คูม่ ือการประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
โดย กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ีท้องถิ่น
ร่วมกับ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)

แบบการประเมินผูบริหารองคการ (ผูบริหารทองถิ่น)
คําอธิบาย
สํานักงาน ก.พ.ร. รวมกับกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่ น กําหนดแนวทางการประเมินผู บ ริห าร
องคการ (ผูบริหารทองถิ่น) จึงใครขอความรวมมือจากผูบริหารทองถิ่น กรุณาประเมินผลการดําเนินงานของทาน
เพื่อที่กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น จะไดรวบรวมนําเสนอผูวา ราชการจังหวัดเพื่อประเมินในลําดับตอไป
แบบประเมินผูบริหารองคการ (ผูบริหารทองถิ่น) ประกอบดวย 2 สวน คือ
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูบริหารทองถิ่น
สวนที่ 2 แบบประเมินผลการดําเนินงาน
ผูบริหารทองถิ่น หมายถึง นายกองคการบริหารสวนจังหวัด นายกเทศมนตรี (นคร/เมือง/ตําบล)
นายกเมืองพัทยา และนายกองคการบริหารสวนตําบล ที่ปฏิบัติงานในทองถิ่นนั้น ๆ

สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป
ชื่อ – สกุล
……………………………………………………………………………………………………………………………..
ตําแหนง
……………………………………………………………………………………………………………………………..
ระยะเวลาในการดํารงตําแหนงปจจุบัน ........................ ป................ เดือน
หนวยงาน
……………………………………………………………………………………………………………………………..
อําเภอ
……………………………….…………………… จังหวัด …………………………………….…………………
สวนที่ 2 แบบประเมินผลการดําเนินงาน ในประเด็น 10 ขอคําถาม ดังนี้
1. การลดพลังงาน (ไฟฟา)
2. มาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหนวยงาน
3. การประหยัดงบประมาณ
4. การกํากับดูแลการทุจริต
5. ภาวะผูนํา
6. ระบบติดตามการปฏิบัติงานเพื่อบริหารงานขององคการ
7. การสงเสริมการใชเทคโนโลยีดิจิทัลในองคการ
8. การสรางคุณธรรม จริยธรรมในองคการ
9. การเสริมสรางขวัญกําลังใจ/การดูแลเอาใจใสผูใตบังคับบัญชา
10. การบูรณาการขอมูลระหวางหนวยงาน (Integration)

หมายเหตุ : เกณฑการประเมินใชเหมือนกันทั้ง 2 รอบ ยกเวนประเด็นที่ 3 การประหยัดงบประมาณ)

ลงนาม...........................................ผูป ระเมินตนเอง
(………………………………………..)
นายก อบต./นายกเทศมนตรี/นายก อบจ. ……..
วันที่..........................

สวนที่ ๒ แบบประเมินผลการดําเนินงาน
แบบประเมินผูบริหารองคการ (ผูบริหารทองถิ่น)
( ) รอบการประเมินที่ 1 ( 1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562)
( ) รอบการประเมินที่ 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 จะตองกรอกขอมูลภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ เปนตน ทั้งนี้ สามารถศึกษา
ข อมู ล โครงการลดการใช พลั งงานในภาครัฐ การรายงานผล และการตรวจสอบรหั ส ประจําตัว
ผู ใ ช ง านผ า นเว็ บ ไซต www.e-report.energy.go.th ของสํ า นั ก งานนโยบายและแผนพลั งงาน
กระทรวงพลังงาน
 ใชผลการประเมินรายเดื อนเฉลี่ย ในแตล ะรอบ โดยรอบที่ 1 นับตั้งแตเดือนกันยายน 2561 –
กุมภาพันธ 2562 รอบที่ 2 นับตั้งแตเดือนมีนาคม 2562 – สิงหาคม 2562 (เนื่องจากใบเสร็จ
คาไฟฟาจะออกลาชาประมาณ 1 เดือน)
เกณฑการใหคะแนน
ระดับคะแนน
1
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

เกณฑการใหคะแนน
ปริมาณการใชไฟฟาลดลงนอยกวารอยละ 2.00
ปริมาณการใชไฟฟาลดลงตั้งแตรอยละ 2.00 – 2.99
ปริมาณการใชไฟฟาลดลงตั้งแตรอยละ 3.00 – 3.99
ปริมาณการใชไฟฟาลดลงตั้งแตรอยละ 4.00 – 4.99
ปริมาณการใชไฟฟาลดลงตั้งแตรอยละ 5.00 – 5.99
ปริมาณการใชไฟฟาลดลงตั้งแตรอยละ 6.00 – 6.99
ปริมาณการใชไฟฟาลดลงตั้งแตรอยละ 7.00 – 7.99
ปริมาณการใชไฟฟาลดลงตั้งแตรอยละ 8.00 – 8.99
ปริมาณการใชไฟฟาลดลงตั้งแตรอยละ 9.00 – 9.99
ปริมาณการใชไฟฟาลดลงตั้งแตรอยละ 10.00 ขึ้นไป

สรุปผลคะแนน
ระดับคะแนนการประหยัดไฟฟา …………………………..ผลการประหยัดไฟฟารอยละ…………………………

(หมายเหตุ : สํานักนโยบายและแผนพลังงานจะประมวลผลคะแนนการประหยัดไฟฟาในแตละรอบการประเมินให
โดยองคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถดูผลการดําเนินงานไดจากเว็บไซต www.e-report.energy.go.th ของสํานักงาน
นโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน)

๒

๒. มาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหนวยงานภาครัฐ
 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 เห็นชอบกับมาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย
ในหนวยงานภาครัฐ โดยมอบหมายทุกหนวยงานภาครัฐดําเนินงานพรอมกันทั่วประเทศ ตั้งแตวันที่
1 สิงหาคม 2561 ตามขอเสนอของกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
 แบบประเมินจํานวน 10 ขอ ขอละ 1 คะแนน รวม 10 คะแนน
 โปรดใสเครื่องหมาย  ในชองที่ตรงกับการดําเนินงานของทาน
ขอ
ประเด็นการประเมิน
1 องคกรปกครองสวนทองถิ่น มีเทศบัญญัติ/ขอบัญญัติ และแผนงาน/แผนการดําเนินงาน/
แผนยุทธศาสตรเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
2 องค กรปกครองส ว นท อ งถิ่ น มี การประชาสัมพั น ธให บุค ลากรและประชาชนรับ ทราบ
และมีสวนรวมในการดําเนินการลด คัดแยกขยะมูลฝอย
3 องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น มี โ ครงการ/กิ จ กรรม เกี่ ย วกั บ การลดและการคั ด แยก
ขยะมูลฝอยจากตนทางตามหลักการ 3Rs (Reduce Reuse Recycle)
4 องคกรปกครองสวนทองถิ่น มีกิจกรรมเสริมสรางความรู ความเขาใจ เพื่อใหบุคลากรมีการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ในการลด คัดแยกขยะมูลฝอยในหนวยงาน
5 องคกรปกครองสวนทองถิ่น มีการคัดแยกขยะมูลฝอยในหนวยงาน เพื่อนําไปใชประโยชน
ตามความเหมาะสมของหนวยงาน
6 องคกรปกครองสวนทองถิ่น มีกิจกรรมสงเสริมสนับสนุนการใชตะกรา ถุงผา ปนโต ภาชนะ
หรือบรรจุภัณฑที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพื่อลดการใชถุงพลาสติกหูหิ้ว
7 องคกรปกครองสวนทองถิ่น มีหมูบาน/ชุมชน ที่สามารถเปนหมูบาน/ชุมชนตนแบบดาน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ อปท.
8 องคกรปกครองสวนทองถิ่น มีการดําเนินการรักษาความสะอาดในพื้นที่สาธารณะ
9 องค กรปกครองส ว นท องถิ่ น มี จํ า นวนแหลงเรีย นรูดานการจัดการขยะมูล ฝอยในพื้นที่
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
10 องคกรปกครองสวนทองถิ่น มีการสงเสริมการอนุรักษ พัฒนา และเพิ่มพื้นที่สีเขียว

มี

ไมมี

สรุปผลคะแนน
ระดับคะแนนมาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหนวยงานภาครัฐ……………………………………….

หมายเหตุ : สําหรับองคกรปกครองสวนจังหวัด ไมตองประเมินในหัวขอยอยที่ 2 7 และ 9
๓

คําอธิบาย ๒. มาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหนวยงานภาครัฐ
- หลักการ ๓Rs (Reduce Reuse Recycle)
ลดการใช (Reduce) หมายถึง ปฏิเสธหรือหลีกเลี่ยงสิ่งของหรือบรรจุภัณฑที่จะสรางปญหาขยะ (Refuse)
และ เลือกใชสินคาที่สามารถสงคืนบรรจุภัณฑสผู ูผลิตได (Return)
ใช ซ้ํ า (Reuse) หมายถึ ง ใช ซ้ํ า เป น หนึ่ ง ในแนวทางการใช ป ระโยชน จ ากทรั พ ยากรที่ มี อยู อย า งรู คุ ณคา
การใช ซ้ํ า เป น การที่ เรานํ า สิ่ ง ต า ง ๆ ที่ ใช ง านไปแล ว และยั ง สามารถใช ง านได กลั บ มาใช อีก เป น การลด
การใชทรัพยากรใหม รวมทั้งเปนการลดปริมาณขยะที่จะเกิดขึ้นอีกดวย
รี ไ ซเคิ ล (Recycle) หมายถึ ง รี ไ ซเคิ ล เป น การนํ า วั ส ดุ ต า ง ๆ อย า งเช น กระดาษ แก ว พลาสติ ก เหล็ ก
อะลู มิ เนี ยม ฯลฯ มาแปรรู ปโดยกรรมวิ ธีต าง ๆ เพื่ อนํ า กลับมาใชใหม ซึ่ ง นอกจากจะเปนการลดปริมาณ
ขยะมูลฝอยแลว ยังเปนการลดการใชพลังงานและลดมลพิษที่เกิดกับสิ่งแวดลอม
- รูปแบบกิจกรรม เชน ธนาคารขยะรีไซเคิล ผาปาขยะ ขยะแลกไข/สิ่งของ ศูนยวัสดุรีไซเคิล การทําปุยหมัก

น้ําหมักชีวภาพ กาซชีวภาพ อาหารเลี้ยงสัตว การลดใชพลาสติกและโฟม เปนตน
- แหลงเรียนรู หมายถึง แหลงกิจกรรม ที่อยูในชุมชน/หมูบาน/ทองถิ่น ซึ่งสามารถถายทอดขอมูลความรู และ
ประสบการณที่เกิดจากการปฏิบัติจริงได เปนกระบวนการเรียนรูที่เกิดขึ้นโดยตรงโดยผูเรียนสามารถแสวงหา
ความรูและเรียนรูดวยตนเองตามอัธยาศัยรวมทั้งเขาถึงขอมูลไดอยางเต็มที่และทั่วถึง เชน ธนาคารขยะ โรงผลิต
ปุยหมัก โรงเลี้ยงไสเดือน เปนตน
- พื้นที่สีเขียว หมายถึง พื้นที่ธรรมชาติและพื้นที่ที่มนุษยสรางขึ้นหรือกําหนดขึ้นในเขตพื้นที่องคกรปกครอง

สวนทองถิ่นที่ปกคลุมดวยพืชพรรณเปนองคประกอบหลัก โดยมีวัตถุประสงคใหเกิดสภาพแวดลอมที่ดี สวยงาม
รมเย็น นาอยู เพื่อการใชประโยชนทั้งทางตรงและทางออมแกการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากร และ
นักทองเที่ยว โดยพื้นที่สีเขียวควรเปนพื้นที่สาธารณะที่ประชาชนเขาถึงได ใชบริการได เชน สวนสาธารณะ
สวนหยอม สวนพฤกษศาสตร หรือเปนพื้นที่สีเขียวอรรถประโยชน เชน พื้นที่ฝงกลบขยะ พื้นที่บําบัดน้ําเสีย
พื้ น ที่ ที่ กั น ไว เ พื่ อ ควบคุ ม น้ํ า ท ว ม นอกจากนี้ ยั ง รวมถึ ง พื้ น ที่ ที่ เ ป น ริ้ ว ยาวตามแนวสาธารณู ป การต า ง ๆ
เชน พื้นที่ตามแนวถนน เกาะกลางถนน พื้นที่สีเขียวในสถาบันตาง ๆ
ตัวอยางกิจกรรม เชน การอนุรักษตนไมใหญที่มีอยูเดิม การปลูกตนไมเพิ่มเติมในพื้นที่ การสํารวจจัดทําขอมูล
พื้นที่สีเขียว การใหความรูเกี่ยวกับการพัฒนาและดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวหรือการเพิ่มพื้นที่สีเขียว มีการจัดทํา
แผนการอนุรักษ พัฒนา และเพิ่มพื้นที่สีเขียวและมีการดําเนินการตามแผนรวมทั้งการรายงานผล

๔

๓. การประหยัดงบประมาณ
 พิจารณาจากงบประมาณที่ อปท. สามารถประหยัดได โดยประเมินจากความสามารถในการประหยัด
งบประมาณจากการจั ดซื้ อจั ดจ างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจั ดจางและการบริห ารพัส ดุภ าครัฐ
พ.ศ. 2560 จากการดํ า เนิ น การด ว ยวิ ธี (1) ประกาศเชิ ญ ชวนทั่ ว ไป หรื อ (2) คั ด เลื อ ก หรื อ
(3) เฉพาะเจาะจง ของโครงการเฉพาะในหมวดครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสรางในปงบประมาณปจจุบัน
ที่ประเมิน (นํามาคํานวณเฉพาะโครงการในเทศบัญญัติ/ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป โดย
ไมนับรวมเงินสะสม/เงินทุนสํารอง/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)
 คาเปาหมายงบประมาณที่สามารถประหยัดได รอบที่ ๑ รอยละ ๒ และรอบที่ ๒ รอยละ ๕ (นับสะสม)
เกณฑการใหคะแนน
ระดับ
คะแนน
1
2
3
4
5
6
7
8

เกณฑการใหคะแนน
(รอบ 6 เดือน)
สามารถประหยัดงบประมาณไดนอยกวารอยละ
0.25
สามารถประหยัดงบประมาณไดรอยละ 0.25 0.49
สามารถประหยัดงบประมาณไดรอยละ 0.50 0.74
สามารถประหยัดงบประมาณไดรอยละ 0.75 0.99
สามารถประหยัดงบประมาณไดรอยละ 1.00 1.24
สามารถประหยัดงบประมาณไดรอยละ 1.25 1.49
สามารถประหยัดงบประมาณไดรอยละ 1.50 1.74
สามารถประหยัดงบประมาณไดรอยละ 1.75 1.99

9

สามารถประหยัดงบประมาณไดรอยละ 2.00

10

สามารถประหยัดงบประมาณไดมากกวารอยละ
2.00 ขึ้นไป

เกณฑการใหคะแนน
(รอบ 12 เดือน)
สามารถประหยัดงบประมาณไดนอยกวารอยละ
1.00
สามารถประหยัดงบประมาณไดรอยละ 1.00 1.49
สามารถประหยัดงบประมาณไดรอยละ 1.50 1.99
สามารถประหยัดงบประมาณไดรอยละ 2.00 2.49
สามารถประหยัดงบประมาณไดรอยละ 2.50 2.99
สามารถประหยัดงบประมาณไดรอยละ 3.00 3.49
สามารถประหยัดงบประมาณไดรอยละ 3.50 3.99
สามารถประหยัดงบประมาณไดรอยละ 4.00 4.49
สามารถประหยัดงบประมาณไดรอยละ 4.50 4.99
สามารถประหยัดงบประมาณไดตั้งแตรอยละ
5.00 ขึ้นไป

