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คูมือการประเมินผูຌบริหารองค์การ 

ิผูຌบริหารทຌองถิ่นี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๒๑ 

 



        ก 

ค าน า  
 

 ดຌวยนำยกรัฐมนตรีมีขຌอสัไงกำร฿หຌส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัมนำระบบรำชกำร ิส ำนักงำน ก.พ.ร.ี 
ก ำหนดนวทำงทำกประมินผลผูຌน ำ฿นองค์กร พิไมจำกกำรประมินปกติประจ ำปี ดยกลุมผูຌถูกประมินเดຌก 
ปลัดกระทรวงหรือทียบทำ อธิบดีหรือทียบทำ ผูຌวำรำชกำรจังหวัด นำยอ ำภอ ผูຌบริหำรทຌองถิไน ละ ก ำนัน
ผูຌ฿หญบຌำน ฿นประดในกำรประมิน แเ ประดใน เดຌก กำรลดพลังงำน กำรลดกระดำษ กำรประหยัด
งบประมำณ กำรก ำกับดูลกำรทุจริต วิสัยทัศน์ กำรบริหำรงำน฿นองค์กรทีไริริไมกຌเขขຌอบกพรอง กำรสงสริม
กำร฿ชຌดิจิทัล กำรสรຌำงคุณธรรมจริญธรรม฿นองค์กำร กำรสริมสรຌำงขวัญก ำลัง฿จ/กำรดูลอำ฿จ฿ส
ผูຌ฿ตຌบังคับบัญชำ ละกำรบูรณำกำรควำมรวมมือระหวำงหนวยงำน  

 กรมสงสริมกำรปกครองทຌองถิไน฿นฐำนะหนวยงำนทีไมีภำรกิจ฿นกำรสงสริมละสนับสนุนองค์กร
ปกครองสวนทຌองถิไน฿หຌมีควำมขຌมขใงละมีศักยภำพ฿นกำรบริกำรสำธำรณะ เดຌรับกำรประสำนจำก  

ส ำนักงำน ก.พ.ร. ขอควำมรวมมือ฿นกำรรวมกันก ำหนดนวทำงละกลเก฿นกำรประมินผูຌบริหำรทຌองถิไน 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. โ56แ พืไอ฿หຌกิดควำมรับรูຌละควำมขຌำ฿จกีไยวกับนวทำง฿นกำรประมิน
ผูຌบริหำรทຌองถิไนกลุมพัฒนำระบบบริหำร กรมสงสริมกำรปกครองทຌองถิไน จึงเดຌจัดท ำคูมือนวทำงละกลเก
฿นกำรประมินผูຌบริหำรทຌองถิไน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. โ56แ ฉบับนีๅขึๅนมำ 

 ทัๅงนีๅ  หำกกณฑ์กำรประมินหรือชืไอค ำถำมกำรประมิน฿ดปรำกฏ฿นคูมือนวทำงละกลเก 

฿นกำรประมินผูຌบริหำรทຌองถิไนฯ นีๅ ขัดหรือยຌงกับหนังสือวียนทีไกรมสงสริมกำรปกครองทຌองถิไน เดຌจຌงวียน
เวຌกอนหนຌำนีๅ ขอ฿หຌ฿ชຌขຌอควำมตำมคูมือกำรประมินผูຌบริหำรทຌองถิไนฯ นีๅทน 

 

 

 

 

 

                                                                                    กลุมพัฒนำระบบบริหำร 

กรมสงสริมกำรปกครองทຌองถิไน 

                                                                             พฤษภำคม โ56แ 
 

 

 



ยาม

   สารบัญ 

ค ำน ำ  ก 

บททีไ แ บทน ำ  ํ 

บททีไ โ กำรประมินผูຌบริหำรองค์กำร ิผูຌบริหำรทຌองถิไนี   

            - กรอบกำรประมินผูຌบริหำรองค์กำร ิผูຌบริหำรทຌองถิไนี  ๐ 

            - กณฑ์กำรประมิน  ๑ 

บททีไ ใ กลเกกำรด ำนินกำรประมินผูຌบริหำรองค์กำร ิผูຌบริหำรทຌองถิไนี                        
            - กลเกกำรด ำนินกำรประมิน   ํ๔ 

