สิ่งที่สงมาดวย 2

แนวทางและเกณฑการประเมินผูบริหารองคการ (ผูบริหารทองถิ่น)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๓
ที่มา

การประเมิ น ผู บ ริ ห ารองค ก าร เป น ไปตามข อ สั่ ง การของนายกรั ฐ มนตรี ใ นรายงานผล
การดําเนินงานของสํานักงาน ก.พ.ร. เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 ใหกําหนดแนวทางประเมินผลผูนําองคกร
เพิ่มจากการประเมินปกติประจําป สํานักงาน ก.พ.ร. จึงไดจัดทําแบบประเมินผูบริหารองคการขึ้น เพื่อประเมิน
ผูบริหารองคการทุกระดับทั้งราชการบริหารสวนกลาง ราชการบริหารสวนภูมิภาค และองคกรปกครองสวนทองถิ่น
การประเมินผูบริหารองค การนี้เ ริ่มดํ าเนิน การมาตั้งแตป งบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบการประเมินที่ 2
ระหว างวัน ที่ 1 เมษายน - 30 กั น ยายน 2561) จนถึงปจ จุบัน โดยไดรับ ความรว มมือเปน อยางดี จ าก
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นในการชี้แจง กํากับ และติดตาม มาโดยตลอด
แนวทางการประเมิน
1. รอบการประเมิน
การประเมินผูบริหารองคการ (ผูบริหารทองถิ่น) ดําเนินการในรอบ 12 เดือน ตั้งแตวันที่
1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ: เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓ นายกรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบใหมีการยกเวนการประเมินผูบ ริหาร
องคการ (ผูบริหารทองถิ่น) รอบการประเมินที่ ๑ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยใหเปนการประเมินในรอบทั้งปแทน

2. กลุมเปาหมาย
 นายกองคการบริหารสวนจังหวัด
 นายกเทศมนตรี (เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลตําบล)
 นายกเมืองพัทยา
 นายกองคการบริหารสวนตําบล
รวมทั้งสิ้น ๗,๘๕๑ คน (ขอมูล ณ วันที่ 30 กรกฎาคม ๒๕๖๓)
3. กรอบการประเมิน ผูบริหารองคการ (ผูบริหารทองถิ่น) 9 ประเด็น ประกอบดวย
(1) การลดพลังงาน
(2) มาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหนวยงานภาครัฐ
(๓) การกํากับดูแลคุณธรรมและความโปรงใสขององคการ
(๔) ภาวะผูนํา
(๕) ระบบติดตามการปฏิบัติงานเพื่อการบริหารงานขององคการ
(๖) การสงเสริมการใชเทคโนโลยีดิจิทัลในองคการ
(๗) การสรางคุณธรรม จริยธรรมในองคการ
(๘) การเสริมสรางขวัญกําลังใจ/การดูแลเอาใจใสผูใตบังคับบัญชา
(๙) การบูรณาการขอมูลระหวางหนวยงาน
ผู บ ริ ห ารท องถิ่ น หมายความรวมถึงขาราชการ/พนักงานสว นท องถิ่น ที่ ไดทํ าหนา ที่ แ ทน
ผูบริหารทองถิ่นกรณีไมมีผูบริหารทองถิ่น
๑

4. วิธีการประเมิน
 ขอมูลจากหนวยงานกลาง :
ประเด็นที่ 1 การลดพลังงาน (ไฟฟา) สํานักงาน ก.พ.ร. จะใชผลการประเมิ น
จากสํ า นั ก งานนโยบายและแผนพลั ง งาน กระทรวงพลั ง งาน โดยองค ก รปกครอง
ส ว นท อ งถิ่ น ต อ งกรอกรายละเอี ย ดข อ มู ล การใช ไ ฟฟ า ทุ ก เดื อ น ผ า นระบบ
e-report.energy.go.th ของสํ านั กงานนโยบายและแผนพลั งงาน กระทรวงพลั งงาน
ภายในวันสุดทายของเดือนถัดไป
ในการนี้ สํ า นั ก งานนโยบายและแผนพลั ง งาน (สนพ.) ได ม อบบั ญ ชี ผู ใ ช ง าน
และรหัสผาน ใหกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นเรียบรอยแลว กรณีพบปญหาการใชงาน
สอบถามไดที่ สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) โทรศัพทหมายเลข 02 612 1555
ประเด็นที่ ๓ การกํากับดูแลคุณธรรมและความโปรงใสขององคการ สํานักงาน
ก.พ.ร. จะใช ผ ลการประเมิ น จากการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร ง ใสในการ
ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตแหงชาติ
ทั้งนี้ สามารถเขาดูผลการประเมินไดที่ https://itas.nacc.go.th/ กรณีพบปญหา
การใชงานสอบถามไดที่ สํานักงานคณะกรรมการป องกันและปราบปรามการทุ จ ริ ต
แหงชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.) โทรศัพทหมายเลข 02 528 4800
 การประเมินตนเอง (self assessment) :
ผูบริหารทองถิ่นจะประเมินตนเองในประเด็นที่ 1 การลดพลังงาน – ประเด็นที่ 9
การบูรณาการความรวมมือระหวางหนวยงาน ทั้งนี้ องคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถ
แนบหลักฐานประกอบการประเมินเพิ่มเติมได
 การประเมินโดยผูวาราชการจังหวัด :
ผูวาราชการจังหวัดในฐานะผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไป ๑ ระดับ เปนผูประเมินในภาพรวม
ทั้ง ๙ ประเด็น โดยดําเนินการตามกลไกที่กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นกําหนด
รายละเอียด ดังนี้
ประเด็นประเมิน