๕

ขอมูลพื้นฐาน
รายการ

จํานวนเงินงบประมาณ (บาท)

(ก) งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
ในหมวดครุภัณฑทดี่ ินและสิ่งกอสราง (รวมทุกรายการ/โครงการ)
(ข) งบประมาณรายจ า ยประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ. 2562
ในหมวดครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง เฉพาะโครงการที่กําหนดให
ดํ า เนิ น งาน ในรอบการประเมิ น ที่ 1 (1 ตุ ล าคม 2561 –
31 มีนาคม 2562)
(ค) งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
ในหมวดครุภณ
ั ฑที่ดินและสิ่งกอสราง ที่ใชไปในรอบการประเมิน
ที่ 1 (1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562)
(ง) งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
ในหมวดครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง ที่ใชทั้งหมด
(1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562)
สูตรการคํานวณ
รอบการประเมินที่ 1
รอยละของงบประมาณที่ประหยัดได

= (ข - ค) x 100
(ข)
รอบการประเมินที่ 2 (นับสะสม ทั้งปงบประมาณ)
รอยละของงบประมาณที่ประหยัดได
= (ก - ง) x 100
(ก)
สรุปผลคะแนน
ระดับคะแนนการประหยัดงบประมาณ………………….รอยละของงบประมาณที่ประหยัดได…………………………

หมายเหตุ : กรณี ที่ อปท. ไม มีการ (1) การสอบราคา (2) การประกวดราคา (3) การประมูล ด ว ยระบบ
อิเล็กทรอนิกส (e-Auction) (4) การตกลงราคาของโครงการเฉพาะในหมวดครุภัณฑที่ดินและ
สิ่งกอสราง อยางใดอยางหนึ่ง ในรอบการประเมินที่ 1 หรือในรอบการประเมินที่ 2 หรือทั้งสอง
รอบการประเมิน สํานักงาน ก.พ.ร. จะไมประเมินตัวชี้วัดนี้ ในรอบการประเมินนั้น แลวแตกรณี
๖

4. การกํากับดูแลการทุจริต
 การประเมินการกํากับดูแลการทุจริตของผูบริหารทองถิ่น เปนการสํารวจคุณธรรมและความโปรงใส
การกํากับดูแลการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถิ่น
 แบบประเมินจํานวน 10 ขอ ขอละ 1 คะแนน รวม 10 คะแนน
 โปรดใสเครื่องหมาย  ในชองที่ตรงกับการดําเนินงานของทาน
ขอ
ประเด็นการประเมิน
๑ องคกรปกครองสวนทองถิ่น มีการจัดทําแผน/แนวทางเพื่อการปองกันและปราบปราม

มี

ไมมี

การทุจริตหรือการสงเสริมความโปรงใสตามหลักธรรมาภิบาลในหนวยงาน
๒ องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น มี ก ารสื่ อ สาร/ประชาสั ม พั น ธ เกี่ ย วกั บ การป อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริต หรือมีการสงเสริมความโปรงใสตามหลักธรรมาภิบาลใหหนวยงาน
รับทราบ
๓ องคกรปกครองสวนทองถิ่น มีกิจกรรมสงเสริมและสนับสนุน หรือยกยองบุคคลตนแบบ
ดานคุณธรรมจริยธรรม
๔ องคกรปกครองสวนทองถิ่น มีการจัดสงผลงานเขาประกวดเพื่อขอรับรางวัลดานธรรมาภิบาล
คุณธรรม จริยธรรม ความโปรงใสจากหนวยงานตาง ๆ เชน รางวัล อปท.ที่มีการบริหารจัดการ
ที่ดีของสํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือ
รางวัลของสถาบันพระปกเกลา และสํานักงาน ป.ป.ช. เปนตน
๕ องคกรปกครองสวนทองถิ่น มีการจัดทําคูมือสําหรับประชาชนฯ ตาม พ.ร.บ. การอํานวย
ความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ครบทุกกระบวนงาน
๖ องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น มี ก ารกํ า กั บ หรื อ ตรวจสอบการปฏิบั ติ งานของเจาหนาที่
ใหเปนไปตามคูมือ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงานอยูเสมอ เพื่อใหการปฏิบัติงานเป นไป
อยางโปรงใส ซื่อสัตยสุจริต และอํานวยความสะดวกใหกับประชาชน
๗ องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น มี ช อ งทางให ป ระชาชนสามารถแสดงความคิ ด เห็ น หรือ
แจงเรื่องรองเรียนได
๘ องคกรปกครองสวนทองถิ่น มีระบบ/กลไก จัดการกับเรื่องรองเรียนนี้
๙ องคกรปกครองสวนท องถิ่น มีการดําเนินการ ตาม พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๐
๑๐ องคกรปกครองสวนทองถิ่น เคยถูกชี้มูลความผิดจากหนวยงานตรวจสอบภายนอก
สรุปผลคะแนน
ระดับคะแนนการกํากับดูแลการทุจริต……………………………………….

๗

คําอธิบาย 4. การกํากับดูแลการทุจริต
ขอ 1 แผนปองกันการทุจริต : องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการจัดทําแผน/แนวทางเพื่อการปองกันและปราบปราม
การทุจริตหรือการสงเสริมความโปรงใสตามหลักธรรมาภิบาลในองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตรวจสอบตามแนวทาง แบบการประเมินประสิทธิภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (Local Performance
Assessment : LPA) ดานที่ 5 ธรรมาภิบาล หมวด 1 นโยบายและกิจกรรม
1.1 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการจัดทําแผน/แนวทางเพื่อการปองกันและปราบปรามการทุจริตหรือการสงเสริม
ความโปรงใสตามหลักธรรมาภิบาลในองคกรปกครองสวนทองถิ่น : (1) มีการดําเนินการจัดทําแผน/แนวทางเพื่อปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต (2) การสงเสริมความโปรงใสตามหลักธรรมาภิบาลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (3) มีการดําเนินการ
ตามแผนหรือแนวทางฯ (4) มีการรายงานผลการดําเนินงานใหกับผูบริหารทองถิ่นและประชาชนทราบ
การตรวจสอบ : (1) ตรวจสอบหลักฐานที่เกี่ยวของ ไดแก แผน/นโยบายเพื่อปองกันและปราบปรามการทุจริต/การ
สงเสริมความโปรงใสตามหลักธรรมาภิบาลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (2) รายงานผลการดําเนินกิจกรรม/โครงการ
(3) หลักฐานการรายงานผลการดําเนินงานใหกับผูบริหารทองถิ่น และหรือ (4) ประเมินโดยใชอัตวิสัยหรือจิตวิสัยในการประเมิน
ผูบริหารทองถิ่นในการปฏิบัติงานดังกลาว ก็สามารถกระทําได โดยนายอําเภอหรือผูวาราชการจังหวัดหรือคณะทํางาน
ขอ 2 การสื่อสารประชาสัมพันธ : องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีชองทางดําเนินการเพื่อสื่อสารประชาสัมพันธการใหความสําคัญ
กับการสรางความโปรงใสตามหลักธรรมาภิบาลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตรวจสอบตามแนวทาง แบบการประเมินประสิทธิภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (Local Performance
Assessment : LPA) ดานที่ 5 ธรรมาภิบาล หมวด 1 นโยบายและกิจกรรม
1.3 ชองทางที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการเพื่อสื่อสารประชาสัมพันธการใหความสําคัญกับการ
สรางความโปรงใสตามหลักธรรมาภิบาลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น : องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการดําเนินการ
เพื่อสื่อสาร ประชาสัมพันธการใหความสําคัญกับความโปรงใสตามหลักธรรมาภิบาลหลายชองทาง
การตรวจสอบ : ตรวจสอบหลักฐาน เอกสาร เชน หลักฐานชองทางและเนือ้ หาในการประชาสัมพันธผานชองทางตาง
ๆ ชองทางในการสื่อสาร หมายถึง ชองทางในการสื่อสารตาง ๆ อาทิ หนังสือพิมพ รายการโทรทัศน วิทยุ หอกระจายขาว
ปายประชาสัมพันธ สื่อออนไลน (Social Media) วารสาร ฯลฯ และหรือประเมินโดยใชอัตวิสัยหรือจิตวิสัยในการประเมิน
ผูบริหารทองถิ่นในการปฏิบัติงานดังกลาว ก็สามารถกระทําได โดยนายอําเภอหรือผูวาราชการจังหวัดหรือคณะทํางาน
กิจกรรมสรางความโปรงใส : องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีกิจกรรมดําเนินการเพื่อการสรางความโปรงใสตาม
หลักธรรมาภิบาล
ตรวจสอบตามแนวทาง แบบการประเมินประสิทธิภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (Local Performance
Assessment : LPA) ดานที่ 5 ธรรมาภิบาล หมวด 1 นโยบายและกิจกรรม
1.2 กิจกรรมที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการเพื่อการสรางความโปรงใสตามหลักธรรมาภิบาล :
มีกิจกรรม/โครงการในการสงเสริม/ปลูกจิตสํานึกใหผูปฏิบัติงานและผูเกี่ยวของปฏิบัติงานอยางโปรงใสตามหลักธรรมาภิบาล
การตรวจสอบ : กิจกรรมที่ดําเนินการจริงในพื้นที่และผูบริหารทองถิ่นเขารวมจริง ทําจริง และหรือประเมินโดยใช
อัตวิสัยหรือจิตวิสัยในการประเมินผูบริหารทองถิ่นในการปฏิบัติงานดังกลาว ก็สามารถกระทําได โดยนายอําเภอหรือผูวาราชการ
จังหวัดหรือคณะทํางาน
ขอ 3 สนับสนุนหรือยกยองบุคคลตนแบบ : องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีกิจกรรมสงเสริมและสนับสนุนหรือยกยอง
บุคคลตนแบบดานคุณธรรมจริยธรรม
ตรวจสอบตามแนวทาง แบบการประเมินประสิทธิภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (Local Performance
Assessment : LPA) ดานที่ 5 ธรรมาภิบาล หมวด 1 นโยบายและกิจกรรม
1.4 กิจกรรมที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นสงเสริมและสนับสนุนหรือยกยองบุคคลตนแบบดานคุณธรรมจริยธรรม
: มีกิจกรรมสงเสริมและสนับสนุนหรือยกยองบุคคลตนแบบดานคุณธรรมจริยธรรมทั้งภายในและภายนอกองคกร
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การตรวจสอบ : ตรวจสอบหลักฐาน เอกสาร เชน แผนงาน โครงการ กิจกรรม ภาพถายการดําเนินการกิจกรรม
สงเสริมและสนับสนุนหรือยกยองบุคคลตนแบบดานคุณธรรมจริยธรรม ตองมีการดําเนินการจริง เชน มีการตั้งคณะกรรมการ
คัดเลือก มีเกณฑการประเมินที่ชัดเจน มีหลักฐานของการเปนบุคคลตนแบบซึ่งเปนที่ประจักษ เปนตน การสนับสนุน หมายถึง
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ไมไดจัดกิจกรรมเองแตสนับสนุนหนวยงานอื่นในการยกยองบุคคลตนแบบดานคุณธรรมจริยธรรม
ภายนอกองคกรหรือในองคกร และหรือประเมินโดยใชอัตวิสัยหรือจิตวิสัยในการประเมินผูบริหารทองถิ่นในการปฏิบัติงาน
ดังกลาว ก็สามารถกระทําไดโดยนายอําเภอหรือผูวาราชการจังหวัดหรือคณะทํางาน
ขอ 4 การประกวดเขารับรางวัล : องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดเขาประกวดเขารับรางวัล ดานธรรมาภิบาล คุณธรรม
จริยธรรม ความโปรงใสจากหนวยงานตาง ๆ เชน รางวัลของสํานักงาน กถ./สถาบันพระปกเกลา/สํานักงาน ป.ป.ช. เปนตน
ตรวจสอบตามแนวทาง แบบการประเมินประสิทธิภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (Local Performance
Assessment : LPA) ดานที่ 5 ธรรมาภิบาล หมวด 1 นโยบายและกิจกรรม
1.5 องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดเขารวมการประกวดเพื่อรับรางวัลดานธรรมาภิบาล 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) หลักฐานที่แสดงถึงขั้นตอนการ
ดําเนินงาน เชน รูปถายในการดําเนินงาน การตรวจประเมินของคณะกรรมการประเมินผล รางวัลที่ไดรับ เชน โล เหรียญเกียรติ
บัตรจากหนวยงานที่จัดประกวด เชน สถาบันพระปกเกลา/สํานักงาน ป.ป.ช./สํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนตน และหรือประเมินโดยใชอัตวิสัยหรือจิตวิสัยในการประเมินผูบริหารทองถิ่นในการปฏิบัติงาน
ดังกลาว ก็สามารถกระทําไดโดยนายอําเภอหรือผูวาราชการจังหวัดหรือคณะทํางาน
ขอ 5 - 6 การอํานวยความสะดวก : องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการจัดทําคูมือสําหรับประชาชนฯ ตามพระราชบัญญัติการ
อํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ครบทุกกระบวนงาน
ตรวจสอบตามแนวทาง แบบการประเมินประสิทธิภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (Local Performance
Assessment : LPA) ดานที่ 5 ธรรมาภิบาล หมวด 3 มาตรฐานการใหบริการ
๓.๑ การจัดทําคูมือสําหรับประชาชนฯ ตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ : มีการจัดทําและเผยแพรคูมือสําหรับประชาชน ครบถวนทุกกระบวนงานใหบริการ
และประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ
การตรวจสอบ : ตรวจสอบหลักฐาน เอกสาร (๑) คูมือสําหรับประชาชนฯ ที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทํา
ขึ้น โดยจะตองครอบคลุมงานบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เปนงานบริการที่มีการ “พิจารณาอนุญาต”
(๒) การเผยแพร หมายถึง การเผยแพรเปนรูปแบบเอกสารที่ติดประกาศที่สํานักงานหรือเผยแพรทางเว็บไซตขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น (๓) มีเอกสารหลักฐานที่แสดงใหเห็นถึงการกําหนดระบบหรือมาตรการเพื่อปองกันหรือตรวจสอบ
การละเวนไมปฏิบัติตามคูมือสําหรับประชาชนฯ และหรือ (4) ประเมินโดยใชอัตวิสัยหรือจิตวิสัยในการประเมินผูบริหาร
ทองถิ่นในการปฏิบัติงานดังกลาว ก็สามารถกระทําไดโดยนายอําเภอหรือผูวาราชการจังหวัดหรือคณะทํางาน
ขอ 7 รับฟงความคิดเห็นของประชาชน : องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีชองทางในการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน
ตรวจสอบตามแนวทาง แบบการประเมินประสิทธิภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (Local Performance
Assessment : LPA) ดานที่ 5 ธรรมาภิบาล หมวด 3 มาตรฐานการใหบริการ
๓.2 การจัดชองทางในการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน : (1) มีชองทางการแสดงความคิดเห็นของประชาชน
หลายช องทาง (2) มี กิจกรรมการจั ดประชาคมท องถิ่ น/เวที ชาวบ านเพื่ อรั บฟ งป ญหาและความต องการของประชาชน
(นอกเหนือจากการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น) (3) มีการจัดทําหลักฐานการรับฟงความคิดเห็นเสนอตอผูบริหารทองถิ่น (4) นําขอมูล
จากการรับฟงความคิดเห็นมาแกปญหาหรือตอบสนองความตองการของประชาชน และประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ
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การตรวจสอบ : ตรวจสอบหลักฐานการรับฟงความคิดเห็น (1) รายงานการประชุมประชาคมใหมีความคิดเห็นของ
ประชาชน (2) ชองทางแสดงความคิดเห็น เชน เว็บไซต (Webboard) สื่อสังคมออนไลน (Facebook/Line ฯลฯ) กลองรับความ
คิดเห็น ฯลฯ (3) ผลการรับฟงความคิดเห็นและชองทางการเผยแพรผลการรับฟงความคิดเห็น (4) ผลการนําขอมูลที่ไดจากการ
รับฟงความคิดเห็นมาดําเนินการ เชน ขอสั่งการของผูบริหารทองถิ่น แผนงาน โครงการที่มาจากความตองการของประชาชน
และหรือ (5) ประเมินโดยใชอัตวิสัยหรือจิตวิสัยในการประเมินผูบริหารทองถิ่นในการปฏิบัติงานดังกลาว ก็สามารถกระทําได
โดยนายอําเภอหรือผูวาราชการจังหวัดหรือคณะทํางาน
ขอ 8 มีชองทางใหประชาชนรองเรียน : องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีชองทางใหประชาชนสามารถเสนอขอรองเรียน
ตรวจสอบตามแนวทาง แบบการประเมินประสิทธิภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (Local Performance
Assessment : LPA) ดานที่ 5 ธรรมาภิบาล หมวด 4 การมีระบบ/กลไกจัดการกับเรื่องรองเรียน
๔.๑ การมีระบบ/กลไกจัดการกับเรื่องรองเรียน : (1) มีการกําหนดหนวยงานหรือมอบหมายผูรับผิดชอบ
โดยตรงในการดําเนิน การตอเรื่ องรองเรียน (2) มีบัญชีเรื่องรองเรียนและมี การส งใหผู รับผิดชอบดํา เนิน การ และ
มีการแจงผลการดําเนินการใหผูรองเรียนทราบ
การตรวจสอบ : ตรวจสอบหลักฐานที่เกี่ยวของ (1) คําสั่งกําหนดหนวยงาน/มอบหมายผูรับผิดชอบโดยตรงในการ
ดําเนินการตอเรื่องรองเรียน (2) ชองทางการรองเรียน (3) เอกสาร/หลักฐานการประชาสัมพันธ (4) เอกสาร/หลักฐาน
การสงเรื่องรองเรียนใหผูรับผิดชอบดําเนินการ และหรือ (5) ประเมินโดยใชอัตวิสัยหรือจิตวิสัยในการประเมินผูบริหารทองถิ่น
ในการปฏิบัติงานดังกลาว ก็สามารถกระทําไดโดยนายอําเภอหรือผูวาราชการจังหวัดหรือคณะทํางาน
ขอ 9 มีการดําเนินงานเกี่ยวกับขอรองเรียน : องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีแนวทางการดําเนินงานเกี่ยวกับขอรองเรียน
ตรวจสอบตามแนวทาง แบบการประเมินประสิทธิภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (Local Performance
Assessment : LPA) ดานที่ 5 ธรรมาภิบาล หมวด 4 การมีระบบ/กลไกจัดการกับเรื่องรองเรียน
๔.๒ การพิจารณาวินิจฉัยการรองเรียนรองทุกขโดยเร็ว : (1) มีการกําหนดแผนผังขั้นตอนการดําเนินงาน (2)
ติ ด ตั้ ง แผนผั ง ขั้ น ตอน ณ จุ ด บริ ก าร (3) เผยแพร แ ผนผั ง ขั้ น ตอน/การตอบรั บ เรื่ อ งร อ งเรี ย น ให ป ระชาชนทราบ
หลาย ชองทาง
การตรวจสอบ : ตรวจสอบหลักฐานที่เกี่ยวของ (1) แผนผังขั้นตอน/การตอบรับเรื่องรองเรียน (Flow chat) (2) ติดตั้ง
แผนผังขั้นตอน ณ จุดบริการ (3) เผยแพรใหประชาชนทราบทางชองทางตาง ๆ เชน เว็บไซตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ปายประชาสัมพันธขององคกรปกครองสวนทองถิ่น หอกระจายขาว วิทยุชุมชน ฯลฯ และหรือ (4) ประเมินโดยใชอัตวิสัยหรือ
จิตวิสัยในการประเมินผูบริหารทองถิ่นในการปฏิบัติงานดังกลาว ก็สามารถกระทําไดโดยนายอําเภอหรือผูวาราชการจังหวัดหรือ
คณะทํางาน
ขอ 10 ไมถูกชี้มูลความผิด : องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการไมถูกชี้มูลความผิดจากหนวยงานตรวจสอบ
ตรวจสอบตามแนวทาง แบบการประเมินประสิทธิภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (Local Performance
Assessment : LPA) ดานที่ 5 ธรรมาภิบาล หมวด 5 การชี้มูลความผิด
5.1 การถูกชี้มูลความผิดจากหนวยงานตรวจสอบ : องคกรปกครองสวนทองถิ่นไมมีการถูกชี้มูลความผิดหรือ
มีการถูกชี้มูล
การตรวจสอบ : ตรวจสอบหลักฐานที่เกี่ยวของ (1) หนังสือแจงการชี้มูลความผิดจากหนวยงานที่มีหนาที่ตรวจสอบ
เชน ป.ป.ช./ป.ป.ท./สตง./ผวจ./นอภ./สถ. เปนตน และหรือ (2) ประเมินโดยใชอัตวิสัยหรือจิตวิสัยในการประเมินผูบริหาร
ทองถิ่นในการปฏิบัติงานดังกลาว ก็สามารถกระทําไดโดยนายอําเภอหรือผูว าราชการจังหวัดหรือคณะทํางาน

