
การจัดบริการเชิงรุก เชน การจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ หรือการจัดบริการสาธารณะในอํานาจหนาที่นอกสถานที่ ฯลฯ 
 

ขอ 6 การสงเสริม สนับสนุนใหบุคลากรสามารถทํางานเปนทีม : หลักการประเมิน 1) การฝกอบรมบุคลากรของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน การสงเสริมพัฒนาความรู และการพัฒนาบุคลากรทุกสายงานขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 2) การประชุมถายทอดนโยบายแนวทางการปฏิบัติงานผูบริหารและเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน 3) การทํางานของ
องคกร จํานวนกิจกรรมเพื่อการเสริมสรางความสัมพันธอันดีใหกับบุคลากรภายในองคกร 4) การสรางองคกรเปนองคกรแหง
การเรียนรู และการจัดองคความรูในองคกร 
  รายละเอียดสําคัญ (1) การฝกอบรมบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (2) การสงเสริมพัฒนาความรู 
(3) การพัฒนาบุคลากรทุกสายงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (4) การประชุมถายทอดนโยบายแนวทางการ
ปฏิบัติงานผูบริหารและเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน (5) การทํางานขององคกร (6) จํานวนกิจกรรมเพื่อการเสริมสรางความสัมพันธ
อันดีใหกับบุคลากรภายในองคกร (7) การสรางองคกรเปนองคกรแหงการเรียนรู (8) การจัดองคความรูในองคกร 
  ตรวจสอบตามแนวทางแบบการประเมินประสิทธิภาพขององคกรปกครองสวนทอง ถ่ิน (Local 
Performance Assessment : LPA) ดานที่ 2 การบริหารงานบุคคลและกิจการสภา หมวด 1 ความสอดคลอง            
เชิงยุทธศาสตร  
  1.6 การฝกอบรมบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน : มีการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรประจําป (1) 
ตามหลักเกณฑ ก. จังหวัดกําหนดใหการฝกอบรมจะตองดําเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรโดยมีการวิเคราะหขอมูลการ
ประเมินความตองการฝกอบรมเพื่อประกอบการจัดหลักสูตรฝกอบรม (2) การฝกอบรมหมายถึงการฝกอบรมใหแกขาราชการ               
(กรณีพนักงานจางยังไมนับรวม) (3) การสํารวจขอมูลสภาพปญหา และความตองการของพนักงานนั้น   
  1.7 การสงเสริมพัฒนาความรู : องคกรปกครองสวนทองถ่ินสงบุคลากรเขารับการฝกอบรมที่มีเนื้อหาสอดคลอง
กับตําแหนงหรือมาตรฐานกําหนดตําแหนง (1) ตรวจสอบจากโครงการที่บรรจุในขอบัญญัติ/เทศบัญญัติ (2) การจัดฝกอบรม
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (3) คําสั่งหรือหนังสือสงตัวบุคลากร (4) เอกสารสรุปผลการฝกอบรม 
  1.8 การพัฒนาบุคลากร : การฝกอบรมความรูในสายงานใหพิจารณารอยละของจํานวนสายงานที่มีการฝกอบรม
ความรูตามสายงาน  
  ตรวจสอบตามแนวทางแบบการประเมินประสิทธิภาพขององคกรปกครองสวนทอง ถ่ิน (Local 
Performance Assessment : LPA) ดานที่ 2 การบริหารงานบุคคลและกิจการสภา หมวด 3 คุณภาพชีวิตและ               
ความสมดุลของชีวิตกับการทํางาน 
  3.1 การประชุมถายทอดนโยบายแนวทางการปฏิบัติงานผูบริหารและเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน : มีการประชุม
รวมกันระหวางผูบริหารกับหัวหนาสวนราชการทุกสวน (สํานัก/กอง/ฝาย) การพัฒนาบุคลากรจําเปนตองให  
ผูใตบังคับบัญชาไดทราบนโยบายและปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง (1) การประชุมถายทอดนโยบายอาจเปนการประชุม   
โดยผูบริหาร หรือผูอํานวยการกอง ประชุมพนักงานภายในสวนราชการ (2) การตรวจสอบจะตองมีการดําเนินการ             
ทุกสวนราชการ หากมีสวนราชการใดสวนราชการหนึ่งไมดําเนินการถือวาไมผานตัวชี้วัดนั้น 



 
 

 
 
  

๑๕ 
 

  ๓.๒ การทํางานขององคกร : องคกรมีวิธีการในการกําหนดปจจัยทําใหมั่นใจวาสถานที่ทํางานมีสภาพแวดลอมที่
ปลอดภัย ตรวจสอบการรักษาสภาพแวดลอมในการทํางานและบรรยากาศที่สนับสนุนใหขาราชการลูกจางมีความสุขพึงพอใจ      
และมีแรงจูงใจในการทํางาน (1) มีการจัดสภาพแวดลอมของที่ทํางานใหสะอาดเปนระเบียบเรียบรอยถ ูก ส ุข ล ัก ษ ณ ะ                         
( 2 )  มีการจัดประชุมขาราชการลูกจางเพื่อพัฒนาสถานที่ทํางานให Clean & Green (3) มีการจัดกลุมในการทํางาน                          
สรางความรวมมือรวมใจในการทํางาน (4) กําหนดตัวชี้วัดในการพัฒนาองคกรในดานตาง ๆ 
  ๓.๕ จํานวนกิจกรรมเพื่อการเสริมสรางความสัมพันธอันดีใหกับบุคลากรภายในองคกร : มีกิจกรรมที่ดําเนินการจริง 
เชน กิจกรรมการเลนกีฬาระหวางผูบริหารทองถ่ินกับบุคลากรในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือผูบริหารทองถ่ินรวมกับ
บุคลากรทํากิจกรรมรวมกัน หรือผูบริหารทองถ่ินมีอัธยาศัยโอบออมอารี ยิ้มแยมแจมใส ไมตีหนายักษ-มาร เกร้ียวกราดใส
ผูใตบังคับบัญชา ฯลฯ 
  ตรวจสอบตามแนวทางแบบการประเมินประสิทธิภาพขององคกรปกครองสวนทอง ถ่ิน (Local 
Performance Assessment : LPA) ดานที่ 2 การบริหารงานบุคคลและกิจการสภา หมวด 4 ประสิทธิผลของ                   
การบริหารทรัพยากรบุคล 
  4.3 การสรางองคกรเปนองคกรแหงการเรียนรู : (1) มีการสงเสริมการเรียนรูในระบบหรือนอกระบบใหแก
บุคลากร (2) มีการถายทอดความรูเก่ียวกับการปฏิบัติงานของขาราชการ/พนักงานสวนทองถ่ินภายในองคกร เชน                
สรุปขอมูลขาวสาร จัดทําคูมือการปฏิบัติงาน เปนตน (3) มีการศึกษาวิจัยระบบการบริหารงานขององคกรเพื่อรับทราบ
ปญหาหรือเพื่อพัฒนาการบริหารงาน (4) มีการจัดทําโครงการสงเสริมกระบวนการเรียนรูที่สรางความผูกพันในองคกร 
และสรางแรงจูงใจใหขาราชการทํางานไดตามระเบียบ (5) มีการสรุปผลการประเมินผลการดําเนินการตามโครงการ
เรียนรูโดยระบุขอเสนอแนะการปรับปรุงหรือการพัฒนาเพื่อการเรียนรูขององคกร (6) มีการเตรียมการพนักงานเพื่อเตรียมการ
เปลี่ยนแปลง   ดานเทคโนโลยีหรือปรับโครงสรางงาน สภาพแวดลอมการทํางาน 
  4.4 การจัดองคความรูในองคกร : การจัดความรูในองคกร (Knowledge Management : KM) การรวบรวม
องคความรูที่มีอยูในสวนราชการซึ่งกระจัดกระจายอยูในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาอยางเปนระบบ  เพื่อใหทุกคน              
ในองคกรสามารถเขาถึงความรูและพัฒนาตนเองรวมทั้งปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ 
  การจําแนกความรูนั้น ไดแก ความรูดานแผนงาน การบริหารงานบุคคล การงบประมาณ การคลัง หรืออ่ืน ๆ                    
ที่สามารถใชเปนเคร่ืองมือในการบริหารงานและพัฒนาทองถ่ินใหเขมแข็ง : (1) จําแนกความรูจําเปนตอการผลักดันความสําเร็จ 
ในงานทั้งที่เปนงานประจําหรือยุทธศาสตรขององคกร (2) จัดทําแผนจัดการความรู ประกอบดวย กิจกรรม ระยะเวลา 
กลุมเปาหมาย ตัวชี้วัด เปาหมายตัวชี้วัดและผูรับผิดชอบ (3) มีการประชุมสวนราชการเพื่อวิเคราะหหรือจัดทําเปนแผนงาน       
(4) ดําเนินการวิเคราะห สรุปผลการดําเนินงาน เพื่อปรับปรุงหรือพัฒนาแผนจัดการความรู 
 

ขอ 7 การจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากร แผนพัฒนาบุคลากร : หลักการประเมิน 1) การจัดทําแผนอัตรากําลัง
สามปที่สอดคลองกับการวางแผนและบริหารกําลังคน 2) การกําหนดกรอบอัตรากําลังขาราชการเพื่อใหสอดคลองกับ
พันธกิจขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 3) การดําเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรเพื่อใหมีมาตรฐานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
   รายละเอียดสําคัญ (1) การจัดทําแผนอัตรากําลังสามปที่สอดคลองกับการวางแผนและบริหารกําลังคน                             
(2) การกําหนดกรอบอัตรากําลังขาราชการเพื่อใหสอดคลองกับพันธกิจขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (3) การดําเนินการตาม
แผนพัฒนาบุคลากรเพื่อใหมีมาตรฐานการบริหารทรัพยากรบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
   ตรวจสอบตามแนวทางแบบการประเมินประสิทธิภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (Local Performance 
Assessment : LPA) ดานที ่2 การบริหารงานบคุคลและกิจการสภา หมวด 1 ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร  
   1.1 การจัดทําแผนอัตรากําลังสามป : มีการจัดทําแผนอัตรากําลังสามปที่สอดคลองกับการวางแผนและ
บริหารกําลังคน (1) มีบทวิเคราะห SWOT ศักยภาพขององคกร โดยระบุจุดแข็ง จุดออน โอกาสและอุปสรรคขององคกร
อยางชัดเจน (2) มีการวิเคราะหยุทธศาสตร/อํานาจหนาที่ตามกฎหมายวาดวยภารกิจหรือกิจกรรมใดที่องคกรปกครอง
สวนทองถ่ินจะตองดําเนินการ เปนตน 