            - ขัๅนตอนกำรด ำนินกำรประมิน   ํ๕ 

            - กรอบระยะวลำกำรด ำนนิกำรประมิน   ๎ํ                 

ภำคผนวก ก 

แ. หนังสือส ำนักลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี ทีไ นร เไเ5/้แ5้ ลว. โ5 สิงหำคม โ56เ  
รืไอง ขຌอสัไงกำรของนำยกรัฐมนตรี฿นรำยงำนผลกำรด ำนินกำรของส ำนักงำน ก.พ.ร. 
ประจ ำดือนกรกฎำคม  โ56เ 
2. หนังสือส ำนักลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี ทีไ นร 0405/9159 ลว. โ6 กันยำยน โ56เ รืไอง 
ขຌอสัไงกำรของนำยกรัฐมนตรี฿นรำยงำนผลกำรด ำนินกำรของส ำนักงำน ก.พ.ร. ประจ ำดือน
สิงหำคม 2560 
3. หนังสือส ำนักงำน ก.พ.ร. ทีไ นร แโเแ/แใไแ ลว. โ่ มีนำคม โ56เ รืไอง นวทำงกำร
ประมินผูຌบริหำรองค์กำร ิผูຌบริหำรทຌองถิไนี 
4. หนังสือกรมสงสริมกำรปกครองทຌองถิไน ทีไ มท เ่แโ/วแเ่่ ลว. แ7 มษำยน โ56แ  
รืไอง นวทำงกำรประมินผูຌบริหำรองค์กำร ิผูຌบริหำรทຌองถิไนี 
5. หนังสือกรมสงสริมกำรปกครองทຌองถิไน ทีไ มท เ่แโ/วํ๎๏๒ ลว. ใเ มษำยน โ56แ  
รืไอง นวทำงกำรประมนิผูຌบริหำรองค์กำร ิผูຌบริหำรทຌองถิไนี ิพิไมติมี 
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กรมสงเสรมิการปกครองทຌองถิ่น กระทรวงมหาดไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

บทน า 

บทที่ ๑ 
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กรมสงเสรมิการปกครองทຌองถิ่น กระทรวงมหาดไทย 

บทที่ ๑ 

บทน า 
 กำรประมินผูຌบริหำรองค์กำร ิผูຌบริหำรทຌองถิไนี ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. โ56แ มีทีไมำดยมี
รำยละอียด ดังนีๅ  
 

      แ. ขຌอสั่งการของนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม ละวันที่ 26 กันยายน 256เ  
 นำยกรัฐมนตรีมีขຌอสัไงกำร฿หຌส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร ิส ำนักงำน ก.พ.ร.ี 
ก ำหนดนวทำงทำกประมินผลผูຌน ำ฿นองค์กร พิไมจำกกำรประมินปกติประจ ำปี ดยกลุมผูຌถูกประมิน
เดຌก ปลัดกระทรวงหรือทียบทำ อธิบดีหรือทียบทำ ผูຌวำรำชกำรจังหวัด นำยอ ำภอ ผูຌบริหำรทຌองถิไน  
ละ ก ำนัน ผูຌ฿หญบຌำน ฿นประดในกำรประมิน แเ ประดใน เดຌก กำรลดพลังงำน กำรลดกระดำษ  
กำรประหยัด งบประมำณ กำรก ำกับดูลกำรทุจริต วิสัยทัศน์ กำรบริหำรงำน฿นองค์กรทีไริริไมกຌเข
ขຌอบกพรอง กำรสงสริมกำร฿ชຌดิจิทัล กำรสรຌำงคุณธรรมจริญธรรม฿นองค์กำร กำรสริมสรຌำงขวัญก ำลัง฿จ/
กำรดูลอำ฿จ฿สผูຌ฿ตຌบังคับบัญชำ ละกำรบูรณำกำรควำมรวมมือระหวำงหนวยงำน ฯลฯ ดย฿หຌพิจำรณำ
ก ำหนดพิไม แเ ขຌอ ขຌอละ แเ คะนน ละประมินทุก 6 ดือน  