๑๐

5. ภาวะผูนํา
 ภาวะผูนํา หมายถึง ความรูความสามารถและทักษะของผูบริหาร เพื่อสรางแรงบันดาลใจและการรวมแรง
รวมใจของบุคลากรในการปฏิบัติงาน เพื่อนําองคการใหบรรลุภารกิจตามเปาหมายที่กําหนดไว
 แบบประเมินจํานวน 10 ขอ ขอละ 1 คะแนน รวม 10 คะแนน
 โปรดใสเครื่องหมาย  ในชองที่ตรงกับการดําเนินงานของทาน
ขอ
ประเด็นการประเมิน
๑ ทานมีการกําหนดวิสัยทัศนที่ทันสมัย และสอดคลองกับสภาพการณที่เปลี่ยนแปลงไป
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มี

ไมมี

รวมทั้งมีการสื่อสารวิสัยทัศนใหคนในองคการไดรับรูและเขาใจ
ทานมีการพิจารณาทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกภารกิจ ในระยะเวลา
3 ปที่ผานมา (พ.ศ. 2559-2561)
ทานมีการนําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาไปใชในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
ทานมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นตามระเบียบ
ท า นมี ร ะบบการตั ด สิ น ใจบนพื้ น ฐานข อ มู ล ข อ เท็ จ จริ ง และสามารถแก ไ ขป ญ หา
ไดทันตอเหตุการณ
ทานมีการสงเสริม สนับสนุนใหบุคลากรสามารถทํางานเปนทีม
ทานมีการจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากร แผนพัฒนาบุคลากร มีระบบประเมินผล
ตามผลงานที่เกิดขึน้ จริงและเปนที่ยอมรับ ทําใหเกิดแรงจูงใจในการทํางานของบุคลากร
ทานมีการทําเทคโนโลยีมาใชบริหารงานในองคการที่แตกตางไปจากเดิมอยางชัด เจน
มีการสรางระบบการทํางานในองคการใหมีประสิทธิภาพ ทําใหองคการมีการดําเนินงาน
ไปในทิ ศทางเดี ย วกั น หรื อมี การบริห ารงานที่ไดรับ การยอมรับ จากบุคลากรภายใน
หนวยงานและภายนอกหนวยงาน
ทานมีการปฏิบัติตัวใหเปนแบบอยางที่ดีขององค การ มีรูปแบบการทํางานซึ่งเป ด รั บ
คําแนะนําที่สรางสรรค และแสดงออกถึงภาวะผูนําในระดับที่เหมาะสมสําหรับองคการ
ท า นมี ค วามทุ ม เท รั บ ผิ ด ชอบ อุ ทิ ศ ตน และมี ค วามมุ ง มั่ น ที่ จ ะปฏิ บั ติ ง านให
ประสบผลสําเร็จ

