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แนวทางและเกณฑการประเมินผูบริหารองคการ (ผูบริหารทองถิ่น) 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๓ 

 
ท่ีมา 

 การประเมินผูบริหารองคการ เปนไปตามขอสั่ งการของนายกรัฐมนตรีในรายงานผล 
การดําเนินงานของสํานักงาน ก.พ.ร. เม่ือวันท่ี 26 กันยายน 2560 ใหกําหนดแนวทางประเมินผลผูนําองคกร 
เพ่ิมจากการประเมินปกติประจําป สํานักงาน ก.พ.ร. จึงไดจัดทําแบบประเมินผูบริหารองคการข้ึน เพ่ือประเมิน
ผูบริหารองคการทุกระดับท้ังราชการบริหารสวนกลาง ราชการบริหารสวนภูมิภาค และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
การประเมินผูบริหารองคการนี้เริ่มดําเนินการมาตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบการประเมินท่ี 2 
ระหวางวันท่ี 1 เมษายน - 30 กันยายน 2561) จนถึงปจจุบัน โดยไดรับความรวมมือเปนอยางดีจาก 
กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินในการชี้แจง กํากับ และติดตาม มาโดยตลอด 

 
แนวทางการประเมิน 

1. รอบการประเมิน  
    การประเมินผูบริหารองคการ (ผูบริหารทองถ่ิน) ดําเนินการในรอบ 12 เดือน ตั้งแตวันท่ี             
1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563  
                     หมายเหตุ: เมื่อวันท่ี ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓ นายกรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบใหมีการยกเวนการประเมินผูบรหิาร
องคการ (ผูบริหารทองถ่ิน) รอบการประเมินท่ี ๑ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยใหเปนการประเมินในรอบท้ังปแทน 
 

2.  กลุมเปาหมาย 

 นายกองคการบริหารสวนจังหวัด  

 นายกเทศมนตรี (เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลตําบล)  

 นายกเมืองพัทยา  

 นายกองคการบริหารสวนตําบล  

รวมท้ังสิ้น ๗,๘๕๑ คน (ขอมูล ณ วันท่ี 30 กรกฎาคม ๒๕๖๓) 

3. กรอบการประเมิน ผูบริหารองคการ (ผูบริหารทองถ่ิน) 9 ประเด็น ประกอบดวย 
(1) การลดพลังงาน 
(2) มาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหนวยงานภาครัฐ 
(๓) การกํากับดูแลคุณธรรมและความโปรงใสขององคการ  
(๔) ภาวะผูนํา 
(๕) ระบบติดตามการปฏิบัติงานเพ่ือการบริหารงานขององคการ 
(๖) การสงเสริมการใชเทคโนโลยีดิจิทัลในองคการ 
(๗) การสรางคุณธรรม จริยธรรมในองคการ  
(๘) การเสริมสรางขวัญกําลังใจ/การดูแลเอาใจใสผูใตบังคับบัญชา 
(๙)  การบูรณาการขอมูลระหวางหนวยงาน 

ผูบริหารทองถ่ิน หมายความรวมถึงขาราชการ/พนักงานสวนทองถ่ินท่ีไดทําหนาท่ีแทน
ผูบริหารทองถ่ินกรณีไมมีผูบริหารทองถ่ิน 

สิ่งท่ีสงมาดวย 2 
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4. วิธีการประเมิน 

 ขอมูลจากหนวยงานกลาง :  
 ประเด็นท่ี 1 การลดพลังงาน (ไฟฟา) สํานักงาน ก.พ.ร. จะใชผลการประเมิน           
จากสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน โดยองคกรปกครอง               
ส วนทอง ถ่ินตองกรอกรายละเ อียดขอ มูลการใช ไฟฟ า ทุก เดื อน ผ านระบบ                            
e-report.energy.go.th ของสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน      
ภายในวันสุดทายของเดือนถัดไป  
     ในการนี้ สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ไดมอบบัญชีผูใชงาน                   
และรหัสผาน ใหกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินเรียบรอยแลว กรณีพบปญหาการใชงาน                 
สอบถามไดท่ี สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) โทรศัพทหมายเลข 02 612 1555 

 ประเด็นท่ี ๓ การกํากับดูแลคุณธรรมและความโปรงใสขององคการ สํานักงาน  
ก.พ.ร. จะใชผลการประเมินจากการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตแหงชาติ  
 ท้ังนี้ สามารถเขาดูผลการประเมินไดท่ี https://itas.nacc.go.th/ กรณีพบปญหา
การใชงานสอบถามไดท่ี สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.) โทรศัพทหมายเลข 02 528 4800 

 การประเมินตนเอง (self assessment) :  
 ผูบริหารทองถ่ินจะประเมินตนเองในประเด็นท่ี 1 การลดพลังงาน – ประเด็นท่ี 9 
การบูรณาการความรวมมือระหวางหนวยงาน ท้ังนี้ องคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถ
แนบหลักฐานประกอบการประเมินเพ่ิมเติมได  

 การประเมินโดยผูวาราชการจังหวัด :  
 ผูวาราชการจังหวัดในฐานะผูบังคับบัญชาเหนือข้ึนไป ๑ ระดับ เปนผูประเมินในภาพรวม
ท้ัง ๙ ประเด็น โดยดําเนินการตามกลไกท่ีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินกําหนด 