      2. หนังสือส านักงาน ก.พ.ร. ที่ นร แ2เแ/แ34แ ลว. 28 มีนาคม 256แ  
 ส ำนักงำน ก.พ.ร. ขอควำมรวมมือกรมสงสริมกำรปกครองทຌองถิไน฿นกำรรวมกันก ำหนดนวทำง
ละกลเกล฿นกำรประมินผูຌบริหำรทຌองถิไน ดย฿หຌมีผูຌประมินคือผูຌวำรำชกำรจังหวัด ละผูຌบริหำรทຌองถิไนทีไ
รับกำรประมิน เดຌก นำยกองค์กำรบริหำรสวนจังหวัด นำยกทศมนตรี ิทศบำลนคร ทศบำลมือง ละ
ทศบำลต ำบลี นำยกมืองพัทยำ ละนำยกองค์กำรบริหำรสวนต ำบล ฿น แเ ประดใน ประดในละ แเ 
คะนน ดยก ำหนด฿หຌมีกำรประมินปีละ โ รอบ รอบกำรประมินทีไ แ ิตัๅงต แ ตุลำคม – ใแ มีนำคมี 
ละรอบกำรประมินทีไ โ ิตัๅงต แ มษำยน – ใเ กันยำยนี ดยก ำหนด฿หຌกรมสงสริมกำรปกครอง
ทຌองถิไนรวบรวมผลกำรประมินทีไผูຌวำรำชกำรจังหวัดลงนำมละจัดสง฿หຌส ำนักงำน ก.พ.ร. พืไอน ำรียนสนอ
฿หຌนำยกรัฐมนตรีทรำบตอเป  
 ทัๅงนีๅ ฿นกำรประมินผูຌบริหำรทຌองถิไน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. โ56แ ก ำหนด฿หຌมีฉพำะ฿นกำร
ประมินรอบทีไ โ ิตัๅงต แ มษำยน – ใเ กันยำยน โ56แี 

      3. หนังสือกรมสงเสริมการปกครอทຌองถิ่น ที่ มท เ8แ2/วแเ88 ลว. แ7 เมษายน 256แ  ละ 
หนังสือที่ มท เ8แ2/วแ236 ลว. 3เ เมษายน 256แ 

 กรมสงสริมกำรปกครองทຌองถิไน เดຌมีหนังสือจຌงรำยละอียดกำรประมินผูຌบริหำรทຌองถิไน฿หຌ
จังหวัดทุกจังหวัด ประสำนจຌงรำยละอียด รูปบบวิธีกำร฿หຌองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนพิจำรณำ
ด ำนินกำร ฿นประดในกำรประมิน แเ ประดใน พรຌอมนีๅเดຌก ำหนดกลเก฿นกำรด ำนินกำรประมินผูຌบริหำร
ทຌองถิไนพืไอ฿หຌจังหวัดพิจำรณำด ำนินกำร  

         

ที่มา 
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การประเมินผูຌบริหารองค์การ ิผูຌบริหารทຌองถิ่นี 

บทที่ ๎ 
 



 

 

คูมือการประเมินผูຌบรหิารองค์การ ิผูຌบริหารทຌองถิ่นี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๖ํ        4 

กรมสงเสรมิการปกครองทຌองถิ่น กระทรวงมหาดไทย 

บทที่ ๎ 
การประเมินผูຌบริหารองค์การ ิผูຌบริหารทຌองถิ่นี 

 