สรุปผลคะแนน
ระดับคะแนนภาวะผูนํา ……………………………………….
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คําอธิบาย 5. ภาวะผูนํา
ขอ 1 การกําหนดวิสัยทัศน : หลักการประเมิน วิสัยทัศนมีความชัดเจน สามารถนําไปสูการปฏิบัติได โดยคํานึงถึง
ผูรับบริการเปนสําคัญ และตองมีความสอดคลองกับแนวโนมในอนาคต
วิสัยทัศน : มีลักษณะแสดงสถานภาพที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองการจะเปนหรือบรรลุถึงอนาคตอยาง
ชัดเจน สอดคลองกับโอกาสและศักยภาพที่เปนลักษณะเฉพาะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และสัมพันธกับโครงการ
พัฒนาทองถิ่น การกําหนดวิสัยทัศนนั้นจะตองมีความชัดเจน สามารถนําไปสูการปฏิบัติได โดยคํานึงถึงผูรับบริการเปนสําคัญ
และตองมีความสอดคลองกับแนวโนมในอนาคต
ตรวจสอบจากแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป สวนที่ 3 ยุทธศาสตรองคกรปกครองสวนทองถิ่น 3.2 ยุทธศาสตรของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น (1) วิสัยทัศน หรือจาก 3.4 แผนผังยุทธศาสตร (strategic map) และสวนที่ 4 การ
นําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปไปสูการปฏิบัติ (โครงการแตละโครงการหรือโครงการสวนใหญจะสอดคลองหรือสัมพันธกันกับ
วิสัยทัศนที่กําหนดไว)
ขอ 2 การพิจารณาทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกภารกิจ : หลักการประเมิน 1) มีการพิจารณาทบทวน
ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจ 2) มีการดําเนินการทบทวน แกไข ปรับปรุงหรือยกเลิกขอบัญญัติ/เทศบัญญัติ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 3) ประชาชนไดประโยชนจากการทบทวน แกไข ปรับปรุงหรือยกเลิกขอบัญญัติ/เทศ
บัญญัติขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ดําเนินการตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0895.4/ว 435 เรื่อง ขอแนะนําแนวทางและวีการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ 2548 ขอ 3 การปรับปรุงภารกิจ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น : กรณีมีการดําเนินการทบทวนภารกิจแตไมมีภารกิจ ทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง
หรือยกเลิก ฯลฯ
ตรวจสอบตามแนวทางแบบการประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพขององค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น (Local
Performance Assessment : LPA) ดานที่ 1 การบริหารจัดการ หมวด 8 การปรับปรุงภารกิจ หรือตรวจสอบจากจาก
คําสั่งตาง ๆ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และการสอบถามประชาชนเปนรายบุคคลโดยการสุมตัวอยางแบบงาย
(Simple sampling)
ขอ 3 แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป : หลักการประเมิน 1) มีการนําแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป มาเปนแนวทางในการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถิ่นหรือสอดคลองกันหรือเชื่อมโยงกัน 2) สอดคลองกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมของทองถิ่น
ประเด็นปญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคลองกับยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ยุทธศาสตรการ
พัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
และ Thailand 4.0 3) ความเชื่อมโยงยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป หมายความวา แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่กําหนดวิสัยทัศน ประเด็น
ยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด คาเปาหมาย และกลยุทธ โดยสอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล แผนพัฒนาหมูบานหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะ
เปนการกําหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา รายละเอียดที่ปรากฏในโครงการพัฒนา ที่จัดทําขึ้นสําหรับปงบประมาณ
แตละป ซึ่งมีความตอเนื่องและเปนแผนกาวหนา และใหหมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
ดําเนินการตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 เรื่อง
ซักซอมแนวทางการจัดทําและประสานแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
ตรวจสอบจากแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป สวนที่ 3 ยุทธศาสตรองคกรปกครองสวนทองถิ่น 3.2 ยุทธศาสตรขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น (2) ยุทธศาสตร หรือจาก 3.3 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตรการพัฒนา
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ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 3.4 แผนผังยุทธศาสตร (strategic map) และสวนที่ 4 การนําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปไปสูการ
ปฏิบัติ (โครงการแตละโครงการหรือโครงการสวนใหญจะสอดคลองหรือสัมพันธกันกับวิสัยทัศนที่กําหนดไว)
ตรวจสอบตามแนวทางแบบการประเมิ นประสิ ทธิภาพขององค กรปกครองสวนทองถิ่ น (Local Performance
Assessment : LPA) ดานที่ 1 การบริหารจัดการ หมวด 1 การวางแผนพัฒนาทองถิ่น
ขอ 4 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น : หลักการประเมิน 1) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร
โครงการเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป 2) สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นในภาพรวม 3) ขอเสนอแนะในการ
จัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นในอนาคต ประกอบดวย ผลกระทบนําไปสูอนาคต และขอสังเกต ขอเสนอแนะ ผลจากการ
พัฒนา 4) ใชแบบสําหรับการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณ (Quantity) และเชิงคุณภาพ (Quality) ตามที่ได
กําหนดตัวชี้วัดไว Key Performance Indicators : KPIs และแสดงใหเห็นถึงผลกระทบ (Impact) อยางชัดเจน เพื่อ
นําเสนอผูบริหารทองถิ่นปรับปรุง แกไขปญหาและพัฒนาทองถิ่นใหเกิดความยั่งยืน
รายละเอียดสําคัญ การติดตาม (Monitoring) และการประเมิน (Evaluation) เปนกระบวนการที่แตกตางกัน
มีจุดหมายไมเหมือนกัน แตกระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวของสัมพันธกัน และเมื่อนําแนวคิดและหลักการติดตามและ
ประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใชดวยกันอยางเหมาะสม จะชวยใหผูบริหารทองถิ่น สามารถ
กํากับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาทองถิ่นตามแผนงาน โครงการไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ลด
ปญหาความซ้ําซอนของงาน ขอบกพรองตาง ๆ ที่เกิดขึ้น
ดําเนินการตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 เรื่อง
ซักซอมแนวทางการจัดทําและประสานแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
ตรวจสอบจากแผนพั ฒนาท องถิ่ นสี่ ป ส วนที่ 5 การติ ดตามและประเมิ นผล จากการติ ดตามและประเมินผล
ยุ ทธศาสตร และการติ ดตามและประเมิ นผลโครงการเพื่ อความสอดคล องแผนพั ฒนาท องถิ่ นสี่ ป เป นแบบที่ กํ าหนดให
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ดําเนินการใหคะแนนตามเกณฑที่กําหนดไว ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิน่ โดยดําเนินการใหแลวเสร็จภายในหกสิบวัน นับแตวันที่ประกาศใชงบประมาณรายจาย
ตรวจสอบจากแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโดยการใหคะแนนเปนการวัดผลเชิงปริมาณ
(Quantity) เพื่อนําไปสูการจัดทําแผนอยางมีคุณภาพและสามารถนําไปจัดทํางบประมาณรายจายไดจริง รวมถึงการนําไป
ดําเนินการใหบรรลุผลตามวัตถุประสงคของโครงการ โดยประเมินคะแนนจากยุทธศาสตรและโครงการเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
ตรวจสอบจากการใช แ บบสํ า หรั บ การติ ด ตามและประเมิ น ผลเชิ ง ปริ ม าณ (Quantity) และเชิ ง คุ ณ ภาพ
(Quality) ที่ไดกําหนดตัวชี้วัดไว Key Performance Indicators : KPIs และแสดงใหเห็นถึงผลกระทบ (Impact)
ขอ 5 ระบบการตัดสินใจ บนพื้นฐานขอมูล ขอเท็จจริง : หลักการประเมิน 1) มีการมอบอํานาจการตัดสินใจ 2) มีการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศหรือโทรคมนาคมเพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน รวมถึง-มีการบริการเชิงรุกเพื่อบริการประชาชน 3) มีสภาพ
ทั่วไปและขอมูลพื้นฐาน เชน ดานกายภาพ ดานการเมือง/การปกครอง ประชากร สภาพทางสังคม ระบบบริการพื้นฐาน ระบบ
เศรษฐกิจ ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม และทรัพยากรธรรมชาติ เปนฐานขอมูลสําหรับการตัดสินใจ
รายละเอียดสําคัญ ผูบริหารทองถิ่นจะตองมีขอมูลสําคัญในการตัดสินใจเพื่อพัฒนาทองถิ่นตามอํานาจหนาที่ตองมี
ขอมูลสภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐาน เชน ดานกายภาพ ดานการเมือง/การปกครอง ประชากร สภาพทางสังคม ระบบบริการพื้นฐาน
ระบบเศรษฐกิจ ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม และทรัพยากรธรรมชาติ และอื่น ๆ ที่จําเปนสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น
ตรวจสอบจากแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป สวนที่ 1 สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐาน
ตรวจสอบตามแนวทางแบบการประเมิ นประสิ ทธิภาพขององค กรปกครองสวนทองถิ่ น (Local Performance
Assessment : LPA) ดานที่ 1 การบริหารจัดการ หมวด 7 การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน
7.1 มีการมอบอํานาจการตัดสินใจ : ตรวจสอบหลักฐานที่เกี่ยวของ ไดแก (1) หนังสือหรือคําสั่งมอบอํานาจ
พรอมบัญชีการมอบอํานาจแนบทาย (ไมใชคําสั่งรักษาราชการแทน) (2) การมอบอํานาจตองเปนเรื่องที่มีผลโดยตรงตอ
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ประชาชนและเปนอํานาจของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น (3) สําหรับการมอบอํานาจของผูบริหารองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นใหปลัดหรือรองปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตองจัดทําเปนคําสั่งและประกาศใหประชาชนทราบ
7.2 มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศหรือโทรคมนาคมเพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน : มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศหรือ
โทรคมนาคมตามความเหมาะสมและงบประมาณของแตละองคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อชวยลดขั้นตอนเพิ่มประสิทธิภาพ
และประหยัดคาใชจาย เชน (1) ใหบริการชําระภาษีผานอินเทอรเน็ต (2) การจัดใหมี wi-fi หรืออินเตอรเน็ตภายในสํานักงาน
องคกรปกครองสวนทองถิ่น (3) การใชโปรแกรมอนุมัติงานกอสราง (4) การจองคิวขอรับบริการออนไลน (5) แจงผลการอนุมัติ
ผานระบบ SMS (6) การแจงเรื่องรองเรียน 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
องคกรปกครองสวนทองถิ่น การสงเสริมพัฒนาความรู และการพัฒนาบุคลากรทุกสายงานขององคกรปกครองส วน
ทองถิ่น 2) การประชุมถายทอดนโยบายแนวทางการปฏิบัติงานผูบริหารและเจาหนาที่ผูปฏิบตั ิงาน 3) การทํางานของ
องคกร จํานวนกิจกรรมเพื่อการเสริมสรางความสัมพันธอันดีใหกับบุคลากรภายในองคกร 4) การสรางองคกรเปนองคกรแหง
การเรียนรู และการจัดองคความรูในองคกร
รายละเอียดสําคัญ (1) การฝกอบรมบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (2) การสงเสริมพัฒนาความรู
(3) การพั ฒ นาบุ ค ลากรทุ ก สายงานขององค กรปกครองส ว นทองถิ่ น (4) การประชุ มถ ายทอดนโยบายแนวทางการ
ปฏิบัติงานผูบริหารและเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน (5) การทํางานขององคกร (6) จํานวนกิจกรรมเพื่อการเสริมสรางความสัมพันธ
อันดีใหกับบุคลากรภายในองคกร (7) การสรางองคกรเปนองคกรแหงการเรียนรู (8) การจัดองคความรูในองคกร
ตรวจสอบตามแนวทางแบบการประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพขององค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น (Local
Performance Assessment : LPA) ด า นที่ 2 การบริ ห ารงานบุ ค คลและกิ จ การสภา หมวด 1 ความสอดคล อ ง
เชิงยุทธศาสตร
1.6 การฝกอบรมบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น : มีการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรประจําป (1)
ตามหลักเกณฑ ก. จังหวัดกําหนดใหการฝกอบรมจะตองดําเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรโดยมีการวิเคราะหขอมูลการ
ประเมินความตองการฝกอบรมเพื่อประกอบการจัดหลักสูตรฝกอบรม (2) การฝกอบรมหมายถึงการฝกอบรมใหแกขาราชการ
(กรณีพนักงานจางยังไมนับรวม) (3) การสํารวจขอมูลสภาพปญหา และความตองการของพนักงานนั้น
1.7 การสงเสริมพัฒนาความรู : องคกรปกครองสวนทองถิ่นสงบุคลากรเขารับการฝกอบรมที่มีเนื้อหาสอดคลอง
กับตําแหนงหรือมาตรฐานกําหนดตําแหนง (1) ตรวจสอบจากโครงการที่บรรจุในขอบัญญัติ/เทศบัญญัติ (2) การจัดฝกอบรม
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (3) คําสั่งหรือหนังสือสงตัวบุคลากร (4) เอกสารสรุปผลการฝกอบรม
1.8 การพัฒนาบุคลากร : การฝกอบรมความรูในสายงานใหพิจารณารอยละของจํานวนสายงานที่มีการฝกอบรม
ความรูตามสายงาน
ตรวจสอบตามแนวทางแบบการประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพขององค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น (Local
Performance Assessment : LPA) ด า นที่ 2 การบริ ห ารงานบุ ค คลและกิ จ การสภา หมวด 3 คุ ณ ภาพชี วิ ต และ
ความสมดุลของชีวิตกับการทํางาน
3.1 การประชุมถายทอดนโยบายแนวทางการปฏิบัติงานผูบริหารและเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน : มีการประชุม
ร ว มกั น ระหว า งผู บ ริ ห ารกั บ หั ว หน า ส ว นราชการทุ ก ส ว น (สํ า นั ก /กอง/ฝ า ย) การพั ฒ นาบุ ค ลากรจํ า เป น ต อ งให
ผูใตบังคับบัญชาไดทราบนโยบายและปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง (1) การประชุมถายทอดนโยบายอาจเปนการประชุม
โดยผูบริหาร หรือผูอํานวยการกอง ประชุมพนักงานภายในสวนราชการ (2) การตรวจสอบจะตองมีการดําเนินการ
ทุกสวนราชการ หากมีสวนราชการใดสวนราชการหนึ่งไมดําเนินการถือวาไมผานตัวชี้วัดนั้น
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๓.๒ การทํางานขององคกร : องคกรมีวิธีการในการกําหนดปจจัยทําใหมั่นใจวาสถานที่ทํางานมีสภาพแวดลอมที่
ปลอดภัย ตรวจสอบการรักษาสภาพแวดลอมในการทํางานและบรรยากาศที่สนับสนุนใหขาราชการลูกจางมีความสุขพึงพอใจ
และมี แรงจู งใจในการทํ างาน (1) มี การจั ดสภาพแวดล อมของที่ ทํ างานให สะอาดเป นระเบี ยบเรี ยบร อยถู ก ส ุ ข ล ั ก ษ ณ ะ
(2 ) มี การจั ดประชุ มข าราชการลู กจ างเพื่ อพั ฒนาสถานที่ ทํ างานให Clean & Green (3) มี การจั ดกลุ มในการทํ างาน
สรางความรวมมือรวมใจในการทํางาน (4) กําหนดตัวชี้วัดในการพัฒนาองคกรในดานตาง ๆ
๓.๕ จํานวนกิจกรรมเพื่อการเสริมสรางความสัมพันธอันดีใหกับบุคลากรภายในองคกร : มีกิจกรรมที่ดําเนินการจริง
เชน กิจกรรมการเลนกีฬาระหวางผูบริหารทองถิ่นกับบุคลากรในองคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือผูบริหารทองถิ่นรวมกับ
บุคลากรทํากิจกรรมรวมกัน หรือผูบริหารทองถิ่นมีอัธยาศัยโอบออมอารี ยิ้มแยมแจมใส ไมตีหนายักษ-มาร เกรี้ยวกราดใส
ผูใตบังคับบัญชา ฯลฯ
ตรวจสอบตามแนวทางแบบการประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพขององค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น (Local
Performance Assessment : LPA) ด า นที่ 2 การบริ ห ารงานบุ ค คลและกิ จ การสภา หมวด 4 ประสิ ท ธิ ผ ลของ
การบริหารทรัพยากรบุคล
4.3 การสรางองคกรเปนองคกรแหงการเรียนรู : (1) มีการสงเสริมการเรียนรูในระบบหรือนอกระบบใหแก
บุคลากร (2) มีการถายทอดความรูเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของขาราชการ/พนักงานสวนทองถิ่นภายในองคกร 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 หรืออื่น ๆ
ที่สามารถใชเปนเครื่องมือในการบริหารงานและพัฒนาทองถิ่นใหเขมแข็ง : (1) จําแนกความรูจําเปนตอการผลักดันความสําเร็จ
ในงานทั้งที่ เปนงานประจํ าหรื อยุ ทธศาสตร ขององค กร (2) จั ดทํ าแผนจั ดการความรู ประกอบด วย กิ จกรรม ระยะเวลา
กลุมเปาหมาย ตัวชี้วัด เปาหมายตัวชี้วัดและผูรับผิดชอบ (3) มีการประชุมสวนราชการเพื่อวิเคราะหหรือจัดทําเปนแผนงาน
(4) ดําเนินการวิเคราะห สรุปผลการดําเนินงาน เพื่อปรับปรุงหรือพัฒนาแผนจัดการความรู
ขอ 7 การจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากร แผนพัฒนาบุคลากร : หลักการประเมิน 1) การจัดทําแผนอัตรากําลัง
สามปที่สอดคลองกับการวางแผนและบริหารกําลังคน 2) การกําหนดกรอบอัตรากําลังขาราชการเพื่อใหสอดคลองกับ
พันธกิจขององคกรปกครองสวนท องถิ่น 3) การดําเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรเพื่อใหมีมาตรฐานการบริ หาร
ทรัพยากรบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
รายละเอี ยดสํ าคั ญ (1) การจั ดทํ าแผนอั ตรากํ าลั งสามป ที่ สอดคล องกั บการวางแผนและบริ หารกํ าลั งคน
(2) การกําหนดกรอบอัตรากําลังขาราชการเพื่อใหสอดคลองกับพันธกิจขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (3) การดําเนินการตาม
แผนพัฒนาบุคลากรเพื่อใหมีมาตรฐานการบริหารทรัพยากรบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตรวจสอบตามแนวทางแบบการประเมินประสิทธิภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (Local Performance
Assessment : LPA) ดานที่ 2 การบริหารงานบุคคลและกิจการสภา หมวด 1 ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร
1.1 การจัดทําแผนอัตรากําลังสามป : มีการจัดทําแผนอัตรากําลังสามปที่สอดคลองกับการวางแผนและ
บริหารกําลังคน (1) มีบทวิเคราะห SWOT ศักยภาพขององคกร โดยระบุจุดแข็ง จุดออน โอกาสและอุปสรรคขององคกร
อยางชัดเจน (2) มีการวิเคราะหยุทธศาสตร/อํานาจหนาที่ตามกฎหมายวาดวยภารกิจหรือกิจกรรมใดที่องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นจะตองดําเนินการ เปนตน
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1.2 การกําหนดกรอบอัตรากําลังขาราชการ : มีการกําหนดกรอบอัตรากําลังขาราชการเพื่อใหสอดคลองกับพันธกิจ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (1) มีการนําปริมาณงานที่เกิดขึ้นของแตละสวนราชการมาคํานวณเปนระยะเวลาที่เกิดขึ้น
โดยแสดงเปนจํานวนโครงการหรือรายการแตละโครงการ/รายการนั้นใชเวลาดําเนินการโดยประมาณเปนระยะเวลาเทาใด
นํามาคํานวณในสัดสวนเวลาการทํางานตอคน เพื่อกําหนดจํานวนขาราชการ และพนักงานจางที่พึงมี (2) มีการวิเคราะหขอมูล
การประเมินความรู ความสามารถของอัตรากําลังที่มีอยูในเกณฑตองเพิ่มประสิทธิภาพ หรือความรู ความสามารถในประเด็นใด
1.5 การดําเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร : มีการดําเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรเพื่อใหมีมาตรฐานการ
บริหารทรัพยากรบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (1) มีการจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากร/แผนพัฒนาบุคลากร/
กําหนดตัวชี้วัดที่ใชในการติดตามการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามยุทธศาสตร/มีการประชุมคณะทํางาน/และปฏิบัติตาม
แผนพัฒนาบุคลากร (2) การฝกอบรมบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
1.6 การฝ กอบรมบุ คลากรขององค กรปกครองส วนท องถิ่ น : มี การจั ดทํ าแผนพั ฒนาบุ คลากรประจํ าป
(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) เพื่ อ ให เ กิ ด ความพึ ง พอใจของประชาชนต อ การให บ ริ ก ารของหน ว ยงานภาครั ฐ (Citizen
Feedback)
รายละเอียดสําคัญ (1) การนําระบบการใหบริการชําระภาษีผานอินเทอรเน็ต (2) มีการใชโปรแกรมอนุมัติงาน
ก อสร าง (3) มี การจองคิ วขอรั บบริ การออนไลน และการแจ งผลการอนุ มั ติ ผ านระบบ SMS หรื อในลั กษณะเดี ยวกั นนี้
(4) ใชอุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card Reader) เพื่อใหเกิดความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการของ
หนวยงานภาครัฐ (Citizen Feedback)
ตรวจสอบตามแนวทางแบบการประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพขององค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น (Local
Performance Assessment : LPA) ดานที่ 1 การบริหารจัดการ หมวด 7 การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน 7.2 มีการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศหรือโทรคมนาคมเพื่อลดขั้นตอนการปฏิบั ติงาน : (1) การนําระบบการใหบริการชําระภาษีผาน
อินเทอรเน็ต (2) มีการใชโปรแกรมอนุมัติงานกอสราง (3) มีการจองคิวขอรับบริการออนไลนและการแจงผลการอนุมัติผาน
ระบบ SMS หรือในลักษณะเดียวกันนี้
ตรวจสอบจาก หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว 2656 เรื่อง การ
ยกเลิกสําเนาเอกสาร (สําเนาทะเบียนบานและสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน) ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2561 หนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว 4222 เรื่อง การยกเลิกสําเนาเอกสาร (สําเนาทะเบียน
บานและสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน) ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2561 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่
มท 0810.7/ว 0879 เรื่ อง การยกเลิ กสํ าเนาเอกสาร (สํ าเนาทะเบี ยนบ านและสํ าเนาบั ตรประจํ าตั วประชาชน)
ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ 2562 บทสรุป : ใชอุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card Reader) เพื่อใหเกิดความพึงพอใจ
ของประชาชนตอการใหบริการของหนวยงานภาครัฐ (Citizen Feedback) เพื่อรองรับการยกเลิกสําเนาเอกสารในกระบวนงาน
การลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ การลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยความพิการ และ
การขอรับ
การสงเคราะหผูปวยเอดส
เทคโนโลยีหรือเทคนิควิทยา : มีความหมายคอนขางกวาง โดยทั่วไปหมายถึงธรรมชาติวิทยาและตอเนื่อง
มาถึงวิทยาศาสตร มาเปนวิธีการปฏิบัติและประยุกตใชเพื่อชวยในการทํางานหรือแกปญหาตาง ๆ อันกอใหเกิดวัสดุ อุปกรณ
เครื่องมือ เครื่องจักร แมกระทั่งองคความรูนามธรรมเชน ระบบหรือกระบวนการตาง ๆ เพื่อใหการดํารงชีวิตของมนุษยงาย
และสะดวกยิ่งขึน้ เทคโนโลยีกอเกิดผลกระทบตอสังคมและในพื้นที่ที่มีเทคโนโลยีเขาไปเกี่ยวของในหลายรูปแบบ เทคโนโลยีไดชวย
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ใหสังคมหลาย ๆ แหงเกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจมากขึ้นซึ่งรวมทั้งเศรษฐกิจโลกในปจจุบัน ในหลาย ๆ ขั้นตอนของการผลิต
โดยใชเทคโนโลยีได กอใหผลผลิตที่ไมตองการ หรือเรียกวามลภาวะ เกิดการสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติและเปนการทําลาย
สิ่งแวดลอม เทคโนโลยีหลาย ๆ อยางที่ถูกนํามาใชมีผลตอคานิยมและวัฒนธรรมของสังคม เมื่อมีเทคโนโลยีใหม ๆ เกิดขึ้นก็มักจะ
ถูกตั้งคําถามทางจริยธรรม
เทคโนโลยีดานตาง ๆ ไดถูกนํามาประยุกตใหสามารถทํางานรวมกันได เพื่อนําไปใชประมวลผลขอมูลในงานดานตาง ๆ
ทั้งนี้ ก็เพื่อตองการให การทํางานมีความสะดวกและรวดเร็วมากขึ้น อีกทั้งสารสนเทศหรื อผลลัพธที่ไดนั้นยังมี ความถูกต อง
นาเชื่อถือ สามารถแลกเปลี่ยนหรือคนหาไดรวดเร็วมากยิ่งขึ้นดวย เทคโนโลยีที่นํามาใชประมวลผลหรือจัดการกับขอมูลเพื่อใหได
สารสนเทศที่ตอง การนั้น เรียกวา “เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology)” ซึ่งปจจุบันถูกนําไปใชงานในดานตาง ๆ
มากมาย สําหรับงานดานบริหาร ซึ่งเปนงานที่ผูบริหารสวนใหญตองอาศัยสารสนเทศเปนเครื่องมือประกอบการตัดสินใจ การ
กําหนดนโยบายตาง ๆ ซึ่งนับวาเปนสวนที่มีความสําคัญตอการบริหารองคการเปนอยางมาก จึงไดมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศเขา
มาสนับสนุนการทํางานของผูบริหารในลักษณะตาง ๆ ดังนี้
1. ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support System : DSS) เปนระบบที่ชวยสนับสนุนการตัดสินใจ
ซึ่งมีเปาหมายเพื่อเตรียมสารสนเทศที่เปนประโยชนใหแกผูใชระบบที่เปนผูบริหาร โดยสารสนเทศนี้ มักเกี่ยวของกับการ
ตัดสินใจแบบไมมีโครงสราง (Unstructured Decision) หรือแบบกึ่งโครงสราง (Semi-structured Decision) ที่เปน
การตัดสินใจตอเหตุการณที่ไมสามารถคาดการณไดลวงหนาหรือคาดการณไดยาก ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเปน
ระบบที่สงเสริมใหผูใชสามารถกระทําการตัดสินใจไดดวยความชาญฉลาด
2. ระบบสนับสนุนการทํางานแบบกลุม (Group Support System : GSS) คือ การนําเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใชเปนเครื่องมือสนับสนุนการทํางานรวมกันเปนกลุม เชน การประชุมทางไกล การถายโอนขอมูลจากคอมพิวเตอร
เครื่องหนึ่งไปยังอีกเครื่องหนึ่ง 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 และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับภูมิศาสตร
ทั้ ง หมดโดยซอฟต แ วร ร ะบบสารสนเทศภู มิ ศ าสตร จ ะช ว ยให ผู ใ ช ส ามารถจั ด การ เรี ย กใช และวิ เ คราะห ข อ มู ล
เชิงภูมิศาสตรที่ตองการได
4. ป ญ ญาประดิ ษ ฐ (Artificial Intelligence : AI) หมายถึ ง ศาสตร แ ขนงหนึ่ ง ของวิ ท ยาศาสตร ก าร
คอมพิวเตอร ที่ตองการประดิษฐเครื่องจักร 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 ขอเท็จจริงใหมที่ไดรับเขามามีความเกี่ยวของกันอยางไร เพื่อทําการปรับปรุง
องคความรูใหมีความทันสมัยเพื่อประโยชนในอนาคต
6. ระบบความเปนจริงเสมือน (Virtual Reality System) หมายถึง ระบบที่ชวยใหผูใชระบบเคลือ่ นไหวจะมีปฏิกริ ยิ า
โตตอบกับสภาพแวดลอมที่ถูกจําลองขึ้นโดยคอมพิวเตอรได (Computer Simulated Environment) ระบบความเปนจริง
เสมือนถูกนํามาใชในกับงานดานตาง ๆ เชน ใชในการฝกทหาร ฝกขับรถบรรทุกภายใตสภาพพื้นที่แตกตางกัน ใชแสดง
แบบจําลองบานและอาคารบนเว็บไซต แสดงแบบจําลองของสินคา หรือแสดงแบบจําลองหองพักของโรงแรม เปนตน
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9. การปฏิบัติตัวใหเปนแบบอยางที่ดีขององคการ : หลักการประเมิน ใหประเมินโดยใชอัตวิสัยหรือจิตวิสัยในการประเมิน
ผูบริหารทองถิ่นในการปฏิบัติตน ประพฤติตน การครองตน และการแสดงออกถึงภาวะผูนําในการพัฒนาทองถิ่นตามบทบาท
อํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยนายอําเภอหรือผูวาราชการจังหวัดหรือคณะทํางาน
แนวทางการใหคะแนนการประเมิน : ใหประเมินโดยใชอัตวิสัยหรือจิตวิสัยในการประเมินผูบริหารทองถิ่นใน
การปฏิบัติตน ประพฤติตน การครองตน และการแสดงออกถึงภาวะผูนําในการพัฒนาทองถิ่นตามบทบาท อํานาจหนาที่
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยนายอําเภอหรือผูวาราชการจังหวัดหรือคณะทํางาน
อัตวิสัยหรือจิตวิสัย (subjectivity) หมายถึง มุมมองหรือความคิดเห็นของบุคคล โดยเฉพาะสิ่งทีเ่ กี่ยวของกับความรูส กึ
ความเชื่อ หรือความตองการ อาจหมายถึงแนวความคิดสวนบุคคลที่ไมสามารถพิสูจนได ซึ่งตรงขามกับความรูและความเชื่อที่มี
พื้นฐานอยูบนขอเท็จจริง ในทางปรัชญา คํานี้มักมีความหมายตรงขามกับปรวิสัย
ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี (1) ความอุตสาหะ ขยัน อดทน มุงมั่นและรับผิดชอบตอผลสัมฤทธิ์ของงานโดยยึด
หลักประหยัด คุมคา มีประสิทธิภาพ : ปฏิบัติหนาที่ราชการ การพัฒนาทองถิ่น งานตามนโยบายแหงรัฐดวยความอุตสาหะ ขยัน
อดทน มุงมั่นและรับผิดชอบงานสอนอยางเต็มความรู ความสามารถ ดูแล เอาใจใสบุคลากรในการทํางาน ประชาชนในทองถิ่น
หนวยงานราชการและผูผูมีสวนไดเสียในทองถิ่น เปนผูที่มีความรู ความประพฤติที่ดี สรางสังคมใหสงบสุข สามารถอยูในสังคม
ไดอยางมีความสุข รับผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมายอยางตั้งใจใหเสร็จทันเวลา พรอมทั้งประพฤติ ปฏิบัติตนอยางเรียบงาย
และประหยัดโดยใชทรัพยากรในหนวยงานอยางประหยัดและคุมคาชวยลดคาใชจายในองคกรปกครองสวนทองถิ่น
(2) การยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม มีความศรัทธาและปฏิบัติตนตามหลักศาสนา : ประพฤติปฏิบัติตนอยูในหลัก
ของศาสนา หลีกเลี่ยงอบายมุขทุกชนิด ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีตอผูใตบังคับบัญชา รวมทั้งการเขารวมกิจกรรมวันสําคัญ
ทางศาสนา การทําบุญ การบริจาค การเสียสละ ปฏิบัติอยางตอเนื่องเปนนิสัย แนะนําตักเตือนผูรวมงาน สมาชิกสภาทองถิ่น
บุคลากรในองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหหลีกเลี่ยงอบายมุขทุกชนิด ปฏิบัติตนอยางมีคุณธรรม จริยธรรมตอผูมีสวนไดเสีย
ในองคกรปกครองสวนทองถิ่นและประชาชนเสมอ
(3) การยึดมั่นในหลักนิติธรรม ยืนหยัด การกระทําในสิ่งที่ถูกตอง เปนธรรม และชอบดวยกฎหมาย : ประพฤติ
ปฏิบัติตน กระทําในสิ่งที่ถูกตอง เหมาะสม ชอบดวยกฎหมาย โดยการไมกระทําในสิ่งที่ผิดกฎหมาย ไมผิดศีลธรรม ประเพณี
และวัฒนธรรมอันดีงามของทองถิ่น ชวยรักษาและทะนุบํารุงศาสนาประเพณีและวัฒนธรรม ตามสมควร ใหความสําคัญในการ
ดูแล อบรมสั่งสอนผูใตบังคับบัญชาในการประพฤติปฏิบัติตนเปนคนดี ไมยุงเกี่ยวกับสิ่งเสพติด การกระทําผิดกฎหมาย สามารถ
อยูในสังคมไดอยางมีความสุข รวมรณรงค สงเสริมใหและความรู ในกิจกรรมรณรงควันตอตานยาเสพติด กิจกรรมอนุรักษ
พลังงาน การรักษาสิ่งแวดลอม หรือหนวยงานที่เกี่ยวของจัดในลักษณะดังกลาว
(4) การยึดมั่นในการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และวางตัวเปนกลาง
ทางการเมือง : ผูบริหารทองถิ่นไดประพฤติปฏิบัติตน ในการใชสิทธิและหนาที่ตามระบอบประชาธิปไตย โดยการไปใชสิทธิใน
การเลือกตั้งตาง ๆ ที่เรามีสิทธิในการเลือกตั้งทุกครั้ง ไมวาจะเปนการเลือกตั้งสมาชิกผูแทนราษฎร สมาชิกสภาทองถิ่น
ผูบริหารทองถิ่น รวมทั้งการมีสวนรวมในการสงเสริม สนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวของ โดยวางตัวเปนกลาง และยึดถือระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
(5) การมีสวนรวมอนุรักษวัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดลอม : มีสวนรวมในกิจกรรมของวัด มัสยิด โบสถ โรงเรียนและ
หมูบาน/ชุมชนในการการอนุรักษวัฒนธรรมไทย และสิ่งแวดลอม โดยการเขารวมกิจกรรมทางศาสนา งานประจําปของหมูบาน/
ชุมชน กิจกรรมวันลอยกระทง วันสงกรานต กิจกรรมวันพอ วันแมแหงชาติ และกิจกรรมอนุรักษพลังงาที่หนวยงานตาง ๆ จัด
ขึ้น หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นรวมจัดหรือจัดรวมกับหมูบาน/ชุมชน เพื่อเปนการสงเสริมและชวยกันรักษาประเพณี
วัฒนธรรมอันดีงามรวมทั้งปลูกจิตสํานึกที่ดีของประชาชนในหมูบาน/ชุมชน และรวมขับเคลื่อนการเสริมสรางหรือการเรียนรู
ดวยกระบวนการ ทางประวัตศิ าสตร และวัฒนธรรมทองถิ่น
ภาวะผูนํา (Leadership) หรือความเปนผูนํา หมายถึง ความสามารถในการนํา ซึ่งเปนความสําเร็จอยางยิ่งสําหรับ
ความสําเร็จของผูนํา ภาวะผูนําไดรับความสนใจและศึกษามานานแลว เพื่อใหรูวาอะไรเปนองคประกอบที่จะชวยใหผูนํามี
ความสามารถในการนํา หรือเปนผูนําที่มีประสิทธิภาพ หรือ ภาวะผูนํา ก็คือ ความคิดริเริ่มและธํารงไวซึ่งโครงสรางของ
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ความคาดหวังและความสัมพันธระหวางกันของสมาชิกของกลุม หรือ ภาวะผูนําคือ ความสามารถที่จะชี้แนะ สั่งการ
หรืออํานวยการ หรือมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของผูอื่นเพื่อใหมุงไปสูจุดหมายที่กําหนดไว ภาวะผูจึงเปนศิลปะในการ
ชี้แนะลูกนอง หรือผูรวมงานใหปฏิบัติหนาที่ดวยความกระตือรือรน และเต็มใจ
ภาวะผูนํามีบทบาทที่แบงอยางกวาง ๆ ออกเปน 4 ประการ
(1) การกําหนดแนวทางหลัก (Pathfinding) ผูนําควรเริ่มตนดวยการกําหนดเปาหมายและแนวความคิดที่
ชัดเจน บทบาทดังกลาวจะชวยใหผูนําสรางแผนงานแมแบบ (blueprint of action) ที่ตั้งอยูบนพื้นฐานของหลักการ
กอนจะลงมือปฏิบัติตามแผน นอกจากนั้น ไมเพียงแตตองรูถึงวิธีการกําหนดทิศทางและเปาหมายเทานั้น แตผูนําตอง
ไดรับการสนับสนุนและความมุงมั่นจากพนักงานในการบรรลุถึงเปาหมายดวย ผูนําตองมีความสามารถนําใหผูอื่นมีสวนรวมใน
การสรางพันธกิจ (Mission) วิสัยทัศน (Vision) และสื่อสารอยางชัดเจนถึงความแตกตางและผลประโยชนที่พนักงานจะไดรับ
จากความสําเร็จในอนาคต อีกทั้งยังสามารถทําใหพนักงานมีแรงจูงใจและรูสึกตื่นเตนกับทิศทางใหมนี้ดวย
(2) การสรางระบบการทํางานที่มีประสิทธิผล (Aligning) การสรางระบบการทํางานที่มีประสิทธิผลหรือการ
ทําใหองคการดําเนินไปในทิศทางเดียวกัน คือการลงมือสรางแผนหลักที่กําหนดขึ้นในขั้นตอนที่หนึ่ง ทุกระดับชั้นของ
องคการควรมีการดําเนินการไปในทิศทางเดียวกันเพื่อบรรลุวัตถุประสงคเดียวกัน ในฐานะผูนําตองเปลี่ยนแปลงระบบ
การทํางาน ขั้นตอนการทํางาน และโครงสรางองคการใหสอดคลองกับจุดมุงหมายขององคการที่ไดวางไวแลว
(3) การมอบอํานาจ (Empowering) หากผูนํามีการมอบอํานาจใหแกพนักงานอยางจริงจังจะทําใหบรรยากาศใน
การทํางานมีความไววางใจซึ่งกันและกัน การสื่อสารระหวางบุคคลและระหวางกลุมเกิดประสิทธิผลและเกิดผลลัพธใหม ๆ
ที่สรางสรรค ซึ่งมาจากการที่สมาชิกของกลุมหรือพนักงานสามารถแสดงความคิดเห็นและศักยภาพของตนไดอยางอิสระ โดย
ผู นํ าต องสร างสภาวะที่ จะกระตุ นการสร างเสริ มและปลดปล อยความคิ ดริ เริ่ มสร างสรรค ความสามารถพิ เศษเฉพาะตัว
ความสามารถ และศักยภาพที่มีอยูในบุคคลทุกคน วิธีการนี้จะชวยใหบุคคลสามารถปฏิบัติหนาที่ไดดียิ่งขึ้นในองคการ
(4) การสรางตัวแบบ (Modeling) หัวใจของการเปนผูนําคือตองสรางความนาเชื่อถือ เพราะไมเพียงแตรูวา
จะตองปฏิบัติหนาที่อยางไรเทานั้น แตผูนํายังตองมีคุณสมบัติของผูนําที่ดีดวย กลาวคือ ตองเขาใจถึงความสําคัญของ
ดุลยภาพระหวางคุณลั กษณะ (Characteristics) กับความรูความสามารถ (Competence) เพราะไมวาบุคคลจะมี
ความสามารถเพียงใดก็ไมสามารถจะเปนผูนําที่แทจริงได หากปราศจากซึ่งคุณลักษณะที่เหมาะสม
ขอ 10 มีความทุมเท รับผิดชอบ อุทิศตน และมีความมุงมั่นที่จะปฏิบัติงานใหประสบผลสําเร็จ : หลักการ
ประเมิน ใหประเมินโดยใชอัตวิสัยหรือจิตวิสัยในการประเมินผูบ ริหารทองถิ่นในการทุมเท รับผิดชอบ อุทิศตนและมีความมุงมัน่
ที่ จ ะปฏิ บัติง านให ประสบผลสําเร็ จในการพัฒนาทองถิ่นตามบทบาท อํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดย
นายอําเภอหรือผูวาราชการจังหวัดหรือคณะทํางาน
แนวทางการใหคะแนนการประเมิน : ใหประเมินโดยใชอัตวิสัยหรือจิตวิสัยในการประเมินผูบริหารทองถิ่นในการ
ทุมเท รับผิดชอบ อุทิศตนและมีความมุงมั่นที่จะปฏิบตั ิงานใหประสบผลสําเร็จในการพัฒนาทองถิ่นตามบทบาท อํานาจหนาที่
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยนายอําเภอหรือผูวาราชการจังหวัดหรือคณะทํางาน
การทุ ม เท (devotion) เทลงไป/ทั บ ถมลงไปมาก ๆ/ยอมเสี ย สละเงิ น ทองหรื อความคิ ด เป น อย า งมาก/
ยอมเสียสละใหอยางลนเหลือหรือเต็มกําลังความสามารถ เชนทุมเทเงินทอง ทุมเทกําลังความคิด ตัวอยาง ประโยคการ
ทุมเทงบประมาณหลายสิบลานบาทในการกอสรางถนนและขยายไหลถนนกระทําเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่น
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