1. การลดพลังงาน (ไฟฟา)

๒. มาตรการลด และคัดแยกขยะ
มูลฝอยในหนวยงานภาครัฐ

ขอมูลทีใ่ ชในการประเมินผล

หนวยงานรับผิดชอบ

ผูบริหารทองถิ่นประเมินผลตนเอง
(Self - Assessment)

กรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น
และสํานักงาน ก.พ.ร.

ใชผลการประเมินจากระบบการรายงานใน
เว็บไซต e – report.energy.go.th ของ
สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
กระทรวงพลังงาน

สํานักงานนโยบาย
และแผนพลังงาน
กระทรวงพลังงาน

๒

ประเด็นประเมิน

๓. การกํากับดูแลคุณธรรมและ
ความโปรงใสขององคการ

4. ภาวะผูนํา
5. ระบบติดตามการปฏิบัติงาน
เพื่อการบริหารงานขององคการ
6. การสงเสริมการใชเทคโนโลยี
ดิจิทัลในองคการ
7. การสรางคุณธรรม จริยธรรมใน
องคการ
8. การเสริมสรางขวัญกําลังใจ/
การดูแลเอาใจใสผูใตบังคับบัญชา
9. การบูรณาการขอมูลระหวาง
หนวยงาน

ขอมูลทีใ่ ชในการประเมินผล

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

ผูบริหารทองถิ่นประเมินผล
ตนเอง
(Self - Assessment)

หนวยงานรับผิดชอบ

สํานักงาน
คณะกรรมการ
ปองกันและ
ปราบปราม
การทุจริตแหงชาติ

กรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น
และสํานักงาน ก.พ.ร.

5. คณะทํางาน ประกอบดวย
(1) คณะทํางานกลั่นกรองผลการประเมินผูบริหารทองถิ่นระดับจังหวัด
(2) คณะทํางานตรวจสอบและรวบรวมผลการประเมินผูบริหารทองถิ่นระดับอําเภอ
6. 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 กรณีนายกองคการ
บริหารสวนจังหวัด และนายกเทศมนตรี (เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง)
2) รวบรวมผลการประเมิ น ผู บ ริ ห ารท องถิ่น จากคณะทํ า งานตรวจสอบและรวบรวมผล
การประเมินผูบริหารทองถิ่นระดับอําเภอ เพื่อดําเนินการกลั่นกรองผลการประเมินกอนเสนอใหกับผูวาราชการ
จังหวัดลงนามผลการประเมิน
3) สําหรับคณะทํางานกลั่นกรองผลการประเมินผูบริหารทองถิ่นระดับจังหวัดจังหวัดชลบุรี
ใหดําเนินการกลั่นกรองผลการประเมินในสวนของเมืองพัทยาดวย
๓

จาก)

7. คณะทํางานตรวจสอบและรวบรวมผลการประเมินผูบริหารทองถิ่นระดับอําเภอ (แตงตั้ ง

ก. องคประกอบ
1) นายอําเภอ
เปนหัวหนาคณะทํางาน
2) หัวหนาสวนราชการประจําอําเภอหรือปลัดอําเภอ เปนคณะทํางาน
ที่ไดรับมอบหมาย จํานวน 2 - 4 คน
3) ทองถิ่นอําเภอ
เปนคณะทํางานและเลขานุการ
ข. อํานาจหนาที่
1) ตรวจสอบและรวบรวมผลการประเมิน ตนเองของผูบ ริห ารทองถิ่น ในกรณี น ายกองค การ
บริหารสวนตําบล และนายกเทศมนตรี (เทศบาลตําบล) สงใหกับคณะทํางานกลั่นกรองผลการประเมินผูบริหาร
ทองถิ่นระดับจังหวัด
2) ดําเนินการกลั่นกรองผลการประเมินกอนเสนอใหกับผูวาราชการจังหวัดลงนามประเมิน
8. กําหนดวันรายงานผลวันสุดทายในระดับจังหวัด
(1) จังหวัดรายงานผลการประเมิน ฯ ใหกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นทราบ ภายในวันที่
2 พฤศจิกายน 2563 และรายงานผา นช องทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส Localreport.dla@gmail.com
ในรูปแบบ Excel อีกทางหนึ่งดวย
(2) กรมส ง เสริ ม การปกครองท อ งถิ่ น รายงานผลสรุ ป การประเมิ น ผู บ ริ ห ารท อ งถิ่ น
และผลสรุปสําหรับผูบริหารโดยยอ ให สํานักงาน ก.พ.ร. ภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓
(3) สํ า นั ก งาน ก.พ.ร. ดํ า เนิ น การประมวลผลการประเมิ น ผู บ ริ ห ารท อ งถิ่ น เสนอต อ
นายกรัฐมนตรีตอไป
******************************

๔