ตำมขຌอสัไงกำรของนำยกรัฐมนตรีมืไอวันทีไ ๎๒ กันยำยน ๎๑๒์ เดຌมีบัญชำ฿หຌส ำนักงำน ก.พ.ร. 
ก ำหนดนวทำงกำรประมินผูຌบริหำรองค์กำรพิไมจำกกำรประมินประจ ำปี ดย฿หຌมีกำรประมิน จ ำนวน 
ํ์ ประดใน ละ฿หຌมีกำรประมินทุก ๒ ดือน ดยกลุมผูຌถูกประมิน เดຌก ปลัดกระทรวงหรือทียบทำ 
อธิบดีหรือทียบทำ ผูຌวำรำชกำรจังหวัด นำยอ ำภอ ผูຌบริหำรทຌองถิไน ละก ำนัน ผูຌ฿หญบຌำน  

ส ำหรับกำรประมินผูຌบริหำรทຌองถิไน ส ำนักงำน ก.พ.ร. เดຌประชุมหำรือรวมกับกรมสงสริม 
กำรปกครองทຌองถิไน พืไอก ำหนดหลักกณฑ์ละนวทำงกำรประมินผูຌบริหำรองค์กำร ิผูຌบริหำรทຌองถิไนี 
ดยมีรำยละอียดกำรประมิน ดังนีๅ 

 รอบการประเมิน ก ำหนด฿หຌบงป็น ๎ รอบกำรประมิน คือ รอบกำรประมินทีไ ํ ิตัๅงตวันทีไ  
ํ ตุลำคม – ๏ํ มีนำคมี ละรอบกำรประมินทีไ ๎ ิตัๅงตวันทีไ ํ มษำยน – ๏์ กันยำยนี ตส ำหรับ
ปีงบประมำณ พ.ศ. ๎๑๒ํ ก ำหนด฿หຌมีกำรประมินผูຌบริหำรทຌองถิไน ฉพำะรอบกำรประมินทีไ ๎ ิตัๅงต
วันทีไ ํ มษำยน – ๏์ กันยำยน ๎๑๒ํี  

 

 

 กลเกการประเมิน ก ำหนด฿หຌมีผูຌประมิน ละผูຌถูกประมิน ดังนีๅ 

  

 

 
  

 

 ประเดในการประเมิน ประกอบดຌวย ํ์ ประดใน เดຌก 
 
 

 

 

 

 

กรอบการประเมินผูຌบริหารองค์การ ิผูຌบริหารทຌองถิ่นี 

รอบการประเมนิที่ ๑ รอบการประเมนิที่ ๎ 

ผูຌถูกประเมิน คือ ผูຌบริหำรทຌองถิไน ซึไงเดຌก นำยก
องค์กำรบริหำรสวนจังหวัด นำยกทศมนตรี  
ิทศบำลนคร ทศบำลมือง ละทศบำลต ำบลี 
นำยกมืองพัทยำ ละนำยกองค์กำรบริหำร 
สวนต ำบล 

ผูຌประเมิน คือ ผูຌวำรำชกำรจังหวัด 
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กรมสงเสรมิการปกครองทຌองถิ่น กระทรวงมหาดไทย 

 

ประดในรืไอง : 

 

  การลดพลังงาน พิจำรณำจำกพลังงำนเฟฟ้ำ ดยป้ำหมำย฿หຌมีกำร฿ชຌพลังงำนเฟฟ้ำลดลงรຌอยละ ํ์  
ทียบกับคำมำตรฐำนกำร฿ชຌพลังงำนเฟฟ้ำของตละหนวยงำน 
 ก ำหนด฿หຌองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนรำยงำนผลกำร฿ชຌเฟฟ้ำทำงระบบ e-report.energy.go.th  