๑๙

การอุ ทิ ศ ตน หมายถึ ง การบํ า เพ็ ญ ตนเพื่ อ ให ต นและผู อื่ น ได ป ระโยชน จากการบํ า เพ็ ญ ของเรา/
ของพวกเรา/แลวคนทั้งหลายไดประโยชนจากการกระทําของเรานั่นเอง ในโอกาสตาง ๆ/เพื่อบําเพ็ญตนใหเปนประโยชนตอ
คนอื่น ๆ

รับผิดชอบ ยอมรับผลทั้งที่ดีและไมดีในกิจการที่ตนไดทําลงไปหรือที่อยูในความดูแลของตน เชน ผูบริหาร
ทองถิ่นรับผิดชอบเรื่องเกี่ยวกับการใชจายงบประมาณ เนื่องจากสั่งใชจายที่ผิด นายกจะรับผิดชอบทุกอยางในองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นที่ไดดํ าเนิ นการไปแลว ฯลฯ รับผิดชอบ ยอมรับผลดีและผลเสียของสิ่ งที่ ไดทําไป "รับผิดชอบ
คาเสียหายทีใ่ ชงบประมาณที่ไมถูกตอง" “รับเปนธุระจัดการใหชาวบานไดผอนคลายความทุกขลงไปได”
ภาระรับผิดชอบหรือภาระความรับผิด (accountability) หมายถึง ความรับผิดและรับชอบในผลของการกระทําตาม
บทบาทหนาที่ของผูกระทํา ผูกระทําคือผูบริหารทองถิ่นในการตัดสินใจที่จะกระทําหรือไมกระทําใด ๆ ก็ตามที่สงผลตอ
ประชาชนทัง้ ดีและไมดี การใชอํานาจของผูบ ริหารทองถิ่นจะตองแสดงใหเห็นไดวาตนไดใชอํานาจที่ไดรับมอบ รวมทั้งไดปฏิบตั ิ
หนาที่อยางถูกตองเรียบรอย ความหมายที่สองคือ รูปแบบตาง ๆ ในอันที่จะใหเกิดความแนใจไดวา คานิยมของผูที่ไดรับมอบ
อํานาจหรือความรับผิดชอบมีความสอดคลองตองกันกับคานิยมของผูที่มอบอํานาจ และคานิยมนั้นตองเปนไปตามอํานาจ
หนาที่ที่ผูบริหารทองถิ่นจะกระทําได
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6. ระบบติดตามการปฏิบัติงานเพื่อการบริหารงานขององคการ
 ระบบติ ดตามการปฏิ บั ติงานเพื่ อการบริห ารงานขององคการ เปน การนําเทคโนโลยีดิจิทัล มาใชใน
การติดตามและบริหารงานอยางเปนระบบ โดยใชกระบวนการและจัดสรรทรัพยากรอยางเหมาะสม
เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนด และเกิดประโยชนสูงสุด
 เกณฑการใหคะแนนแบบเดียวกันทั้ง 2 รอบการประเมิน คิดคาระดับคะแนนเต็ม 10 คะแนน
 โปรดใสเครื่องหมาย  ในชองที่ตรงกับการดําเนินงานของทาน
ขอ
ประเด็นการประเมิน
1 มีการใชระบบอิเล็กทรอนิกสในการติดตามผลการปฏิบัติงานขององคการ (3 คะแนน)
2 มีการจัดเก็บ ข อมูลในระบบที่เปนป จจุบั นและสามารถเรี ย กดู ขอมูล ได แบบ Real time
(3 คะแนน)
3 ใชระบบอิเล็กทรอนิกสในการประเมินความพึงพอใจของประชาชนหรือผูรับบริการ โดยมี
การรวบรวมผลการประเมินอยางเปนระบบ (4 คะแนน)

มี

ไมมี

สรุปผลคะแนน
ระดับคะแนนระบบติดตามการปฏิบัติงานเพื่อการบริหารงานขององคการ……………………………………….
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คําอธิบาย 6. ระบบติดตามการปฏิบัติงานเพื่อการบริหารงานขององคการ

ใช ต อบคํ า ถามหรื อ ให ค ะแนนข อ 1. มี ก ารใช ร ะบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ใ นการติ ด ตามผลการปฏิ บั ติ ง านขององค ก าร
และ 2. มีการจัดเก็บขอมูลในระบบที่เปนปจจุบันและสามารถเรียกดูขอมูลไดแบบ Real time
1. CCIS : (Child Development Center Information System) เรียกยอวา ซี-ซี-ไอ-เอส หมายถึง ระบบ
ขอมูลสารสนเทศทางการศึกษาทองถิ่น เฉพาะศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ตองดําเนินการนําเขาขอมูลในระบบ เชนเดียวกับระบบ SIS หนวยงานที่รับผิดชอบระบบนี้ คือ กองพัฒนา
และสงเสริมการจัดการศึกษาทองถิ่น (กศ.)
CCIS : เพื่อรวบรวมและจัดเก็บขอมูลสารสนเทศที่สําคัญของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ไดแก ขอมูลพื้นฐานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ขอมูลขาราชการ ครูผูดูแลเด็ก ขอมูลหัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (เดิม)/ผูชวยครูผูดูแลเด็ก/ผูดูแลเด็ก และขอมูลเด็กเล็ก
ประกอบการพิจารณาในการจัดสรรงบประมาณ (สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก)
2. SIS : (School Information System) เรียกยอวา เอส-ไอ-เอส หมายถึง ระบบขอมูลสารสนเทศทางการศึกษา
ทองถิ่น ซึ่ง องคกรปกครองสวนทองถิ่น ตองนําเขาขอมูลจํานวนนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น และสถานศึกษา ถายโอนภารกิจ ลงในระบบ SIS ใหแลวเสร็จภายในวันที่ 10 มิถุนายนของทุกปเพื่อใช
ประกอบการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป และใชเปนฐานเสนอสํานักงบประมาณเพื่อใชในการจัดสรรงบประมาณ
(เงินอุดหนุนทั่วไปและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นเชน คาอาหารเสริม (นม) คาอาหาร
กลางวั น เงิ น อุ ด หนุ น สํ า หรั บส งเสริ ม ศั ก ยภาพการจั ด การศึ กษาของโรงเรี ย นในสัง กั ด องค กรปกครองส ว นทองถิ่น
ค า ก อ สร า งอาคารเรี ย นและอาคารประกอบ ค า ครุ ภั ณ ฑ ท างการศึ ก ษา เป น ต น หน ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบระบบนี้
คือ กองพัฒนาและสงเสริมการจัดการศึกษาทองถิ่น (กศ.)
3. e-Plan : (Electronic Plan) เรียกยอวา อี-แพลน หมายถึง ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผล
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นซึ่งองคกรปกครองสวนทองถิ่น จะตองนําขอมูลหลักเขาสูระบบดังนี้ ขอมูลยุทธศาสตร
ขอมูลการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น ขอมูลการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถิ่น ขอมูลการขออนุมัติงบประมาณ ขอมูลการลง
นาม ในสัญญาโครงการ ขอมูลการเบิกจายขอมูลรายรับ-รายจาย และการรายงานผลตามนโยบายเรงดวนของรัฐ เชน เรื่องยา
เสพติด หนวยงานที่รับผิดชอบระบบนี้คือ กองยุทธศาสตรและแผนงาน (กยผ.)
4.e-LAAS : e-LAAS (Electronic Local Administrative Accounting System) เรี ย กย อ ว า อี - ลา-แอส
หมายถึง ระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่จัดทําขึ้นเพื่อใหบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
สามารถจัดทําเทศบัญญัติ ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย วางฎีกาเบิกจาย เมื่อมีรายการที่ตองจาย จายเงินทุกครั้งที่มีการรับ
จริงทุกประเภท จัดซื้อ/จางที่ตองซื้อ/จาง ขอมูลบุคลากร ขอมูลผูเสียภาษี จัดทําเช็คเพื่อใหระบบลงบัญชีและออกรายงาน
การเงินและตรวจสอบไดทุกวันซึ่งทําใหผูจัดสรรงบประมาณและผูใชจายงบประมาณ สามารถตรวจสอบ ติดตามและรายงาน
ผลไดอยางรวดเร็ว เปนปจจุบัน ดังนั้น ภาพรวมของระบบ e-LAAS จึงจัดทําขึ้นเพื่อรองรับระบบ e-Government ของภาครัฐ
อันเปนผลใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นทั่วประเทศมีการบริหารงานที่คลองตัวมากขึ้น รวมถึงการบริหารงบประมาณที่
สะดวกรวดเร็ว ซึ่งระบบดังกลาวสามารถเชื่อมโยงขอมูลในระดับทองถิ่นและระดับประเทศใหเปนมาตรฐานเดียวกันสอดคลอง
กับนโยบาย ปฏิรูประบบบัญชีภาครัฐ หนวยงานที่รับผิดชอบระบบนี้ คือ สํานักบริหารการคลังทองถิ่น (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 องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ภาคประชาสังคม สื่อ สถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา องคกรอิสระและผูที่สนใจเพื่อนําไปวิเคราะห
วางแผนและการตรวจสอบคุณสมบัติบุคคล