 
 

 
 
  

๑๖ 
 

   1.2 การกําหนดกรอบอัตรากําลังขาราชการ : มีการกําหนดกรอบอัตรากําลังขาราชการเพื่อใหสอดคลองกับพนัธกิจ
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (1) มีการนําปริมาณงานที่เกิดข้ึนของแตละสวนราชการมาคํานวณเปนระยะเวลาที่เกิดข้ึน                   
โดยแสดงเปนจํานวนโครงการหรือรายการแตละโครงการ/รายการนั้นใชเวลาดําเนินการโดยประมาณเปนระยะเวลาเทาใด          
นํามาคํานวณในสัดสวนเวลาการทํางานตอคน เพื่อกําหนดจํานวนขาราชการ และพนักงานจางที่พึงมี (2) มีการวิเคราะหขอมูล
การประเมินความรู ความสามารถของอัตรากําลังที่มีอยูในเกณฑตองเพิ่มประสิทธิภาพ หรือความรู ความสามารถในประเด็นใด 
   1.5 การดําเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร : มีการดําเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรเพื่อใหมีมาตรฐานการ
บริหารทรัพยากรบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (1) มีการจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากร/แผนพัฒนาบุคลากร/
กําหนดตัวชี้วัดที่ใชในการติดตามการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามยุทธศาสตร/มีการประชุมคณะทํางาน/และปฏิบัติตาม
แผนพัฒนาบุคลากร (2) การฝกอบรมบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
   1.6 การฝกอบรมบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน : มีการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรประจําป                         
(1)  ตามหลักเกณฑ ก. จังหวัดกําหนดใหการฝกอบรมจะตองดําเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรโดยมีการวิเคราะหขอมูลการ
ประเมินความตองการฝกอบรมเพื่อประกอบการจัดหลักสูตรฝกอบรม (2) การฝกอบรมหมายถึงการฝกอบรมใหแกขาราชการ                    
(กรณีพนักงานจางยังไมนับรวม)  (3) การสํารวจขอมูลสภาพปญหา และความตองการของพนักงานนั้น   
 

ขอ 8 มีการนําเทคโนโลยีมาใชบริหารงานในองคการที่แตกตางไปจากเดิมอยางชัดเจน : หลักการประเมิน 1) การนํา
ระบบการใหบริการชําระภาษีผานอินเทอรเน็ต 2) มีการใชโปรแกรมอนุมัติงานกอสราง 3) มีการจองคิวขอรับบริการ
ออนไลนและการแจงผลการอนุมัติผานระบบ SMS หรือในลักษณะเดียวกันนี้ 4) ใชอุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค 
(Smart Card Reader) เพื่อใหเกิดความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการของหนวยงานภาครัฐ (Citizen 
Feedback) 
   รายละเอียดสําคัญ (1) การนําระบบการใหบริการชําระภาษีผานอินเทอรเน็ต (2) มีการใชโปรแกรมอนุมัติงาน
กอสราง (3) มีการจองคิวขอรับบริการออนไลนและการแจงผลการอนุมัติผานระบบ SMS หรือในลักษณะเดียวกันนี้                        
(4) ใชอุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card Reader) เพื่อใหเกิดความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการของ
หนวยงานภาครัฐ (Citizen Feedback) 
   ตรวจสอบตามแนวทางแบบการประเมินประสิทธิภาพขององคกรปกครองสวนทอง ถ่ิน (Local 
Performance Assessment : LPA) ดานที่ 1 การบริหารจัดการ หมวด 7 การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน 7.2 มีการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศหรือโทรคมนาคมเพื่อลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน : (1) การนําระบบการใหบริการชําระภาษีผาน
อินเทอรเน็ต (2) มีการใชโปรแกรมอนุมัติงานกอสราง (3) มีการจองคิวขอรับบริการออนไลนและการแจงผลการอนุมัติผาน
ระบบ SMS หรือในลักษณะเดียวกันนี้ 
   ตรวจสอบจาก หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว 2656 เร่ือง การ
ยกเลิกสําเนาเอกสาร (สําเนาทะเบียนบานและสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน) ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2561 หนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว 4222 เร่ือง การยกเลิกสําเนาเอกสาร (สําเนาทะเบียน
บานและสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน) ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2561 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่          
มท 0810.7/ว 0879 เร่ือง การยกเลิกสําเนาเอกสาร (สําเนาทะเบียนบานและสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน)                               
ลงวันที่ 7 กุมภาพนัธ 2562 บทสรุป : ใชอุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card Reader) เพื่อใหเกิดความพึงพอใจ
ของประชาชนตอการใหบริการของหนวยงานภาครัฐ (Citizen Feedback) เพื่อรองรับการยกเลิกสําเนาเอกสารในกระบวนงาน 
การลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยยังชพีผูสูงอายุ การลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยความพิการ และ         การขอรับ
การสงเคราะหผูปวยเอดส 
   เทคโนโลยีหรือเทคนิควิทยา : มีความหมายคอนขางกวาง โดยทั่วไปหมายถึงธรรมชาติวิทยาและตอเนื่อง
มาถึงวิทยาศาสตร มาเปนวิธีการปฏิบัติและประยุกตใชเพื่อชวยในการทํางานหรือแกปญหาตาง ๆ  อันกอใหเกิดวัสดุ อุปกรณ 
เคร่ืองมือ เคร่ืองจักร แมกระทั่งองคความรูนามธรรมเชน ระบบหรือกระบวนการตาง ๆ เพื่อใหการดํารงชีวิตของมนุษยงาย           
และสะดวกยิ่งข้ึน เทคโนโลยีกอเกิดผลกระทบตอสังคมและในพื้นที่ที่มีเทคโนโลยีเขาไปเก่ียวของในหลายรูปแบบ เทคโนโลยีไดชวย