รายละเอียด ดังนี้ 
 

ประเด็นประเมิน ขอมูลท่ีใชในการประเมินผล หนวยงานรับผิดชอบ 

1.  การลดพลังงาน (ไฟฟา) ใชผลการประเมินจากระบบการรายงานใน
เว็บไซต e – report.energy.go.th ของ
สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
กระทรวงพลังงาน 
 

สํานักงานนโยบาย
และแผนพลังงาน 
กระทรวงพลังงาน 

๒.  มาตรการลด และคัดแยกขยะ              
มูลฝอยในหนวยงานภาครัฐ 

ผูบริหารทองถ่ินประเมินผลตนเอง 
(Self - Assessment) 

 

กรมสงเสริม 
การปกครองทองถ่ิน
และสํานักงาน ก.พ.ร.  

https://itas.nacc.go.th/
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ประเด็นประเมิน ขอมูลท่ีใชในการประเมินผล หนวยงานรับผิดชอบ 

๓.  การกํากับดูแลคุณธรรมและ 
ความโปรงใสขององคการ 

ใชผลการประเมินคุณธรรมและความ
โปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน
ภาครัฐ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
ของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (สํานักงาน 
ป.ป.ช.) 

สํานักงาน
คณะกรรมการ
ปองกันและ
ปราบปราม 

การทุจริตแหงชาติ 

4.  ภาวะผูนํา   
 
 

กรมสงเสริม 
การปกครองทองถ่ิน
และสํานักงาน ก.พ.ร.  

 
 

5.  ระบบติดตามการปฏิบัติงาน 
เพ่ือการบริหารงานขององคการ 

6.  การสงเสริมการใชเทคโนโลยี
ดิจิทัลในองคการ 

7.  การสรางคุณธรรม จริยธรรมใน
องคการ 

8.  การเสริมสรางขวัญกําลังใจ/ 
การดูแลเอาใจใสผูใตบังคับบัญชา 

9.  การบูรณาการขอมูลระหวาง
หนวยงาน 

  5. คณะทํางาน ประกอบดวย  
   (1) คณะทํางานกลั่นกรองผลการประเมินผูบริหารทองถ่ินระดับจังหวัด 
   (2) คณะทํางานตรวจสอบและรวบรวมผลการประเมินผูบริหารทองถ่ินระดับอําเภอ 

  6. คณะทํางานกล่ันกรองผลการประเมินผูบริหารทองถิ่นระดับจังหวัด (แตงตั้งจาก) 
   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 
        ลําดับท่ี 2) – 3) - 4) แตงตั้ง 2 – 4 คน 
   ข. อํานาจหนาท่ี 
   1) ตรวจสอบและรวบรวมผลการประเมินตนเองของผูบริหารทองถ่ิน กรณีนายกองคการ
บริหารสวนจังหวัด และนายกเทศมนตรี (เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง) 
   2) รวบรวมผลการประเมินผูบริหารทองถ่ินจากคณะทํางานตรวจสอบและรวบรวมผล               
การประเมินผูบริหารทองถ่ินระดับอําเภอ เพ่ือดําเนินการกลั่นกรองผลการประเมินกอนเสนอใหกับผูวาราชการ
จังหวัดลงนามผลการประเมิน 
   3) สําหรับคณะทํางานกลั่นกรองผลการประเมินผูบริหารทองถ่ินระดับจังหวัดจังหวัดชลบุรี 
ใหดําเนินการกลั่นกรองผลการประเมินในสวนของเมืองพัทยาดวย 

ผูบริหารทองถ่ินประเมินผล
ตนเอง 

(Self - Assessment) 
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  7. คณะทํางานตรวจสอบและรวบรวมผลการประเมินผูบริหารทองถิ่นระดับอําเภอ (แตงตั้ง
จาก) 
  ก. องคประกอบ 
  1) นายอําเภอ                                                  เปนหัวหนาคณะทํางาน 
  2) หัวหนาสวนราชการประจําอําเภอหรือปลัดอําเภอ     เปนคณะทํางาน 
   ท่ีไดรับมอบหมาย จํานวน 2 - 4 คน 
  3) ทองถ่ินอําเภอ                                               เปนคณะทํางานและเลขานุการ 
  ข. อํานาจหนาท่ี 
  1) ตรวจสอบและรวบรวมผลการประเมินตนเองของผูบริหารทองถ่ินในกรณีนายกองคการ
บริหารสวนตําบล และนายกเทศมนตรี (เทศบาลตําบล) สงใหกับคณะทํางานกลั่นกรองผลการประเมินผูบริหาร
ทองถ่ินระดับจังหวัด 
  2) ดําเนินการกลั่นกรองผลการประเมินกอนเสนอใหกับผูวาราชการจังหวัดลงนามประเมิน 

  8. กําหนดวันรายงานผลวันสุดทายในระดับจังหวัด  

  (1) จังหวัดรายงานผลการประเมิน ฯ ใหกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินทราบ ภายในวันท่ี 
2 พฤศจิกายน 2563 และรายงานผานชองทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส Localreport.dla@gmail.com             
ในรูปแบบ Excel อีกทางหนึ่งดวย 

  (2) กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน รายงานผลสรุปการประเมินผูบริหารทองถ่ิน                   
และผลสรุปสําหรับผูบริหารโดยยอ ให สํานักงาน ก.พ.ร. ภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ 

  (3) สํานักงาน ก.พ.ร. ดําเนินการประมวลผลการประเมินผูบริหารทองถ่ิน เสนอตอ
นายกรัฐมนตรีตอไป 

 
 

****************************** 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