ของส ำนักงำนนยบำยละผนพลังงำน กระทรวงพลังงำน  
 ส ำนักงำน ก.พ.ร. จຌงผลกำรรำยงำนกำร฿ชຌเฟฟ้ำทีไองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนเดຌรำยงำน จำกระบบ  

e-report.energy.go.th ของส ำนักงำนนยบำยละผนพลังงำน กระทรวงพลังงำน ฿หຌกับกรมสงสริม 
กำรปกครองทຌองถิไน  
 กรมสงสริมกำรปกครองทຌองถิไน จຌงผลกำรรำยงำนกำร฿ชຌเฟฟ้ำขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน 

ทัไวประทศ ฿หຌกับจังหวัด พืไอ฿ชຌป็นขຌอมูลประกอบกำรพิจำรณำประมินผูຌบริหำรทຌองถิไนของผูຌวำรำชกำร
จังหวัด 
 ส ำหร ับปีงบประมำณ พ.ศ. ๎๑๒ํ ซึ ไงป ็นกำรประมินฉพำะรอบกำรประมินที ไ ๎ จะ฿ชຌ 

ผลกำรประมินกำรลดพลังงำนเฟฟ้ำประจ าเดือนเมษายน – เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๎๑๒๑ 

    

 

 รำยงำนผลกำร฿ชຌเฟฟ้ำทำงระบบ e-report.energy.go.th ของส ำนักงำนนยบำยละผนพลังงำน 
กระทรวงพลังงำน  
 
 
 

ระดับคะนน เกณฑ์การ฿หຌคะนน ิรอบ ๒ เดือน / ๑๎ เดือนี 
1 ปริมำณกำร฿ชຌเฟฟ้ำลดลงนຌอยกวำรຌอยละ  2.00  

2 ปริมำณกำร฿ชຌเฟฟ้ำลดลงตัๅงตรຌอยละ  2.00 – 2.99 

3 ปริมำณกำร฿ชຌเฟฟ้ำลดลงตัๅงตรຌอยละ  3.00 – 3.99 

4 ปริมำณกำร฿ชຌเฟฟ้ำลดลงตัๅงตรຌอยละ  4.00 – 4.99 

5 ปริมำณกำร฿ชຌเฟฟ้ำลดลงตัๅงตรຌอยละ  5.00 – 5.99 

6 ปริมำณกำร฿ชຌเฟฟ้ำลดลงตัๅงตรຌอยละ  6.00 – 6.99 

7 ปริมำณกำร฿ชຌเฟฟ้ำลดลงตัๅงตรຌอยละ  7.00 – 7.99 

8 ปริมำณกำร฿ชຌเฟฟ้ำลดลงตัๅงตรຌอยละ  8.00 – 8.99 

9 ปริมำณกำร฿ชຌเฟฟ้ำลดลงตัๅงตรຌอยละ  9.00 – 9.99 

10 ปริมำณกำร฿ชຌเฟฟ้ำลดลงตัๅงตรຌอยละ 10.00 ขึๅนเป  

ค ำนิยำม 

เอกสารหลักฐาน/ตัวอยางการด าเนินการ 

เกณฑ์การประเมิน 

เกณฑ์การ฿หຌคะนน 

หมายเหตุ 
องค์กรปกครองสวนทຌองถิ่นสามารถเขຌาดูชื่อบญัชผีูຌ฿ชຌงานละรหัสผานเดຌทาง : 
www.e-report.energy.go.th/pusername/main.html 
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กรมสงเสรมิการปกครองทຌองถิ่น กระทรวงมหาดไทย 

ประดในรืไอง : 
 

 

 