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1
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ใหสังคมหลาย ๆ  แหงเกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจมากข้ึนซึ่งรวมทั้งเศรษฐกิจโลกในปจจุบัน ในหลาย ๆ ข้ันตอนของการผลิต
โดยใชเทคโนโลยีได  กอใหผลผลิตที่ไมตองการ หรือเรียกวามลภาวะ เกิดการสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติและเปนการทําลาย
สิ่งแวดลอม เทคโนโลยีหลาย ๆ  อยางที่ถูกนํามาใชมีผลตอคานิยมและวัฒนธรรมของสังคม เมื่อมีเทคโนโลยใีหม ๆ  เกิดข้ึนก็มักจะ
ถูกตั้งคําถามทางจริยธรรม 
   เทคโนโลยีดานตาง ๆ  ไดถูกนํามาประยุกตใหสามารถทํางานรวมกันได เพื่อนําไปใชประมวลผลขอมูลในงานดานตาง  ๆ
ทั้งนี้ ก็เพื่อตองการใหการทํางานมีความสะดวกและรวดเร็วมากข้ึน อีกทั้งสารสนเทศหรือผลลัพธที่ไดนั้นยังมีความถูกตอง 
นาเชื่อถือ สามารถแลกเปลี่ยนหรือคนหาไดรวดเร็วมากยิ่งข้ึนดวย เทคโนโลยีที่นํามาใชประมวลผลหรือจัดการกับขอมูลเพื่อใหได
สารสนเทศที่ตอง การนั้น เรียกวา “เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology)” ซึ่งปจจุบันถูกนําไปใชงานในดานตาง ๆ  
มากมาย สําหรับงานดานบริหาร ซึ่งเปนงานที่ผูบริหารสวนใหญตองอาศัยสารสนเทศเปนเคร่ืองมือประกอบการตัดสินใจ การ
กําหนดนโยบายตาง ๆ  ซึ่งนับวาเปนสวนที่มีความสําคัญตอการบริหารองคการเปนอยางมาก จึงไดมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศเขา
มาสนับสนุนการทํางานของผูบริหารในลักษณะตาง ๆ  ดังนี้ 
   1. ระบบสนับสนนุการตัดสนิใจ (Decision Support System : DSS) เปนระบบที่ชวยสนบัสนนุการตัดสนิใจ 
ซึ่งมีเปาหมายเพื่อเตรียมสารสนเทศที่เปนประโยชนใหแกผูใชระบบที่เปนผูบริหาร โดยสารสนเทศนี้ มักเก่ียวของกับการ
ตัดสินใจแบบไมมีโครงสราง (Unstructured Decision) หรือแบบก่ึงโครงสราง (Semi-structured Decision) ที่เปน
การตัดสินใจตอเหตุการณที่ไมสามารถคาดการณไดลวงหนาหรือคาดการณไดยาก ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเปน
ระบบที่สงเสริมใหผูใชสามารถกระทําการตัดสินใจไดดวยความชาญฉลาด  
   2. ระบบสนับสนุนการทํางานแบบกลุม (Group Support System : GSS) คือ การนําเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใชเปนเคร่ืองมือสนับสนุนการทํางานรวมกันเปนกลุม เชน การประชุมทางไกล การถายโอนขอมูลจากคอมพิวเตอร
เคร่ืองหนึ่งไปยังอีกเคร่ืองหนึ่ง เปนตน ระบบสนับสนุนการทํางานแบบกลุมเปนระบบที่มีความสําคัญตอระบบสนับสนุน
การตัดสินใจมาก ทั้งนี้ ก็เพื่อชวยใหเกิดการตัดสินใจแบบกลมได ดังนั้น โดยทั่วไปจึงมักเรียกระบบสนับสนุนการทํางาน
แบบกลุม วา “ระบบสนับสนุนการตัดสินใจแบบกลุม (Group Decision Support System)” หรือ “ระบบการประชุม
อิเล็กทรอนิกส (Electronic Meeting System)” 
   3. ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (Geographic Information System : GIS) คือ ระบบสารสนเทศที่ใชจัดการ
ขอมูลทางดานภูมิศาสตรตั้งแต การจัดเก็บ ประมวลผล วิเคราะห และแสดงผลขอมูล ไมวาจะเปนขอมูลที่ภาพถาย 
(ภาพถายดาวเทียม ภาพถายทางอากาศ) ขอมูลสภาพภูมิศาสตร พื้นที่ ประชากร และอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของกับภูมิศาสตร
ทั้งหมดโดยซอฟตแวรระบบสารสนเทศภูมิศาสตรจะชวยใหผู ใชสามารถจัดการ เรียกใช และวิเคราะหขอมูล                      
เชิงภูมิศาสตรที่ตองการได 
   4. ปญญาประดิษฐ (Artificial Intelligence : AI) หมายถึง ศาสตรแขนงหนึ่งของวิทยาศาสตรการ
คอมพิวเตอร ที่ตองการประดิษฐเคร่ืองจักร เชน คอมพิวเตอร หรือหุนยนต ใหสามารถคิดและมีพฤติกรรมเลียนแบบ
มนุษยในกระบวนการตัดสินใจ แกไขปญหาได ซึ่งอาจจะตองมีการวินิจฉัย หาเหตุผล จากความรูที่จัดเก็บไว และนํา
ความรูนั้นมาเชื่อมโยงเพื่อหาขอสรุปหรือผลลัพธของปญหานั้นไดในที่สุด 
   5. คอมพิวเตอรโครงขายใยประสาท (Neural Network Computing) หรือ “โครงขายใยประสาทเสมือน 
(Artificial Neural Network : ANN)” หมายถึง คอมพิวเตอรที่สามารถเลียนแบบการทํางานของสมองมนุษยได ดวย
การประมวลผลขอมูลสารสนเทศ และองคความรูไดในคราวละมาก ๆ นอกจากนี้ ยังสามารถรับและจดจําสารสนเทศใน
รูปแบบที่เปนประสบการณไดทําใหสามารถเชื่อมโยงขอเท็จจริงทั้งหลายเขาดวยกันเพื่อหาขอสรุป และใชประสบการณ
ที่จัดเก็บไวมาเรียนรูและทําความเขาใจวา ขอเท็จจริงใหมที่ไดรับเขามามีความเก่ียวของกันอยางไร เพื่อทําการปรับปรุง
องคความรูใหมีความทันสมัยเพื่อประโยชนในอนาคต 
   6. ระบบความเปนจริงเสมือน (Virtual Reality System) หมายถึง ระบบที่ชวยใหผูใชระบบเคลือ่นไหวจะมีปฏิกิริยา
โตตอบกับสภาพแวดลอมที่ถูกจําลองข้ึนโดยคอมพิวเตอรได (Computer Simulated Environment) ระบบความเปนจริง
เสมือนถูกนํามาใชในกับงานดานตาง ๆ เชน ใชในการฝกทหาร ฝกขับรถบรรทุกภายใตสภาพพื้นที่แตกตางกัน ใชแสดง
แบบจําลองบานและอาคารบนเว็บไซต แสดงแบบจําลองของสินคา หรือแสดงแบบจําลองหองพักของโรงแรม เปนตน 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1
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9. การปฏิบัติตัวใหเปนแบบอยางที่ดีขององคการ : หลักการประเมิน ใหประเมินโดยใชอัตวิสัยหรือจิตวิสัยในการประเมิน
ผูบริหารทองถ่ินในการปฏิบัติตน ประพฤติตน การครองตน และการแสดงออกถึงภาวะผูนําในการพัฒนาทองถ่ินตามบทบาท 
อํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยนายอําเภอหรือผูวาราชการจังหวัดหรือคณะทํางาน 
   แนวทางการใหคะแนนการประเมิน : ใหประเมินโดยใชอัตวิสัยหรือจิตวิสัยในการประเมินผูบริหารทองถ่ินใน
การปฏิบัติตน ประพฤติตน การครองตน และการแสดงออกถึงภาวะผูนําในการพัฒนาทองถ่ินตามบทบาท อํานาจหนาที่
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยนายอําเภอหรือผูวาราชการจังหวัดหรือคณะทํางาน 
   อัตวิสัยหรือจิตวิสัย (subjectivity) หมายถึง มุมมองหรือความคิดเห็นของบุคคล โดยเฉพาะสิ่งทีเ่ก่ียวของกับความรูสกึ 
ความเชื่อ หรือความตองการ อาจหมายถึงแนวความคิดสวนบุคคลที่ไมสามารถพิสูจนได ซึ่งตรงขามกับความรูและความเชื่อที่มี
พื้นฐานอยูบนขอเท็จจริง ในทางปรัชญา คํานี้มักมีความหมายตรงขามกับปรวิสัย 
   ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ด ี (1) ความอุตสาหะ  ขยัน  อดทน  มุงมั่นและรับผิดชอบตอผลสัมฤทธิ์ของงานโดยยึด
หลักประหยัด คุมคา มีประสิทธิภาพ : ปฏิบัติหนาที่ราชการ การพัฒนาทองถ่ิน งานตามนโยบายแหงรัฐดวยความอุตสาหะ ขยนั 
อดทน มุงมั่นและรับผิดชอบงานสอนอยางเต็มความรู ความสามารถ ดูแล เอาใจใสบุคลากรในการทํางาน ประชาชนในทองถ่ิน 
หนวยงานราชการและผูผูมีสวนไดเสียในทองถ่ิน เปนผูที่มีความรู ความประพฤติที่ดี สรางสังคมใหสงบสุข สามารถอยูในสังคม
ไดอยางมีความสุข รับผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมายอยางตั้งใจใหเสร็จทันเวลา พรอมทั้งประพฤติ ปฏิบัติตนอยางเรียบงาย        
และประหยัดโดยใชทรัพยากรในหนวยงานอยางประหยัดและคุมคาชวยลดคาใชจายในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
   (2) การยึดมั่นในคุณธรรม  จริยธรรม  มีความศรัทธาและปฏิบัติตนตามหลักศาสนา : ประพฤติปฏิบัติตนอยูในหลกั
ของศาสนา  หลีกเลี่ยงอบายมุขทุกชนิด  ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีตอผูใตบังคับบัญชา รวมทั้งการเขารวมกิจกรรมวันสําคัญ
ทางศาสนา การทําบุญ การบริจาค การเสียสละ ปฏิบัติอยางตอเนื่องเปนนิสัย  แนะนําตักเตือนผูรวมงาน สมาชิกสภาทองถ่ิน 
บุคลากรในองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหหลีกเลี่ยงอบายมุขทุกชนิด ปฏิบัติตนอยางมีคุณธรรม จริยธรรมตอผูมีสวนไดเสีย       
ในองคกรปกครองสวนทองถ่ินและประชาชนเสมอ 
   (3) การยึดมั่นในหลักนิติธรรม ยืนหยัด การกระทําในสิ่งที่ถูกตอง เปนธรรม และชอบดวยกฎหมาย : ประพฤติ
ปฏิบัติตน กระทําในสิ่งที่ถูกตอง เหมาะสม ชอบดวยกฎหมาย  โดยการไมกระทําในสิ่งที่ผิดกฎหมาย ไมผิดศีลธรรม ประเพณี
และวัฒนธรรมอันดีงามของทองถ่ิน ชวยรักษาและทะนุบํารุงศาสนาประเพณีและวัฒนธรรม ตามสมควร ใหความสําคัญในการ
ดูแล อบรมสั่งสอนผูใตบังคับบัญชาในการประพฤติปฏิบัติตนเปนคนดี ไมยุงเก่ียวกับสิ่งเสพติด การกระทําผิดกฎหมาย สามารถ
อยูในสังคมไดอยางมีความสุข รวมรณรงค สงเสริมใหและความรู ในกิจกรรมรณรงควันตอตานยาเสพติด กิจกรรมอนุรักษ
พลังงาน การรักษาสิ่งแวดลอม หรือหนวยงานที่เก่ียวของจัดในลักษณะดงักลาว  
   (4) การยึดมั่นในการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  และวางตัวเปนกลาง
ทางการเมือง : ผูบริหารทองถ่ินไดประพฤติปฏิบัติตน ในการใชสิทธิและหนาที่ตามระบอบประชาธิปไตย โดยการไปใชสิทธิใน
การเลือกตั้งตาง ๆ ที่เรามีสิทธิในการเลือกตั้งทุกคร้ัง ไมวาจะเปนการเลือกตั้งสมาชิกผูแทนราษฎร สมาชิกสภาทองถ่ิน 
ผูบริหารทองถ่ิน รวมทั้งการมีสวนรวมในการสงเสริม  สนับสนุนกิจกรรมที่เก่ียวของ โดยวางตัวเปนกลาง และยึดถือระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  
   (5) การมีสวนรวมอนุรักษวัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดลอม : มีสวนรวมในกิจกรรมของวัด มัสยิด โบสถ โรงเรียนและ
หมูบาน/ชุมชนในการการอนุรักษวัฒนธรรมไทย และสิ่งแวดลอม โดยการเขารวมกิจกรรมทางศาสนา งานประจําปของหมูบาน/
ชุมชน กิจกรรมวันลอยกระทง วันสงกรานต กิจกรรมวันพอ วันแมแหงชาติ และกิจกรรมอนุรักษพลังงาที่หนวยงานตาง ๆ  จัด
ข้ึน หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินรวมจัดหรือจัดรวมกับหมูบาน/ชุมชน เพื่อเปนการสงเสริมและชวยกันรักษาประเพณี 
วัฒนธรรมอันดีงามรวมทั้งปลูกจิตสํานึกที่ดีของประชาชนในหมูบาน/ชุมชน และรวมขับเคลื่อนการเสริมสรางหรือการเรียนรู
ดวยกระบวนการ  ทางประวัติศาสตร และวัฒนธรรมทองถ่ิน 
   ภาวะผูนํา (Leadership) หรือความเปนผูนํา หมายถึง  ความสามารถในการนํา ซ่ึงเปนความสําเร็จอยางยิ่งสําหรับ
ความสําเร็จของผูนํา ภาวะผูนําไดรับความสนใจและศึกษามานานแลว เพื่อใหรูวาอะไรเปนองคประกอบที่จะชวยใหผูนํามี
ความสามารถในการนํา หรือเปนผูนําที่มีประสิทธิภาพ  หรือ ภาวะผูนํา ก็คือ ความคิดริเร่ิมและธํารงไวซึ่งโครงสรางของ
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ความคาดหวังและความสัมพันธระหวางกันของสมาชิกของกลุม หรือ ภาวะผูนําคือ ความสามารถที่จะชี้แนะ สั่งการ 
หรืออํานวยการ หรือมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของผูอ่ืนเพื่อใหมุงไปสูจุดหมายที่กําหนดไว  ภาวะผูจึงเปนศิลปะในการ
ชี้แนะลูกนอง หรือผูรวมงานใหปฏิบัติหนาที่ดวยความกระตือรือรน และเต็มใจ  
   ภาวะผูนํามีบทบาทที่แบงอยางกวาง ๆ ออกเปน 4 ประการ   
   (1) การกําหนดแนวทางหลัก (Pathfinding) ผูนําควรเร่ิมตนดวยการกําหนดเปาหมายและแนวความคิดที่
ชัดเจน บทบาทดังกลาวจะชวยใหผูนําสรางแผนงานแมแบบ (blueprint of action) ที่ตั้งอยูบนพื้นฐานของหลักการ
กอนจะลงมือปฏิบัติตามแผน นอกจากนั้น ไมเพียงแตตองรูถึงวิธีการกําหนดทิศทางและเปาหมายเทานั้น แตผูนําตอง
ไดรับการสนับสนุนและความมุงมั่นจากพนักงานในการบรรลถึุงเปาหมายดวย ผูนําตองมีความสามารถนําใหผูอ่ืนมีสวนรวมใน
การสรางพันธกิจ (Mission) วิสัยทัศน (Vision) และสื่อสารอยางชัดเจนถึงความแตกตางและผลประโยชนที่พนักงานจะไดรับ
จากความสําเร็จในอนาคต อีกทั้งยังสามารถทําใหพนักงานมีแรงจูงใจและรูสึกตื่นเตนกับทิศทางใหมนี้ดวย  
   (2) การสรางระบบการทํางานที่มีประสิทธิผล (Aligning) การสรางระบบการทํางานที่มีประสิทธิผลหรือการ
ทําใหองคการดําเนินไปในทิศทางเดียวกัน คือการลงมือสรางแผนหลักที่กําหนดข้ึนในข้ันตอนที่หนึ่ง ทุกระดับชั้นของ
องคการควรมีการดําเนินการไปในทิศทางเดียวกันเพื่อบรรลุวัตถุประสงคเดียวกัน ในฐานะผูนําตองเปลี่ยนแปลงระบบ
การทํางาน ข้ันตอนการทํางาน และโครงสรางองคการใหสอดคลองกับจุดมุงหมายขององคการที่ไดวางไวแลว  
   (3) การมอบอํานาจ (Empowering) หากผูนํามีการมอบอํานาจใหแกพนักงานอยางจริงจังจะทําใหบรรยากาศใน
การทํางานมีความไววางใจซึ่งกันและกัน การสื่อสารระหวางบุคคลและระหวางกลุมเกิดประสิทธิผลและเกิดผลลัพธใหม ๆ        
ที่สรางสรรค ซึ่งมาจากการที่สมาชิกของกลุมหรือพนักงานสามารถแสดงความคิดเห็นและศักยภาพของตนไดอยางอิสระ โดย
ผูนําตองสรางสภาวะที่จะกระตุนการสรางเสริมและปลดปลอยความคิดริเร่ิมสรางสรรค ความสามารถพิเศษเฉพาะตัว 
ความสามารถ และศักยภาพที่มีอยูในบุคคลทุกคน วิธีการนี้จะชวยใหบุคคลสามารถปฏิบัติหนาที่ไดดียิ่งข้ึนในองคการ  
   (4) การสรางตัวแบบ (Modeling) หัวใจของการเปนผูนําคือตองสรางความนาเชื่อถือ เพราะไมเพียงแตรูวา
จะตองปฏิบัติหนาที่อยางไรเทานั้น แตผูนํายังตองมีคุณสมบัติของผูนําที่ดีดวย กลาวคือ ตองเขาใจถึงความสําคัญของ
ดุลยภาพระหวางคุณลักษณะ (Characteristics) กับความรูความสามารถ (Competence) เพราะไมวาบุคคลจะมี
ความสามารถเพียงใดก็ไมสามารถจะเปนผูนําที่แทจริงได หากปราศจากซึ่งคุณลักษณะที่เหมาะสม 
 