๒๒

6. INFO : (Information DLA) เรียกยอวา อิน-โฟ หมายถึง ระบบขอมูลกลางองคกรปกครองสวนทองถิ่น เปน
ระบบฐานขอมูลที่จัดทําขึ้นเพื่อสํารวจขอมูลพื้นฐานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นทัว่ ประเทศ ซึ่งขอมูลที่แสดงในระบบ
เปนขอมูลที่นําเขาโดยองคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อเผยแพรประชาสัมพันธขอมูลใหกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
องคกรปกครองสวนทองถิ่นและหนวยงานที่เกี่ยวของนําขอมูลไปใชประโยชนไดอยางสูงสุด ระบบขอมูลกลางองคกร
ปกครองส วนทองถิ่ น ประกอบด วยขอมู ลสภาพทั่ว ไป โครงสร างพื้ นฐานและสาธารณู ปโภค ด า นสัง คม เศรษฐกิจ
สาธารณสุข สิ่ง แวดลอ ม การปอ งกัน และบรรเทาสาธารณภัย การเงิน การคลัง หนว ยงานที่รับ ผิด ชอบระบบนี้
คือ ศูนยเทคโนโลยีและสารสนเทศทองถิ่น (ศส.)
7. LTAXGIS or LTAX : LTAX เรี ย กย อ ว า แอล-แท็ ก ซ หมายถึ ง โปรแกรมแผนที่ ภ าษี แ ละทะเบี ย นทรั พ ย สิ น
ซึ่ ง เป น โปรแกรมที่ พั ฒ นาขึ้ น มาใช ใ นการบั น ทึ ก ข อ มู ล เกี่ ย วกั บ ทรั พ ย สิ น ต า ง ๆ ขององค ก รปกครองส ว นท องถิ่ น
ประกอบดวย ขอมูลเกี่ยวกับที่ดิน ขอมูลเกี่ยวกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสราง ขอมูลเกี่ยวกับปาย ขอมูลเกี่ยวกับใบอนุญาต
ประกอบกิจการคาและการคํานวณภาษีแตละประเภท การรับยื่นแบบชําระภาษี การประเมินภาษี และการรับชําระภาษี
รวมถึงการออกแบบรายงานตาง ๆ ในระบบงานแผนที่ ในการใชงานจริงองคกรปกครองสวนทองถิ่น จะตองดาวนโหลด
โปรแกรมแผนที่ ภ าษี แ ละทะเบี ย นทรั พ ย สิ น (LTAX 3000) นํ า ไปใช ร ว มกั บ โปรแกรมประยุ กต ร ะบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร (LTAX GIS) หนวยงานที่รับผิดชอบระบบนี้ คือ สํานักบริหารการคลังทองถิ่น (สน.คท.)
8. Welfare : ระบบสารสนเทศเบี้ยยังชีพ หรือ ระบบสารสนเทศการจัดการฐานขอมูลเบี้ยยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
สํา หรับ ผูดูแ ลระบบและเจา หนา ที่ก รมสง เสริม การปกครองทองถิ่น ในการจัด ทํา ขอมูล ตา ง ๆ ของผูรับ เบี้ย ยัง ชีพ
เพื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะสามารถใหบริการประชาชนในการขอรับเบี้ยยังชีพไดอยางถูกตอง สะดวกและรวดเร็ว
9. อื่น ๆ
ใชตอบคําถามหรือใหคะแนนขอ 3. มีการใชระบบอิเล็กทรอนิกสในการประเมินความพึงพอใจของประชาชนหรือ
ผูรับบริการ โดยมีการรวบรวมผลการประเมินอยางเปนระบบ
หลั ก การสํ า คั ญ : ความพึ ง พอใจของประชาชนคื อสิ่ ง สํ า คั ญ เพราะองค ก รปกครองส ว นท องถิ่ น มี ห น า ที่
ให บ ริ ก ารสาธารณะและกิ จ กรรมสาธารณะให กั บ ประชาชนในท อ งถิ่ น หรื อ ผู ม ารั บ บริ ก ารสาธารณะในท อ งถิ่ น
องคกรปกครองสวนทองถิ่นผูใหบริการประชาชนพรอมที่จะรับฟงและนําไปพัฒนาทองถิ่นเพื่อใหประชาชนมีความสุข
และยิ้มไดเสมอ (Smile) บนฐานการบริการที่ประทับใจ ผูบริหารทองถิ่นจึงควรใชระบบอิเล็กทรอนิกสในการติดตาม
ผลการปฏิบัติงานขององคการ
1. การตรวจสอบ : องคกรปกครองสวนทองถิ่นใชระบบอิเล็กทรอนิกสในการติดตามผลการปฏิบัติงานของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือ
2. การตรวจสอบ : กรณี ไ ม มี หรื อใช ระบบอิ เล็ กทรอนิกสให ใช เว็ บไซต หรื อเฟสบุค ขององค กรปกครอง
สวนทองถิ่นที่แสดงใหเห็นถึงการประเมินความพึงพอใจหรือผลจากงานบริการประชาชน (Services) (สามารถดูตัวอยาง
ไดจากเทศบาลเมืองบึงยี่โถ อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี) หรือ
3. การตรวจสอบ : กรณีไมสามารถดําเนินการไดตาม 1. และ 2. ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นใชแบบ
การประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพขององค ก รปกครองส ว นท องถิ่ น (Local Performance Assessment : LPA) ด า นที่ 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 : กรณีประเมินโดยใชอัตวิสัยหรือจิตวิสัยในการประเมินผูบริหารทองถิ่นการปฏิบัติงานดังกลาว
ก็สามารถกระทําได โดยนายอําเภอหรือผูวาราชการจังหวัดหรือคณะทํางาน(ใหคะแนนไดไมเกิน 2 คะแนน)
หมายเหตุ : กรณีไดขอ 1. และ ขอ 2. ใหไดรับคะแนน 4 คะแนน

๒๓

7. การสงเสริมการใชเทคโนโลยีดิจิทัลในองคการ
 การส งเสริ มการใช เ ทคโนโลยี ดิ จิ ทัลในองคการ หมายถึง การนําเทคโนโลยีมาปรับ ใชในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทํางานการบริหารจัดการภายใน การอํานวยความสะดวกแกประชาชน การบริการ
ภาครัฐ และการเปดเผยขอมูลของหนวยงานที่เปนประโยชน
 เกณฑการใหคะแนนแบบเดียวกันทั้ง 2 รอบการประเมิน (6 เดือน/12 เดือน)
 แบบประเมินมี 2 ขอ ขอละ 5 คะแนน รวม 10 คะแนน
 โปรดใสเครื่องหมาย  ในชองที่ตรงกับการดําเนินงานของทาน
ขอ
ประเด็นการประเมิน
1 องคกรปกครองสวนทองถิ่น มีการบันทึกขอมูลตามฐานขอมูลผานระบบสารสนเทศของ
กรมส งเสริ มการปกครองท องถิ่นไดอยางถูกตอง ครบถว น ตามแนวทางที่กรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่นกําหนด ดังนี้ (5 คะแนน)
1.1 ดานระบบงานสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น (e-Plan) (1 คะแนน)
1.2 ดานขอมูลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (1 คะแนน)
1.3 ดานฐานขอมูลการจัดเก็บรายไดทองถิ่น (1 คะแนน)
1.4 ดานบัญชีคอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (e-LAAS) (1 คะแนน)
1.5 ดานขอมูลศูนยชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (1 คะแนน)
2 องค กรปกครองส ว นท องถิ่ น มี การนําเทคโนโลยีส ารสนเทศหรือโทรคมนาคมมาใช ใ น
การปฏิบัติงานเพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน (5 คะแนน) เชน
- ใหบริการชําระภาษีผานอินเทอรเน็ต
- การจัดใหมี wi-fi หรืออินเทอรเน็ตภายในสํานักงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น
- การใชโปรแกรมอนุมัติงานกอสราง
- แจงผลการอนุมัติผานระบบ SMS ฯลฯ

มี

ไมมี

สรุปผลคะแนน
ระดับคะแนนการสงเสริมการใชเทคโนโลยีดิจิทัลในองคการ ………………………………………

คําอธิบาย 7. การสงเสริมการใชเทคโนโลยีดจิ ิทัลในองคการ
1. ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นใชแบบการประเมินประสิทธิภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (Local
Performance Assessment : LPA) ที่เกี่ยวของและสอดคลองกับขอ 1 – 10 มาปรับใชในการใหคะแนน
2. กรณีไมสามารถใหคะแนนไดจากขอ 1 หรือขอมูลที่มีอยูในตัวของคําถามขอ 1 – 10 ใหประเมินโดยใช
อั ตวิ สั ยหรื อจิ ตวิ สั ยในการประเมิ นผูบริ หารท องถิ่ นในการปฏิ บั ติ งานดั งกล าว ก็ สามารถกระทํ าได โดยนายอํ าเภอหรือ
ผูวาราชการจังหวัดหรือคณะทํางาน (ใหคะแนนไดไมเกิน 2 คะแนน)

๒๔

8. การสรางคุณธรรม จริยธรรมในองคการ
 การประเมิ นคุณธรรม จริยธรรมในองค การ คือ การประเมิ นการปฏิบั ติงาน/บริหารงานโดยยึ ดหลั ก
คุณธรรม และจริยธรรม ไดแก ความซื่อสัตยสุจริต ความถูกตองชอบธรรม การยึดประโยชนสวนรวมเปน
ที่ตั้ง การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน การยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย การไมเลือกปฏิบัติ
และการเปนแบบอยางทีด่ ีและรักษาภาพลักษณของราชการ
 คุ ณ ธรรม (Integrity) คื อ การปฏิ บั ติ ง านโดยมี ม าตรฐานการปฏิ บั ติ ง านและมี ค วามเป น ธรรม
ในการปฏิบัติงาน รวมถึงการบริหารงานโดยยึดหลักคุณธรรม
 จริยธรรม (Ethics) คือ พฤติกรรมการปฏิบัติหนาที่หรือการบริหารจัดการที่ดี โดยยึดหลักความซื่อสัตย
สุ จ ริ ต ความถู กต องชอบธรรม การปฏิบัติตามกฎหมาย และการตระหนั กถึ งจรรยาบรรณวิ ช าชี พ
เพื่อสรางคุณคาของการใหบริการสาธารณะของภาครัฐ
 แบบประเมินจํานวน 10 ขอ ขอละ 1 คะแนน รวม 10 คะแนน
 โปรดใสเครื่องหมาย  ในชองที่ตรงกับการดําเนินงานของทาน
ขอ
ประเด็นการประเมิน
การจัดทําโครงการดานมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม
1 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการจัดทําและดําเนินโครงการดานคุณธรรม จริยธรรมที่มี
ลักษณะเปนการสรางจิตสํานึกในการปฏิบัติหนาที่ หรือกิจกรรมที่ทําใหประชาชนไดรั บ
บริ การที่ ดี ตลอดจนการจั ดทํ า โครงการบํ าเพ็ญ ประโยชนที่ ดําเนิ น การโดยขา ราชการ
พนักงานขององคการ
การสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการปองกันการกระทําผิดจริยธรรม
2 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการจัดทําประกาศฯ นโยบายคุณธรรม จริยธรรม
3 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการจัดทําประกาศฯ เจตนารมณการปองกันและตอตานการ
ทุจริตคอรรัปชั่น
4 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการจัดทําขอบังคับวาดวยจรรยาขาราชการ
5 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการจัดทํานโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี
6 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการจัดทําแผนการเสริมสรางวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ
ปองกันการทุจริต
7 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการจัดทํานโยบายการบริหารความเสี่ยง และดําเนินการตาม
มาตรการควบคุมภายในครบทุกสวน
8 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการเขารวมโครงการปองกันการทุจริตของ ป.ป.ช. สํานักงาน
ปปท. และสถาบันพระปกเกลา
9 องคกรปกครองสวนทองถิน่ มีการจัดทํารายงานผลดานการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม
10 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการประชาสัมพันธผลการดําเนินการดานสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรม

มี

ไมมี

สรุปผลคะแนน
ระดับคะแนนการสรางคุณธรรม จริยธรรมในองคการ………………………………………
๒๕

คําอธิบาย 8. การสรางคุณธรรม จริยธรรมในองคการ
1. ให อ งค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ใช แ บบการประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพขององค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น
(Local Performance Assessment : LPA) ที่เกี่ยวของและสอดคลองกับขอ 1 – 10 มาปรับใชในการใหคะแนน หรือ
2. ปรากฏอยูในแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 4 ป (พ.ศ.2561 - 2564) ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
3. กรณีไมสามารถใหคะแนนไดจากขอ 1 หรือขอ 2 หรือขอมูลที่มีอยูในตัวของคําถามขอ 1 – 10 ใหประเมิน
โดยใชอัตวิสัยหรือจิตวิสัยในการประเมินผูบริหารทองถิ่นในการปฏิบัติงานดังกลาว ก็สามารถกระทําได โดยนายอําเภอ
หรือผูวาราชการจังหวัดหรือคณะทํางาน (ใหคะแนนไดไมเกิน 2 คะแนน)

๒๖

9. การเสริมสรางขวัญกําลังใจ/การดูแลเอาใจใสผูใตบังคับบัญชา
 เปนการสํารวจปจจัยการเสริมสรางขวัญกําลังใจ/การดูแลเอาใจใสผูใตบังคับบัญชา
 แบบประเมินจํานวน 5 ขอ ขอละ 2 คะแนน รวม 10 คะแนน
 โปรดใสเครื่องหมาย  ในชองที่ตรงกับการดําเนินงานของทาน
ขอ
ประเด็นการประเมิน
1 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการประชุมถายทอดนโยบาย แนวทางการปฏิบัติงานใหกับ
ผูบริหารและเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน
2 องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น มี ก ารจั ด สภาพแวดล อ มที่ ทํ า งานให ส ะอาด เป น ระเบี ย บ
เรียบรอย ถูกสุขลักษณะ และปลอดภัย
3 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการประเมินความพึงพอใจและแรงจูงใจของผูใตบังคับบัญชา
ทั้งในดานการบริหารของผูบริหารทองถิ่น การบริหารจัดการดานทรัพยากรบุคคล การ
จัดการสภาพแวดลอมในการทํางาน และแรงจูงใจของขาราชการ
4 ผู บ ริ ห ารท อ งถิ่ น นํ า ผลการประเมิ น ความพึ ง พอใจและแรงจู ง ใจของผู ใ ต บั ง คั บ บั ญ ชา
มาปรับปรุง เพื่อสนับสนุนการทํางานและสรางแรงจูงใจในการทํางาน
5 องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น มี ก ารจั ด กิ จ กรรมเพื่ อ เสริ ม สร างความสั ม พั น ธ อั น ดี ใ หกับ
บุคลากรภายในองคกร

มี

ไมมี

สรุปผลคะแนน
ระดับคะแนนการเสริมสรางขวัญกําลังใจ/การดูแลเอาใจใสผูใตบังคับบัญชา………………………………………

คําอธิบาย 9. การเสริมสรางขวัญกําลังใจ/การดูแลเอาใจใสผูใตบังคับบัญชา
1. ให อ งค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ใช แ บบการประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพขององค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น
(Local Performance Assessment : LPA) ที่เกี่ยวของและสอดคลองกับขอ 1 – 5 มาปรับใชในการใหคะแนน
2. กรณีไมสามารถใหคะแนนไดจากขอ 1 หรือขอมูลที่มีอยูในตัวของคําถามขอ 1 – 5 ใหประเมินโดยใช
อัตวิสัยหรือจิตวิสัยในการประเมินผูบริหารทองถิ่นในการปฏิบัติงานดังกลาว ก็สามารถกระทําได โดยนายอําเภอหรือผูวา
ราชการจังหวัดหรือคณะทํางาน