   ขอ 10 มีความทุมเท รับผิดชอบ อุทิศตน และมีความมุงม่ันที่จะปฏิบัติงานใหประสบผลสําเร็จ :  หลักการ
ประเมิน ใหประเมินโดยใชอัตวิสัยหรือจิตวิสัยในการประเมินผูบริหารทองถ่ินในการทุมเท รับผิดชอบ อุทิศตนและมีความมุงมัน่
ที่จะปฏิบัติงานใหประสบผลสําเร็จในการพัฒนาทองถ่ินตามบทบาท อํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดย
นายอําเภอหรือผูวาราชการจังหวัดหรือคณะทํางาน 
   แนวทางการใหคะแนนการประเมิน : ใหประเมินโดยใชอัตวิสัยหรือจิตวิสัยในการประเมินผูบริหารทองถ่ินในการ
ทุมเท รับผิดชอบ อุทิศตนและมีความมุงมั่นที่จะปฏิบตัิงานใหประสบผลสําเร็จในการพัฒนาทองถ่ินตามบทบาท อํานาจหนาที่
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยนายอําเภอหรือผูวาราชการจังหวัดหรือคณะทํางาน 
   การทุมเท (devotion) เทลงไป/ทับถมลงไปมาก ๆ/ยอมเสียสละเงินทองหรือความคิดเปนอยางมาก/                
ยอมเสียสละใหอยางลนเหลือหรือเตม็กําลังความสามารถ เชนทุมเทเงินทอง ทุมเทกําลังความคิด ตัวอยาง ประโยคการ
ทุมเทงบประมาณหลายสิบลานบาทในการกอสรางถนนและขยายไหลถนนกระทําเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถ่ิน 
   มุงมั่น (engrossed) ตั้งใจ/ตั้งใจอยางแนวแน/ตั้งใจอยางแนวแน เชน เขามุงมั่นในการทําความดี ตั้งใจทํา
อยางจริงจัง (definition)  ความมุงมั่น ตั้งใจ พจนานุกรมศัพททางการแพทย ใหความหมายวา (1) การกระทําหรือ
สถานะของ การมีความตั้งใจ : การคิดหรือการใหความสนใจกับสิ่งที่กระทบประสาทสัมผัส (2) เงื่อนไขของสิ่งมีชีวิต        
ที่เลือกตระหนักหรือรับรู; กลาวโดยเฉพาะเจาะจง เปนความซับซอนของการปรับแตง neuromuscular ที่ยอมใหเกิด 
excitability หรือการตอบสนองสูงสุดตอกลุมของสิ่งกระตุนหรือสิ่งเรา 

https://th.wikibooks.org/w/index.php?title=Mission&action=edit&redlink=1
https://th.wikibooks.org/w/index.php?title=Vision&action=edit&redlink=1
https://th.wikibooks.org/w/index.php?title=Empowering&action=edit&redlink=1
https://th.wikibooks.org/w/index.php?title=Competence&action=edit&redlink=1
https://dictionary.sanook.com/search/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%97
https://dictionary.sanook.com/search/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%97
https://dictionary.sanook.com/search/%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99


 
 

 
 
  

๒๐ 
 

   การอุทิศตน หมายถึง การบํ าเพ็ญตนเพื่ อใหตนและผู อ่ืนไดประโยชน  จากการบํ าเพ็ญของเรา/                                       
ของพวกเรา/แลวคนทั้งหลายไดประโยชนจากการกระทําของเรานั่นเอง ในโอกาสตาง ๆ/เพื่อบําเพ็ญตนใหเปนประโยชนตอ      
คนอ่ืน ๆ 
   รับผิดชอบ ยอมรับผลท้ังท่ีดีและไมดีในกิจการท่ีตนไดทําลงไปหรือท่ีอยูในความดูแลของตน เชน ผูบริหาร
ทองถ่ินรับผิดชอบเรื่องเก่ียวกับการใชจายงบประมาณ เนื่องจากสั่งใชจายท่ีผิด นายกจะรับผิดชอบทุกอยางในองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินท่ีไดดําเนินการไปแลว ฯลฯ รับผิดชอบ ยอมรับผลดีและผลเสียของสิ่งท่ีไดทําไป "รับผิดชอบ
คาเสียหายท่ีใชงบประมาณท่ีไมถูกตอง" “รับเปนธุระจัดการใหชาวบานไดผอนคลายความทุกขลงไปได”    
   ภาระรับผิดชอบหรือภาระความรับผิด (accountability) หมายถึง ความรับผิดและรับชอบในผลของการกระทําตาม
บทบาทหนาที่ของผูกระทํา ผูกระทําคือผูบริหารทองถ่ินในการตัดสินใจที่จะกระทําหรือไมกระทําใด ๆ ก็ตามที่สงผลตอ
ประชาชนทั้งดีและไมดี  การใชอํานาจของผูบริหารทองถ่ินจะตองแสดงใหเห็นไดวาตนไดใชอํานาจที่ไดรับมอบ รวมทั้งไดปฏิบตัิ
หนาที่อยางถูกตองเรียบรอย ความหมายที่สองคือ รูปแบบตาง ๆ  ในอันที่จะใหเกิดความแนใจไดวา คานิยมของผูที่ไดรับมอบ
อํานาจหรือความรับผิดชอบมีความสอดคลองตองกันกับคานิยมของผูที่มอบอํานาจ และคานิยมนั้นตองเปนไปตามอํานาจ
หนาที่ที่ผูบริหารทองถ่ินจะกระทําได 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 

 

 

https://dictionary.sanook.com/search/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9C%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%9A


 
 

 
 
  

๒๑ 
 

6. ระบบติดตามการปฏิบัติงานเพ่ือการบริหารงานขององคการ 

 ระบบติดตามการปฏิบัติงานเพ่ือการบริหารงานขององคการ เปนการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชใน 
การติดตามและบริหารงานอยางเปนระบบ โดยใชกระบวนการและจัดสรรทรัพยากรอยางเหมาะสม 
เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนด และเกิดประโยชนสูงสุด 

 เกณฑการใหคะแนนแบบเดียวกันท้ัง 2 รอบการประเมิน คิดคาระดับคะแนนเต็ม 10 คะแนน 

 โปรดใสเครื่องหมาย  ในชองท่ีตรงกับการดําเนินงานของทาน  
 

ขอ ประเด็นการประเมิน มี ไมมี 

1 มีการใชระบบอิเล็กทรอนิกสในการติดตามผลการปฏิบัติงานขององคการ (3 คะแนน)   
2 มีการจัดเก็บขอมูลในระบบท่ีเปนปจจุบันและสามารถเรียกดูขอมูลไดแบบ Real time  

(3 คะแนน) 
  

3 ใชระบบอิเล็กทรอนิกสในการประเมินความพึงพอใจของประชาชนหรือผูรับบริการ โดยมี
การรวบรวมผลการประเมินอยางเปนระบบ (4 คะแนน) 

  

 

สรุปผลคะแนน 

ระดับคะแนนระบบติดตามการปฏิบัติงานเพ่ือการบริหารงานขององคการ………………………………………. 
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คําอธิบาย 6. ระบบติดตามการปฏิบัติงานเพ่ือการบริหารงานขององคการ 
ใชตอบคําถามหรือใหคะแนนขอ 1. มีการใชระบบอิเล็กทรอนิกสในการติดตามผลการปฏิบัติงานขององคการ             
และ 2. มีการจัดเก็บขอมูลในระบบที่เปนปจจุบันและสามารถเรียกดูขอมูลไดแบบ Real time 
1. CCIS  : (Child Development Center Information System) เรียกยอวา ซี-ซี-ไอ-เอส  หมายถึง ระบบ
ขอมูลสารสนเทศทางการศึกษาทองถ่ิน เฉพาะศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซึ่งองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน ตองดําเนินการนําเขาขอมูลในระบบ เชนเดียวกับระบบ SIS หนวยงานที่รับผิดชอบระบบนี้ คือ กองพัฒนา
และสงเสริมการจัดการศึกษาทองถ่ิน (กศ.)  
CCIS : เพื่อรวบรวมและจัดเก็บขอมูลสารสนเทศที่สําคัญของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ไดแก ขอมูลพื้นฐานศูนยพัฒนาเด็กเลก็ 
ขอมูลขาราชการ ครูผูดูแลเด็ก ขอมูลหัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (เดิม)/ผูชวยครูผูดูแลเด็ก/ผูดูแลเด็ก และขอมูลเด็กเล็ก 
ประกอบการพิจารณาในการจดัสรรงบประมาณ (สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก) 
 

2. SIS : (School Information System) เรียกยอวา เอส-ไอ-เอส หมายถึง ระบบขอมูลสารสนเทศทางการศึกษา
ทองถ่ิน ซึ่ง องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตองนําเขาขอมูลจํานวนนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน และสถานศึกษา   ถายโอนภารกิจ ลงในระบบ SIS ใหแลวเสร็จภายในวันที่ 10 มิถุนายนของทุกปเพื่อใช
ประกอบการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป และใชเปนฐานเสนอสํานักงบประมาณเพื่อใชในการจัดสรรงบประมาณ 
(เงินอุดหนุนทั่วไปและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินเชน คาอาหารเสริม (นม) คาอาหาร
กลางวัน เงินอุดหนุนสําหรับสงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน                 
คากอสรางอาคารเรียนและอาคารประกอบ คาครุภัณฑทางการศึกษา เปนตน หนวยงานที่ รับผิดชอบระบบนี้                   
คือ กองพัฒนาและสงเสริมการจัดการศึกษาทองถ่ิน (กศ.)  
 

3. e-Plan : (Electronic Plan) เรียกยอวา อี-แพลน หมายถึง ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผล
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินซึ่งองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จะตองนําขอมูลหลักเขาสูระบบดังนี้ ขอมูลยุทธศาสตร 
ขอมูลการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน ขอมูลการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ิน ขอมูลการขออนุมัติงบประมาณ ขอมูลการลง
นาม  ในสัญญาโครงการ ขอมูลการเบิกจายขอมูลรายรับ-รายจาย และการรายงานผลตามนโยบายเรงดวนของรัฐ เชน เร่ืองยา
เสพติด หนวยงานที่รับผิดชอบระบบนี้คือ กองยุทธศาสตรและแผนงาน (กยผ.)  
 

4.e-LAAS :  e-LAAS (Electronic Local Administrative Accounting System)  เ รียกยอวา  อี -ลา -แอส 
หมายถึง ระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ที่จัดทําข้ึนเพื่อใหบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
สามารถจัดทําเทศบัญญัติ ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย วางฎีกาเบิกจาย เมื่อมีรายการที่ตองจาย จายเงินทุกคร้ังที่มีการรับ
จริงทุกประเภท จัดซื้อ/จางที่ตองซื้อ/จาง ขอมูลบุคลากร ขอมูลผูเสียภาษี จัดทําเช็คเพื่อใหระบบลงบัญชีและออกรายงาน
การเงินและตรวจสอบไดทุกวันซึ่งทําใหผูจัดสรรงบประมาณและผูใชจายงบประมาณ สามารถตรวจสอบ ติดตามและรายงาน
ผลไดอยางรวดเร็ว เปนปจจุบัน ดังนั้น ภาพรวมของระบบ e-LAAS จึงจัดทําข้ึนเพื่อรองรับระบบ e-Government ของภาครัฐ 
อันเปนผลใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินทั่วประเทศมีการบริหารงานที่คลองตัวมากข้ึน รวมถึงการบริหารงบประมาณที่
สะดวกรวดเร็ว ซึ่งระบบดังกลาวสามารถเชื่อมโยงขอมูลในระดับทองถ่ินและระดับประเทศใหเปนมาตรฐานเดียวกันสอดคลอง
กับนโยบาย ปฏิรูประบบบัญชีภาครัฐ หนวยงานที่รับผิดชอบระบบนี้ คือ สํานักบริหารการคลังทองถ่ิน (สน.คท.)  
 

5.  ele :  ระบบศูนยขอมูลเลือกตั้งผูบริหาร สมาชิกสภาทองถิ่นและทะเบียนองคกรปกครองสวนทองถิ่น บันทึกผาน
ทางเว็บไซตของระบบศูนยขอมูลเลือกตั้งโดยตรง http:ele.dla.go.th เปนการบันทึกขอมูลกรณีมาจากประกาศคณะ
รักษาความสงบแหงชาติ ฉบับที่ 85/2557 การบันทึกขอมูลกรณีมาจากคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ 
ฉบับที่ 1/2557 กรณีที่มีการเลือกตั้งแบบปกติ กรณีเลือกตั้งแทนตําแหนงวาง (เลือกตั้งซอม) 
ele : ระบบรายงานเปนเมนูที่ใชสําหรับหรับตรวจสอบและประมวลผลขอมูลในภาพรวมทั้งหมดของขอมูลที่ไดบันทึกในระบบ 
สามารถนําไปใชประโยชนโดยใหบริการขอมูลกับภาคราชการ ภาคการเมือง ภาคเอกชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ภาคประชาสังคม สื่อ สถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา องคกรอิสระและผูที่สนใจเพื่อนําไปวิเคราะห 
วางแผนและการตรวจสอบคุณสมบัติบุคคล 
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6. INFO : (Information DLA) เรียกยอวา อิน-โฟ หมายถึง ระบบขอมูลกลางองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เปน
ระบบฐานขอมูลที่จัดทําข้ึนเพื่อสํารวจขอมูลพื้นฐานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินทัว่ประเทศ ซึ่งขอมูลที่แสดงในระบบ
เปนขอมูลที่นําเขาโดยองคกรปกครองสวนทองถ่ินเพื่อเผยแพรประชาสัมพันธขอมูลใหกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
องคกรปกครองสวนทองถ่ินและหนวยงานที่เก่ียวของนําขอมูลไปใชประโยชนไดอยางสูงสุด ระบบขอมูลกลางองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ประกอบดวยขอมูลสภาพทั่วไป โครงสรางพื้นฐานและสาธารณูปโภค ดานสังคม เศรษฐกิจ 
สาธารณสุข สิ่งแวดลอม การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย การเงินการคลัง หนวยงานที่รับผิดชอบระบบนี้ 
คือ ศูนยเทคโนโลยีและสารสนเทศทองถ่ิน (ศส.)  
 