๒๗

10. การบูรณาการขอมูลระหวางหนวยงาน (Integration)
 การบูรณาการขอมูลระหวางหนวยงาน หมายถึง การที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถประสาน
เพื่ อ ให เ กิ ด ความร ว มมื อ ในด า นต า ง ๆ ของแผนงาน โครงการ กระบวนการ ข อ มู ล สารสนเทศ
การจั ดสรรทรั พยากร การปฏิ บั ติการ โดยคํานึงถึงหลักประหยัด ความคุมคา มุงใหเกิดผลสัมฤทธิ์
และเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชน ซึ่งในการบูรณาการนั้นจะตองเปนการบูรณาการรวมกันระหวาง
สวนราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน สถาบันการศึกษา องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เปนตน พรอมกําหนดแผนงานการบูรณาการรวมกัน รวมถึงกําหนดเปาหมาย
การดําเนินการไดในปงบประมาณ พ.ศ. 2562
 เกณฑการใหคะแนน คิดคาระดับคะแนนเต็ม 10 คะแนน (กรณีที่ดําเนินการดานใดดานหนึ่ง)
 โปรดใสเครื่องหมาย  ในชองที่ตรงกับการดําเนินงานของทาน
ขอ
ประเด็นการประเมิน
1 ปจจุบันองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการบูรณาการการปฏิบัติงานรวมกับองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นอื่น หรือรวมกับหนวยงานอื่นอยางนอยหนึ่งดาน (ยกเวนโครงการที่หนวยงาน
ของรัฐจัดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ และโครงการที่องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือหนวยงานอื่นโดยองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นไมไดมีสวนรวมในการดําเนินการ) ดังนี้
 ดานโครงสรางพื้นฐาน
 ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต
 ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบรอย
 ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการทองเที่ยว
 ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม
 ดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น

มี

ไมมี

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

คําอธิบาย 10. การบูรณาการขอมูลระหวางหนวยงาน (Integration)
กรณี องค ก รปกครองส ว นท องถิ่ น ดําเนิ นการสอดคล องหรื อไม สอดคลองกั บการบูรณาการข อมูล ระหวาง
หนวยงาน (Integration) ใหประเมินโดยใชอัตวิสัยหรือจิตวิสัยในการประเมินผูบริหารทองถิ่นในการปฏิบัติงานดังกลาว
ก็สามารถกระทําได โดยนายอําเภอหรือผูวาราชการจังหวัดหรือคณะทํางาน

๒๘

หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0812/ว 1236 เรื่อง แนวทางการประเมิ น
ผูบริหารองคการ (ผูบริหารทองถิ่น) (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 30 เมษายน 2561
1. คณะทํางานมี 2 คณะ
1.1 คณะทํางานกลั่นกรองผลการประเมินผูบริหารทองถิ่นระดับจังหวัด
1.2 คณะทํางานตรวจสอบและรวบรวมผลการประเมินผูบริหารทองถิ่นระดับอําเภอ
2. คณะทํางานกลั่นกรองผลการประเมินผูบริหารทองถิ่นระดับจังหวัด (แตงตั้งจาก)
ก. องคประกอบ
1) รองผูวาราชการจังหวัดที่ผูวาราชการจังหวัดมอบหมาย
เปนหัวหนาคณะทํางาน
2) หัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดซึ่งอยูในคณะกรรมการ
เปนคณะทํางาน
ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด (ระดับจังหวัด) (ก.จ.จ.)
3) คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ระดับจังหวัด) (ก.ท.จ.)
เปนคณะทํางาน
4) คณะกรรมการพนักงานเทศบาลตําบล (ระดับจังหวัด) (ก.อบต.) เปนคณะทํางาน
5) ทองถิ่นจังหวัด
เปนคณะทํางานและเลขานุการ
ลําดับที่ 2) – 3) - 4) แตงตั้ง 2 – 4 คน
ข. อํานาจหนาที่
1) ตรวจสอบและรวบรวมผลการประเมินตนเองของผูบริหารทองถิ่น กรณีนายกองคการบริหารสวนจังหวัด
และนายกเทศมนตรี (เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง)
2) รวบรวมผลการประเมินผูบริหารทองถิ่นจากคณะทํางานตรวจสอบและรวบรวมผลการประเมิน
ผูบริหารทองถิ่นระดับอําเภอ เพื่อดําเนินการกลั่นกรองผลการประเมินกอนเสนอใหกับผูวาราชการ
จังหวัดลงนามผลการประเมิน
3) สําหรับคณะทํางานกลั่นกรองผลการประเมินผูบริหารทองถิ่นระดับจังหวัดจังหวัดชลบุรี ใหดําเนินการ
กลั่นกรองผลการประเมินในสวนของเมืองพัทยาดวย

(หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0812/7060 เรื่อง ปรับปรุงแนวทางการ
ประเมินผูบริหารองคการ (ผูบริหารทองถิ่น) กรณีเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี)

3. คณะทํางานตรวจสอบและรวบรวมผลการประเมินผูบริหารทองถิ่นระดับอําเภอ (แตงตั้งจาก)
ก. องคประกอบ
1) นายอําเภอ
เปนหัวหนาคณะทํางาน
2) หัวหนาสวนราชการประจําอําเภอหรือปลัดอําเภอ
เปนคณะทํางาน
ที่ไดรับมอบหมาย จํานวน 2 - 4 คน
3) ทองถิ่นอําเภอ
เปนคณะทํางานและเลขานุการ
ข. อํานาจหนาที่
1) ตรวจสอบและรวบรวมผลการประเมินตนเองของผูบริหารทองถิ่นในกรณีนายกองคการบริหารสวนตําบล
และนายกเทศมนตรี (เทศบาลตําบล) สงใหกับคณะทํางานกลั่นกรองผลการประเมินผูบริหารทองถิ่น
ระดับจังหวัด
2) ดําเนินการกลั่นกรองผลการประเมินกอนเสนอใหกับผูวาราชการจังหวัดลงนามประเมิน

๒๙

4. แบบการประเมินผูบริหารองคการ (ผูบริหารทองถิ่น) ประกอบดวย
4.1 สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป
4.2 สวนที่ 2 แบบประเมินผลการดําเนินงาน ในประเด็น 10 ขอคําถาม
1) การลดพลังงาน (ไฟฟา)
2) มาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหนวยงาน
3) การประหยัดงบประมาณ
4) การกํากับดูแลการทุจริต
5) ภาวะผูนํา
6) ระบบติดตามการปฏิบัติงานเพื่อบริหารงานขององคการ
7) การสงเสริมการใชเทคโนโลยีดิจิทัลในองคการ
8) การสรางคุณธรรม จริยธรรมในองคการ
9) การเสริมสรางขวัญกําลังใจ/การดูแลเอาใจใสผูใตบังคับบัญชา
10) การบูรณาการขอมูลระหวางหนวยงาน (Integration)
5. การประเมิน
5.1 ประเด็นที่ 1 การลดพลังงาน (ไฟฟา)
การรายงานผลการใชพลังงานไฟฟาทุกเดือน ผานระบบ e-report.energy.go.th ของสํานักงาน
นโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน ภายในวันสุดทายของ เดือนถัดไป โดยองคกรปกครองสวน
ท อ งถิ่ น สามารถเข า ดู ชื่ อ บั ญ ชี ผู ใ ช ง าน และรหั ส ผ า นได ท างเว็ บ ไซต www.e-report.energy.go.th ทั้ ง นี้
สํานักงานคณะกรรมการพัฒ นาระบบราชการ (ก.พ.ร.) จะใชผลการประเมิ นจากระบบรายงานผลดังกล าว
โดยรอบ การประเมินที่ 2 จะวัดผลการรายงานของเดือนเมษายน – เดือนสิงหาคม 2562
ในการนี้ สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ไดมอบบัญชีผูใชงาน และรหัสผาน ใหกับ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นเรียบรอยแลว กรณีพบปญหาการใชงานสอบถามไดที่ สํานักงานนโยบายและแผน
พลังงาน (สนพ.) โทร. 02-612-1555
5.2 ประเด็นที่ 3 การประหยัดงบประมาณ
ให ผู บริ หารองค การ (ผู บริ หารท องถิ่ น) ประเมิ นตนเอง (Self Assessment) โดยนั บสะสมทั้ งป
งบประมาณ (งบประมาณรายจายประจํ าป งบประมาณ พ.ศ. 2562 ในหมวดครุภัณฑและสิ่งก อสรางที่ใช ทั้งหมด
ตั้งแต 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562)
6. แบบสรุปผลการประเมินผูบริหารองคการ (ผูบริหารทองถิ่น)
6.1 แบบสําหรับผูประเมินตนเอง (ผูบริหารทองถิ่น)
6.2 แบบสําหรับระดับอําเภอ
6.3 แบบสําหรับระดับจังหวัด
6.4 แบบสรุปรวมระดับอําเภอและระดับจังหวัด (เรียกวา สิ่งที่สงมาดวย 3 ของ ก.พ.ร.)
(หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สดุ ที่ มท 0810.7/ว 906 เรื่อง การประเมินผูบ ริหารองคการ
(ผูบริหารทองถิ่น) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2562)

7. กําหนดวันรายงานผลวันสุดทายในระดับจังหวัด
จังหวัดรายงานผลการประเมิน ฯ ใหกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นทราบ ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2562
(หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว 906 เรื่อง การประเมินผูบ ริหารองคการ(ผูบริหารทองถิ่น) ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2562)

๓๐

หนวยงานรับผิดชอบ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
กองพัฒนาและสงเสริมการบริหารงานทองถิ่น
กลุมงานสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีทองถิ่น
โทร. 0 2241 9000 ตอ 2312 2322
โทรสาร. 0 2241 6956
ผูประสานงานขอมูล
นางสาวลัดดาวรรณ นอยอรุณ ผูอํานวยการกลุมงานสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีทองถิ่น
นายสุริยะ หินเมืองเกา
หัวหนากลุมงานสงเสริมการจัดการทองถิ่น
นางสาวชนเนษฎ แกวพุฒ พนักงานวิเคราะหนโยบายและแผน

๓๑

1. แบบสำหรับผู้ประเมินตนเอง
(ผู้บริหำรท้องถิ่น)

แบบสรุปประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น)
ชื่อ – สกุล……………………………………………………………………ตำแหน่ง…………………………………………
ระยะเวลำในกำรดำรงตำแหน่งปัจจุบัน...................ปี...............เดือน
หน่วยงำน…………………………….อำเภอ................................จังหวัด................................
 รอบกำรประเมินที่ 1 (1 ตุลำคม 2561 - 31 มีนำคม 2562)
 รอบกำรประเมินที่ 2 (1 เมษำยน 2562 - 30 กันยำยน 2562) (ประเมินรอบนี้)
ประเด็นการประเมิน
1. กำรลดพลังงำน (ไฟฟ้ำ)
2. มำตรกำรลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงำน
3. กำรประหยัดงบประมำณ
4. กำรกำกับดูแลกำรทุจริต
5. ภำวะผู้นำ
6. ระบบติดตำมกำรปฏิบัติงำนเพื่อบริหำรงำนขององค์กำร
7. กำรส่งเสริมกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในองค์กำร
8. กำรสร้ำงคุณธรรม จริยธรรมในองค์กำร
9. กำรเสริมสร้ำงขวัญกำลังใจ/กำรดูแลเอำใจใส่ผู้ใต้บังคับบัญชำ
10. กำรบูรณำกำรข้อมูลระหว่ำงหน่วยงำน (Integration)
รวมคะแนน
ลงนำม......................................................ผู้ประเมินตนเอง
(……………….......……....…………………..)
นำยกอบต./นำยกเทศมนตรี/นำยก อบจ. ............
วันที่......................................

ผลคะแนนการประเมินตนเอง
(ผู้บริหารท้องถิ่น)

2. แบบสำหรับระดับอำเภอ

แบบสรุปประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น)
อาเภอ......................... จังหวัด.......................
 รอบกำรประเมินที่ 1 (1 ตุลำคม 2561 - 31 มีนำคม 2562)
 รอบกำรประเมินที่ 2 (1 เมษำยน 2562 – 30 กันยำยน 2562) (ประเมินรอบนี้)
ลาดับ
ที่

1
2
3

ประเภทของ อปท.
เทศบำลตำบล ก.

ชื่อ – สกุล

ผลการประเมิน
(คะแนนเต็ม)

นำย.................

ประเมินตนเอง

องค์กำรบริหำรส่วนตำบล ข. นำง..................

ควำมเห็นคณะทำงำน
ตรวจสอบ ฯ
ประเมินตนเอง

นำงสำว............

ควำมเห็นคณะทำงำน
ตรวจสอบ ฯ
ประเมินตนเอง

1
10

2
10

3
10

4
10

5
10

6
10

7
10

ควำมเห็นคณะทำงำน
ตรวจสอบ ฯ

ลงนำม..................................................ผู้ประเมิน
(……………………....…………………..)
หัวหน้ำคณะทำงำนตรวจสอบและรวบรวมผลกำรประเมินผู้บริหำรท้องถิ่นระดับอำเภอ
วันที่..................................

8
10

9
10

10
10

รวม
100

3. แบบสำหรับระดับจังหวัด

แบบสรุปประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น)
จังหวัด...................................
 รอบกำรประเมินที่ 1 (1 ตุลำคม 2561 - 31 มีนำคม 2562)
 รอบกำรประเมินที่ 2 (1 เมษำยน 2562 - 30 กันยำยน 2562) (ประเมินรอบนี้)
ลาดับ
ที่

1
2
3

อาเภอ

เมือง ก.

ประเภทของ
อปท.

ชื่อ – สกุล

องค์กำรบริหำร นำย.................
ส่วนจังหวัด ก.

ผลการประเมิน
(คะแนนเต็ม)

2
10

3
10

4
10

5
10

ประเมินตนเอง

นำง..................

ควำมเห็นคณะทำงำน
กลั่นกรองฯ
ประเมินตนเอง

เทศบำลเมือง ค. นำงสำว............

ควำมเห็นคณะทำงำน
กลั่นกรองฯ
ประเมินตนเอง

เทศบำลนคร ข.

1
10

ควำมเห็นคณะทำงำน
กลั่นกรองฯ

ลงนำม..................................................ผู้ประเมิน
(……………………....…………………..)
หัวหน้ำคณะทำงำนกลั่นกรองผลกำรประเมินผูบ้ ริหำรท้องถิ่นระดับจังหวัด
วันที่......................................

6
10

7
10

8
10

9
10

10
10

รวม
100

สิ่งที่ส่งมำด้วย 3
(แบบสรุปรวมระดับอำเภอและระดับจังหวัด)

แบบสรุปประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น)
จังหวัด...................................
 รอบกำรประเมินที่ 1 (1 ตุลำคม 2561 - 31 มีนำคม 2562)
 รอบกำรประเมินที่ 2 (1 เมษำยน 2562 - 30 กันยำยน 2562) (ประเมินรอบนี้)
ลาดับ
ที่

1
2

อาเภอ

เมือง ก.

ประเภทของ
อปท.

ชื่อ – สกุล

องค์กำรบริหำร นำย.................
ส่วนจังหวัด ก.
เทศบำลนคร ข. นำง..................

ผลการประเมิน
(คะแนนเต็ม)

1
10

2
10

3
10

4
10

ประเมินตนเอง
ผู้บังคับบัญชำประเมิน
ประเมินตนเอง
ผู้บังคับบัญชำประเมิน

3

เทศบำลเมือง ค. นำงสำว............

ประเมินตนเอง
ผู้บังคับบัญชำประเมิน

ลงนำม......................................................ผู้ประเมิน
(……………….......……....…………………..)
ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด...................................
วันที่........................................

5
10

6
10

7
10

8
10

9
10

10
10

รวม
100