7. LTAXGIS or LTAX : LTAX เรียกยอวา แอล-แท็กซ หมายถึง โปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน             
ซึ่งเปนโปรแกรมที่พัฒนาข้ึนมาใชในการบันทึกขอมูลเก่ียวกับทรัพยสินตาง ๆ ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ประกอบดวย ขอมูลเก่ียวกับที่ดิน ขอมูลเก่ียวกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสราง ขอมูลเก่ียวกับปาย ขอมูลเก่ียวกับใบอนุญาต
ประกอบกิจการคาและการคํานวณภาษีแตละประเภท การรับยื่นแบบชําระภาษี การประเมินภาษี และการรับชําระภาษี 
รวมถึงการออกแบบรายงานตาง ๆ ในระบบงานแผนที่ ในการใชงานจริงองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จะตองดาวนโหลด
โปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน (LTAX 3000) นําไปใชรวมกับโปรแกรมประยุกตระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร (LTAX GIS) หนวยงานที่รับผิดชอบระบบนี้ คือ สํานักบริหารการคลังทองถ่ิน (สน.คท.)  
8. Welfare : ระบบสารสนเทศเบี้ยยังชีพ หรือ ระบบสารสนเทศการจัดการฐานขอมูลเบี้ยยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
สําหรับผูดูแลระบบและเจาหนาที่กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ในการจัดทําขอมูลตาง ๆ ของผูรับเบี้ยยังชีพ
เพื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะสามารถใหบริการประชาชนในการขอรับเบี้ยยังชีพไดอยางถูกตอง สะดวกและรวดเร็ว 
9. อ่ืน ๆ 
 
ใชตอบคําถามหรือใหคะแนนขอ 3. มีการใชระบบอิเล็กทรอนิกสในการประเมินความพึงพอใจของประชาชนหรือ
ผูรับบริการ โดยมีการรวบรวมผลการประเมินอยางเปนระบบ 
   หลักการสําคัญ : ความพึงพอใจของประชาชนคือสิ่งสําคัญเพราะองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีหนาที่
ใหบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะใหกับประชาชนในทองถ่ินหรือผูมารับบริการสาธารณะในทองถ่ิน                 
องคกรปกครองสวนทองถ่ินผูใหบริการประชาชนพรอมที่จะรับฟงและนําไปพัฒนาทองถ่ินเพื่อใหประชาชนมีความสุข
และยิ้มไดเสมอ (Smile) บนฐานการบริการที่ประทับใจ ผูบริหารทองถ่ินจึงควรใชระบบอิเล็กทรอนิกสในการติดตาม          
ผลการปฏิบัติงานขององคการ 
   1. การตรวจสอบ : องคกรปกครองสวนทองถ่ินใชระบบอิเล็กทรอนิกสในการติดตามผลการปฏิบัติงานของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือ 
   2. การตรวจสอบ : กรณีไมมีหรือใชระบบอิเล็กทรอนิกสใหใชเว็บไซตหรือเฟสบุคขององคกรปกครอง       
สวนทองถ่ินที่แสดงใหเห็นถึงการประเมินความพึงพอใจหรือผลจากงานบริการประชาชน (Services) (สามารถดูตัวอยาง
ไดจากเทศบาลเมืองบึงยี่โถ อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี) หรือ 
   3. การตรวจสอบ : กรณีไมสามารถดําเนินการไดตาม 1. และ 2. ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินใชแบบ          
การประเมินประสิทธิภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (Local Performance Assessment : LPA) ดานที่ 1          
การบริหารจัดการ หมวด 4 การบริการประชาชน ขอ 4.3 การประเมินความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดบริการ        
(กรณีเกณฑคะแนนได 5 คะแนนใหไดรับคะแนน 2 คะแนน กรณีไดเกณฑคะแนนได 1 หรือ 3 คะแนนใหไดรับ  
คะแนน 1 คะแนน หรือ 
   4. การตรวจสอบ : กรณีประเมินโดยใชอัตวิสัยหรือจิตวิสัยในการประเมินผูบริหารทองถ่ินการปฏิบัติงานดังกลาว 
ก็สามารถกระทําได โดยนายอําเภอหรือผูวาราชการจังหวัดหรือคณะทํางาน(ใหคะแนนไดไมเกิน 2 คะแนน) 
   หมายเหตุ : กรณีไดขอ 1. และ ขอ 2. ใหไดรับคะแนน 4 คะแนน 
 



 
 

 
 
  

๒๔ 
 

 
7. การสงเสริมการใชเทคโนโลยีดิจิทัลในองคการ  

 การสงเสริมการใชเทคโนโลยีดิจิทัลในองคการ หมายถึง การนําเทคโนโลยีมาปรับใชในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการทํางานการบริหารจัดการภายใน การอํานวยความสะดวกแกประชาชน การบริการ
ภาครัฐ และการเปดเผยขอมูลของหนวยงานท่ีเปนประโยชน 

 เกณฑการใหคะแนนแบบเดียวกันท้ัง 2 รอบการประเมิน (6 เดือน/12 เดือน)  

 แบบประเมินมี 2 ขอ ขอละ 5 คะแนน รวม 10 คะแนน 

 โปรดใสเครื่องหมาย  ในชองท่ีตรงกับการดําเนินงานของทาน 

ขอ ประเด็นการประเมิน มี ไมมี 

1 องคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีการบันทึกขอมูลตามฐานขอมูลผานระบบสารสนเทศของ

กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินไดอยางถูกตอง ครบถวน ตามแนวทางท่ีกรมสงเสริม   

การปกครองทองถ่ินกําหนด ดังนี้ (5 คะแนน) 

  

1.1 ดานระบบงานสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและประเมินผลขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน (e-Plan) (1 คะแนน) 

  

1.2  ดานขอมูลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (1 คะแนน)   
1.3  ดานฐานขอมูลการจัดเก็บรายไดทองถ่ิน (1 คะแนน)   
1.4  ดานบัญชีคอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (e-LAAS) (1 คะแนน)   
1.5  ดานขอมูลศูนยชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (1 คะแนน)   

2 องคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศหรือโทรคมนาคมมาใชใน 
การปฏิบัติงานเพ่ือลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน (5 คะแนน) เชน 

- ใหบริการชําระภาษีผานอินเทอรเน็ต 
- การจัดใหมี wi-fi หรืออินเทอรเน็ตภายในสํานักงานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
- การใชโปรแกรมอนุมัติงานกอสราง 
- แจงผลการอนุมัติผานระบบ SMS ฯลฯ 

  

 
สรุปผลคะแนน 

ระดับคะแนนการสงเสริมการใชเทคโนโลยีดิจิทัลในองคการ ……………………………………… 
 
 
 
คําอธิบาย 7. การสงเสริมการใชเทคโนโลยีดจิิทัลในองคการ  
 1. ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินใชแบบการประเมินประสิทธิภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (Local 
Performance Assessment : LPA) ที่เก่ียวของและสอดคลองกับขอ 1 – 10 มาปรับใชในการใหคะแนน  
 2. กรณีไมสามารถใหคะแนนไดจากขอ 1 หรือขอมูลที่มีอยูในตัวของคําถามขอ 1 – 10 ใหประเมินโดยใช             
อัตวิสัยหรือจิตวิสัยในการประเมินผูบริหารทองถ่ินในการปฏิบัติงานดังกลาว ก็สามารถกระทําได โดยนายอําเภอหรือ          
ผูวาราชการจังหวัดหรือคณะทํางาน (ใหคะแนนไดไมเกิน 2 คะแนน) 



 
 

 
 
  

๒๕ 
 

8. การสรางคุณธรรม จริยธรรมในองคการ 

 การประเมินคุณธรรม จริยธรรมในองคการ คือ การประเมินการปฏิบัติงาน/บริหารงานโดยยึดหลัก
คุณธรรม และจริยธรรม ไดแก ความซ่ือสัตยสุจริต ความถูกตองชอบธรรม การยึดประโยชนสวนรวมเปน
ท่ีตั้ง การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน การยึดม่ันในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย การไมเลือกปฏิบัติ 
และการเปนแบบอยางท่ีดีและรักษาภาพลักษณของราชการ 

 คุณธรรม (Integrity) คือ การปฏิบัติ งานโดยมีมาตรฐานการปฏิบัติ งานและมีความเปนธรรม 
ในการปฏิบัติงาน รวมถึงการบริหารงานโดยยึดหลักคุณธรรม  

 จริยธรรม (Ethics) คือ พฤติกรรมการปฏิบัติหนาท่ีหรือการบริหารจัดการท่ีดี โดยยึดหลักความซ่ือสัตย
สุจริต ความถูกตองชอบธรรม การปฏิบัติตามกฎหมาย และการตระหนักถึงจรรยาบรรณวิชาชีพ 
เพ่ือสรางคุณคาของการใหบริการสาธารณะของภาครัฐ 

 แบบประเมินจํานวน 10 ขอ ขอละ 1 คะแนน รวม 10 คะแนน 

 โปรดใสเครื่องหมาย  ในชองท่ีตรงกับการดําเนินงานของทาน 
 

ขอ ประเด็นการประเมิน มี ไมมี 

การจัดทําโครงการดานมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม   
1 องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีการจัดทําและดําเนินโครงการดานคุณธรรม จริยธรรมท่ีมี

ลักษณะเปนการสรางจิตสํานึกในการปฏิบัติหนาท่ี หรือกิจกรรมท่ีทําใหประชาชนไดรับ
บริการท่ีดี ตลอดจนการจัดทําโครงการบําเพ็ญประโยชนท่ีดําเนินการโดยขาราชการ 
พนักงานขององคการ 

  

การสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการปองกันการกระทําผิดจริยธรรม     
2 องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีการจดัทําประกาศฯ นโยบายคุณธรรม จริยธรรม    
3 องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีการจัดทําประกาศฯ เจตนารมณการปองกันและตอตานการ

ทุจริตคอรรัปชั่น 
  

4 องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีการจัดทําขอบังคับวาดวยจรรยาขาราชการ   
5 องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีการจัดทํานโยบายการกํากับดูแลองคการท่ีดี   
6 องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีการจัดทําแผนการเสริมสรางวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ

ปองกันการทุจริต     
  

7 องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีการจัดทํานโยบายการบริหารความเสี่ยง และดําเนินการตาม
มาตรการควบคุมภายในครบทุกสวน 

  

8 องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีการเขารวมโครงการปองกันการทุจริตของ ป.ป.ช. สํานักงาน 
ปปท. และสถาบันพระปกเกลา 

  

9 องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีการจัดทํารายงานผลดานการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม   
10 องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีการประชาสัมพันธผลการดําเนินการดานสงเสริมคุณธรรม 

จริยธรรม 
  

 
สรุปผลคะแนน 

ระดับคะแนนการสรางคุณธรรม จริยธรรมในองคการ……………………………………… 



 
 

 
 
  

๒๖ 
 

คําอธิบาย 8. การสรางคุณธรรม จริยธรรมในองคการ 
 1. ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินใชแบบการประเมินประสิทธิภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน                 
(Local Performance Assessment : LPA) ที่เก่ียวของและสอดคลองกับขอ 1 – 10 มาปรับใชในการใหคะแนน หรือ  
 2. ปรากฏอยูในแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 4 ป (พ.ศ.2561 - 2564) ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
 3. กรณีไมสามารถใหคะแนนไดจากขอ 1 หรือขอ 2 หรือขอมูลที่มีอยูในตัวของคําถามขอ 1 – 10 ใหประเมิน
โดยใชอัตวิสัยหรือจิตวิสัยในการประเมินผูบริหารทองถ่ินในการปฏิบัติงานดังกลาว ก็สามารถกระทําได โดยนายอําเภอ                    
หรือผูวาราชการจังหวัดหรือคณะทํางาน (ใหคะแนนไดไมเกิน 2 คะแนน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
  

๒๗ 
 

9. การเสริมสรางขวัญกําลังใจ/การดูแลเอาใจใสผูใตบังคับบัญชา 

 เปนการสํารวจปจจัยการเสริมสรางขวัญกําลังใจ/การดูแลเอาใจใสผูใตบังคับบัญชา 

 แบบประเมินจํานวน 5 ขอ ขอละ 2 คะแนน รวม 10 คะแนน 

 โปรดใสเครื่องหมาย  ในชองท่ีตรงกับการดําเนินงานของทาน 
 

ขอ ประเด็นการประเมิน มี ไมมี 

1 องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีการประชุมถายทอดนโยบาย แนวทางการปฏิบัติงานใหกับ
ผูบริหารและเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน 

  

2 องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีการจัดสภาพแวดลอมท่ีทํางานใหสะอาด เปนระเบียบ
เรียบรอย ถูกสุขลักษณะ และปลอดภัย 

  

3 องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีการประเมินความพึงพอใจและแรงจูงใจของผูใตบังคับบัญชา 
ท้ังในดานการบริหารของผูบริหารทองถ่ิน การบริหารจัดการดานทรัพยากรบุคคล การ
จัดการสภาพแวดลอมในการทํางาน และแรงจูงใจของขาราชการ   

  

4 ผูบริหารทองถ่ินนําผลการประเมินความพึงพอใจและแรงจูงใจของผูใตบังคับบัญชา  
มาปรับปรุง เพ่ือสนับสนุนการทํางานและสรางแรงจูงใจในการทํางาน  

  

5 องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีการจัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสรางความสัมพันธอันดีใหกับ
บุคลากรภายในองคกร  

  

 
 สรุปผลคะแนน 

ระดับคะแนนการเสริมสรางขวัญกําลังใจ/การดูแลเอาใจใสผูใตบังคับบัญชา……………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คําอธิบาย 9. การเสริมสรางขวัญกําลังใจ/การดูแลเอาใจใสผูใตบังคับบัญชา 
 1. ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินใชแบบการประเมินประสิทธิภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน               
(Local Performance Assessment : LPA) ที่เก่ียวของและสอดคลองกับขอ 1 – 5 มาปรับใชในการใหคะแนน  
 2. กรณีไมสามารถใหคะแนนไดจากขอ 1 หรือขอมูลที่มีอยูในตัวของคําถามขอ 1 – 5 ใหประเมินโดยใช             
อัตวิสัยหรือจิตวิสัยในการประเมินผูบริหารทองถ่ินในการปฏิบัติงานดังกลาว ก็สามารถกระทําได โดยนายอําเภอหรือผูวา
ราชการจังหวัดหรือคณะทํางาน  



 
 

 
 
  

๒๘ 
 

10. การบูรณาการขอมูลระหวางหนวยงาน (Integration)  

 การบูรณาการขอมูลระหวางหนวยงาน หมายถึง การท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถประสาน
เพ่ือใหเกิดความรวมมือในดานตาง ๆ ของแผนงาน โครงการ กระบวนการ ขอมูลสารสนเทศ  
การจัดสรรทรัพยากร การปฏิบัติการ โดยคํานึงถึงหลักประหยัด ความคุมคา มุงใหเกิดผลสัมฤทธิ ์
และเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชน ซ่ึงในการบูรณาการนั้นจะตองเปนการบูรณาการรวมกันระหวาง
สวนราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน สถาบันการศึกษา   องคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน เปนตน พรอมกําหนดแผนงานการบูรณาการรวมกัน รวมถึงกําหนดเปาหมาย 
การดําเนินการไดในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 เกณฑการใหคะแนน คิดคาระดับคะแนนเต็ม 10 คะแนน (กรณีท่ีดําเนินการดานใดดานหนึ่ง) 

 โปรดใสเครื่องหมาย  ในชองท่ีตรงกับการดําเนินงานของทาน 
 

ขอ ประเด็นการประเมิน มี ไมมี 

1 ปจจุบันองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีการบูรณาการการปฏิบัติงานรวมกับองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินอ่ืน หรือรวมกับหนวยงานอ่ืนอยางนอยหนึ่งดาน (ยกเวนโครงการท่ีหนวยงาน
ของรัฐจัดสรรให องคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการ และโครงการท่ีองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือหนวยงานอ่ืนโดยองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินไมไดมีสวนรวมในการดําเนินการ) ดังนี้  

 ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต  

 ดานการจัดระเบยีบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบรอย 

 ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการทองเท่ียว 

 ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม 

 ดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน 

  

 
สรุปผลคะแนน 
ระดับคะแนนการบูรณาการขอมูลระหวางหนวยงาน ……………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
คําอธิบาย 10. การบูรณาการขอมูลระหวางหนวยงาน (Integration) 
 กรณีองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการสอดคลองหรือไมสอดคลองกับการบูรณาการขอมูลระหวาง
หนวยงาน (Integration) ใหประเมินโดยใชอัตวิสัยหรือจิตวิสัยในการประเมินผูบริหารทองถ่ินในการปฏิบัติงานดังกลาว            
ก็สามารถกระทําได  โดยนายอําเภอหรือผูวาราชการจังหวัดหรือคณะทํางาน  



 
 

 
 
  

๒๙ 
 

หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0812/ว 1236  เรื่อง  แนวทางการประเมิน
ผูบริหารองคการ (ผูบริหารทองถิ่น) (เพ่ิมเติม) ลงวันท่ี 30 เมษายน 2561 
 

 
1. คณะทํางานมี 2 คณะ 
   1.1 คณะทํางานกลั่นกรองผลการประเมินผูบริหารทองถ่ินระดับจังหวัด 
   1.2 คณะทํางานตรวจสอบและรวบรวมผลการประเมินผูบริหารทองถ่ินระดับอําเภอ 
 

2. คณะทํางานกล่ันกรองผลการประเมินผูบริหารทองถิ่นระดับจังหวัด 
   ก. องคประกอบ 
    1) รองผูวาราชการจังหวัดท่ีผูวาราชการจังหวัดมอบหมาย   เปนหัวหนาคณะทํางาน 
    2)  หัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดซ่ึงอยูในคณะกรรมการ  เปนคณะทํางาน 
      ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด (ระดับจังหวัด) (ก.จ.จ.) 
    3) คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ระดับจังหวัด) (ก.ท.จ.)   เปนคณะทํางาน 
    4) คณะกรรมการพนักงานเทศบาลตําบล (ระดับจังหวัด) (ก.อบต.)  เปนคณะทํางาน 
    5) ทองถ่ินจังหวัด   เปนคณะทํางานและเลขานุการ 
   ข. อํานาจหนาท่ี 
    1) ตรวจสอบและรวบรวมผลการประเมินตนเองของผูบริหารทองถ่ิน กรณีนายกองคการบริหารสวนจังหวัด 
      และนายกเทศมนตรี (เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง) 

    2) รวบรวมผลการประเมินผูบริหารทองถ่ินจากคณะทํางานตรวจสอบและรวบรวมผลการประเมิน
ผูบริหารทองถ่ินระดับอําเภอ เพ่ือดําเนินการกลั่นกรองผลการประเมินกอนเสนอใหกับผูวาราชการ
จังหวัดลงนามผลการประเมิน 

    3) สําหรับคณะทํางานกลั่นกรองผลการประเมินผูบริหารทองถ่ินระดับจังหวัดจังหวัดชลบุรี ใหดําเนินการ
กลั่นกรองผลการประเมินในสวนของเมืองพัทยาดวย  
(หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนที่สุด ที่ มท 0812/7060 เร่ือง ปรับปรุงแนวทางการ 
ประเมินผูบริหารองคการ (ผูบริหารทองถ่ิน) กรณีเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี) 

 

3. คณะทํางานตรวจสอบและรวบรวมผลการประเมินผูบริหารทองถิ่นระดับอําเภอ 
   ก. องคประกอบ 
    1) นายอําเภอ   เปนหัวหนาคณะทํางาน 
    2)  หัวหนาสวนราชการประจําอําเภอหรือปลัดอําเภอ  เปนคณะทํางาน 
      ท่ีไดรับมอบหมาย จํานวน 2-4 คน   
    3) ทองถ่ินอําเภอ  เปนคณะทํางานและเลขานุการ 
   ข. อํานาจหนาท่ี 
    1) ตรวจสอบและรวบรวมผลการประเมินตนเองของผูบริหารทองถ่ินในกรณีนายกองคการบริหารสวนตําบล
      และนายกเทศมนตรี (เทศบาลตําบล) สงใหกับคณะทํางานกลั่นกรองผลการประเมินผูบริหารทองถ่ิน
      ระดับจังหวัด 
       2) ดําเนินการกลั่นกรองผลการประเมินกอนเสนอใหกับผูวาราชการจังหวัดลงนามประเมิน 
 
 
 



 
 

 
 
  

๓๐ 
 

4. แบบการประเมินผูบริหารองคการ (ผูบริหารทองถิ่น) ประกอบดวย 
   4.1 สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 
   4.2 สวนท่ี 2 แบบประเมินผลการดําเนินงาน ในประเด็น 10 ขอคําถาม 
     1) การลดพลังงาน (ไฟฟา) 
     2) มาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหนวยงาน 
     3) การประหยัดงบประมาณ 
     4) การกํากับดูแลการทุจริต 
     5) ภาวะผูนํา 
     6) ระบบติดตามการปฏิบัติงานเพ่ือบริหารงานขององคการ 
     7) การสงเสริมการใชเทคโนโลยีดิจิทัลในองคการ 
     8) การสรางคุณธรรม จริยธรรมในองคการ 
     9) การเสริมสรางขวัญกําลังใจ/การดูแลเอาใจใสผูใตบังคับบัญชา 
     10) การบูรณาการขอมูลระหวางหนวยงาน (Integration) 
 

 5. แบบสรุปผลการประเมินผูบริหารองคการ (ผูบริหารทองถิ่น) 
   5.1 แบบสําหรับผูประเมินตนเอง (ผูบริหารทองถ่ิน) 
   5.2 แบบสําหรับระดับอําเภอ 
   5.3 แบบสําหรับระดับจังหวัด 
   5.4 แบบสรุปรวมระดับอําเภอและระดับจังหวัด (เรียกวา สิ่งท่ีสงมาดวย 3 ของ ก.พ.ร.) 
     (หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนที่สดุ ที่ มท 0810.7/ว 906 เร่ือง การประเมนิผูบริหารองคการ 
     (ผูบริหารทองถ่ิน) ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2562) 
 

6. กําหนดวันรายงานผลวันสุดทายในระดับจังหวัด  
   วันท่ี 19 เมษายน 2562 

(หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว 906 เร่ือง การประเมนิผูบริหารองคการ(ผูบริหาร
ทองถ่ิน)  ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2562)  

   การรายงานผล 
   จังหวัดรายงานผลภายในวันท่ี 15 พฤษภาคม 2562  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

       

แบบสรุปประเมินผูบริหารองคการ (ผูบริหารทองถิ่น) 

ชื่อ – สกุล……………………………………………………………………ตําแหนง…………………………………………    

              ระยะเวลาในการดํารงตําแหนงปจจุบัน...................ป...............เดือน                    

หนวยงาน…………………………….อําเภอ................................จังหวัด................................ 
 

 รอบการประเมินท่ี 1 (1 ตุลาคม 2561 -  31 มีนาคม 2562) (ประเมินรอบนี)้ 

 รอบการประเมินท่ี 2 (1 เมษายน 2562 - 30 กันยายน 2562) 

ประเด็นการประเมิน ผลคะแนนการประเมินตนเอง 
(ผูบริหารทองถิ่น) 

1. การลดพลังงาน (ไฟฟา)  
2. มาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหนวยงาน  
3. การประหยัดงบประมาณ  
4. การกํากับดูแลการทุจริต  
5. ภาวะผูนํา  
6. ระบบติดตามการปฏิบัติงานเพ่ือบริหารงานขององคการ  
7. การสงเสริมการใชเทคโนโลยีดิจิทัลในองคการ  
8. การสรางคุณธรรม จริยธรรมในองคการ  
9. การเสริมสรางขวัญกําลังใจ/การดูแลเอาใจใสผูใตบังคับบัญชา  
10. การบูรณาการขอมูลระหวางหนวยงาน (Integration)  

รวมคะแนน  
 

 

 

 

1. แบบสําหรับผูประเมินตนเอง               

(ผูบริหารทองถ่ิน) 

 

               ลงนาม......................................................ผูประเมินตนเอง 
  (……………….......……....…………………..) 

นายกอบต./นายกเทศมนตรี/นายก อบจ. ............ 
 วันที่...................................... 



 

       

แบบสรุปประเมินผูบริหารองคการ (ผูบริหารทองถิ่น) 

อําเภอ......................... จังหวัด....................... 

 รอบการประเมินท่ี 1 (1 ตุลาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562) (ประเมินรอบนี้) 

 รอบการประเมินท่ี 2 (1 เมษายน 2562 – 30 กันยายน 2562) 

ลําดับ
ท่ี 

ประเภทของ อปท. 
 

ช่ือ – สกุล ผลการประเมิน
(คะแนนเต็ม) 

1 
10 

2 
10 

3 
10 

4 
10 

5 
10 

6 
10 

7 
10 

8 
10 

9 
10 

10 
10 

รวม 
100 

1 
 

เทศบาลตาํบล ก. นาย................. ประเมินตนเอง            
ความเห็นคณะทํางาน

ตรวจสอบ ฯ 
           

2 
 

องคการบริหารสวนตําบล ข. นาง.................. ประเมินตนเอง            
ความเห็นคณะทํางาน

ตรวจสอบ ฯ 
           

3  นางสาว............ ประเมินตนเอง            
ความเห็นคณะทํางาน

ตรวจสอบ ฯ 
           

 

 

 

 

 

 

 

 

2. แบบสําหรับระดับอําเภอ 

           ลงนาม..................................................ผูประเมิน 
       (……………………....…………………..) 

หัวหนาคณะทํางานตรวจสอบและรวบรวมผลการประเมินผูบริหารทองถ่ินระดับอําเภอ 
 วันที่.................................. 



 

       

แบบสรุปประเมินผูบริหารองคการ (ผูบริหารทองถิ่น) 

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

 รอบการประเมินท่ี 1 (1 ตุลาคม 2561 - 31 มีนาคม  2562) (ประเมินรอบนี้) 

 รอบการประเมินท่ี 2 (1 เมษายน 2562 - 30 กันยายน 2562) 

ลําดับ
ท่ี 

อําเภอ ประเภทของ 
อปท. 

ช่ือ – สกุล ผลการประเมิน
(คะแนนเต็ม) 

1 
10 

2 
10 

3 
10 

4 
10 

5 
10 

6 
10 

7 
10 

8 
10 

9 
10 

10 
10 

รวม 
100 

1 
 

เมือง ก. องคการบริหาร
สวนจังหวัด ก. 

นาย................. ประเมินตนเอง            
ความเห็นคณะทํางาน

กล่ันกรองฯ 
           

2 
 

 เทศบาลนคร ข. นาง.................. ประเมินตนเอง            
ความเห็นคณะทํางาน

กล่ันกรองฯ 
           

3  เทศบาลเมือง ค. นางสาว............ ประเมินตนเอง            
ความเห็นคณะทํางาน

กล่ันกรองฯ 
           

 

 

 

 

 

 

 

 

3. แบบสําหรับระดับจังหวัด 

           ลงนาม..................................................ผูประเมิน 
       (……………………....…………………..) 

หัวหนาคณะทํางานกลั่นกรองผลการประเมินผูบริหารทองถ่ินระดับจังหวัด 
 วันที่...................................... 



 

       

แบบสรุปประเมินผูบริหารองคการ (ผูบริหารทองถิ่น) 

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

 รอบการประเมินท่ี 1 (1 ตุลาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562) (ประเมินรอบนี้) 

 รอบการประเมินท่ี 2 (1 เมษายน 2562 - 30 กันยายน 2562) 

ลําดับ
ท่ี 

อําเภอ ประเภทของ 
อปท. 

 

ช่ือ – สกุล ผลการประเมิน
(คะแนนเต็ม) 

1 
10 

2 
10 

3 
10 

4 
10 

5 
10 

6 
10 

7 
10 

8 
10 

9 
10 

10 
10 

รวม 
100 

1 
 

เมือง ก. องคการบริหาร
สวนจังหวัด ก. 

นาย................. ประเมินตนเอง            
ผูบังคับบัญชาประเมิน            

2 
 

 เทศบาลนคร ข. นาง.................. ประเมินตนเอง            
ผูบังคับบัญชาประเมิน            

3  เทศบาลเมือง ค. นางสาว............ ประเมินตนเอง            
ผูบังคับบัญชาประเมิน            

 

สิ่งท่ีสงมาดวย 3 

(แบบสรุปรวมระดับอําเภอและระดับจังหวัด) 

 

               ลงนาม......................................................ผูประเมิน 
          (……………….......……....…………………..) 

ผูวาราชการจังหวัด................................... 
         วันที่........................................ 



๓๑

หนวยงานรับผิดชอบ 
กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
กองพัฒนาและสงเสริมการบริหารงานทองถ่ิน 
สวนสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีทองถ่ิน 
โทร. 0 2241 9000 ตอ 2312  
โทรสาร. 0 2241 6956 

ผูประสานงานขอมูล 
นายสุรินทร ปญญาจันทร ผูอํานวยการสวนสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีทองถ่ิน 
นายสุริยะ  หินเมืองเกา หัวหนากลุมงานสงเสริมการจัดการทองถ่ิน 
นายไพศาล พันธุระ นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 
นางสาวชนเนษฎ แกวพุฒ พนักงานวิเคราะหนโยบายและแผน 


	คู่มือแบบประเมินผู้บริหาร ฉบับแก้ไข
	แบบการประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น)

	แบบฟอร์มการประเมิน