  การลดกระดาษ พิจำรณำจำกกำรทีไองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน เดຌมีกำรปรับปลีไยนรูปบบหรือวิธีกำร
ท ำงำน ชน กำรถำยอกสำรสองหนຌำ กำรน ำกระดำษกลับมำ฿ชຌซๅ ำ  (reuse) กำรน ำสงอกสำรวำระ 
กำรประชุมผำนระบบ e-mail ถำยอกสำรฉพำะสำระส ำคัญโ ป็นตຌน กำรปรับปลีไยนรูปบบวิธีกำร
ท ำงำนดังกลำว สงผล฿หຌจ ำนวนงินงบประมำณทีไ฿ชຌจัดซืๅอกระดำษ฿นปีงบประมำณปัจจุบันลดลง มืไอทียบ
กับจ ำนวนงินงบประมำณทีไ฿ชຌจัดซืๅอกระดำษของปีงบประมำณทีไผำนมำ 
 ป้ำหมำย: รอบกำรประมินทีไ ํ รຌอยละ ๑ ละรอบกำรประมินทีไ ๎ รຌอยละ ํ์ ินับสะสม)  

   
 

 

 

ระดับ
คะนน 

เกณฑ์การ฿หຌคะนน 
ิรอบ ๒ เดือนี 

เกณฑ์การ฿หຌคะนน 
ิรอบ ๑๎ เดือนี 

1 สำมำรถลดงบประมำณ฿นกำรจัดซืๅอกระดำษนຌอยกวำ 
รຌอยละ  1.00 

สำมำรถลดงบประมำณ฿นกำรจัดซืๅอกระดำษนຌอยกวำ 
รຌอยละ  2.00  

2 สำมำรถลดงบประมำณ฿นกำรจัดซืๅอกระดำษเดຌรຌอยละ 
1.00 – 1.49 

สำมำรถลดงบประมำณ฿นกำรจัดซืๅอกระดำษเดຌรຌอยละ  
2.00 – 2.99 

3 สำมำรถลดงบประมำณ฿นกำรจัดซืๅอกระดำษเดຌรຌอยละ  
1.50 – 1.99 

สำมำรถลดงบประมำณ฿นกำรจัดซืๅอกระดำษเดຌรຌอยละ  
3.00 – 3.99 

4 สำมำรถลดงบประมำณ฿นกำรจัดซืๅอกระดำษเดຌรຌอยละ  
2.00 – 2.49 

สำมำรถลดงบประมำณ฿นกำรจัดซืๅอกระดำษเดຌรຌอยละ  
4.00 – 4.99 

5 สำมำรถลดงบประมำณ฿นกำรจัดซืๅอกระดำษเดຌรຌอยละ  
2.50 – 2.99 

สำมำรถลดงบประมำณ฿นกำรจัดซืๅอกระดำษเดຌรຌอยละ  
5.00 – 5.99 

6 สำมำรถลดงบประมำณ฿นกำรจัดซืๅอกระดำษเดຌรຌอยละ  
3.00 – 3.49 

สำมำรถลดงบประมำณ฿นกำรจัดซืๅอกระดำษเดຌรຌอยละ  
6.00 – 6.99 

7 สำมำรถลดงบประมำณ฿นกำรจัดซืๅอกระดำษเดຌรຌอยละ  
3.50 – 3.99 

สำมำรถลดงบประมำณ฿นกำรจัดซืๅอกระดำษเดຌรຌอยละ  
7.00 – 7.99 

8 สำมำรถลดงบประมำณ฿นกำรจัดซืๅอกระดำษเดຌรຌอยละ  
4.00 – 4.49 

สำมำรถลดงบประมำณ฿นกำรจัดซืๅอกระดำษเดຌรຌอยละ  
8.00 – 8.99 

9 สำมำรถลดงบประมำณ฿นกำรจัดซืๅอกระดำษเดຌรຌอยละ  
4.50 – 4.99 

สำมำรถลดงบประมำณ฿นกำรจัดซืๅอกระดำษเดຌรຌอยละ  
9.00 – 9.99 

10 สำมำรถลดงบประมำณนกำรจัดซืๅอกระดำษเดຌตัๅงตรຌอยละ 
5.00 ขึๅนเป 

สำมำรถลดงบประมำณ฿นกำรจัดซืๅอกระดำษเดຌตัๅงตรຌอยละ  
10.00 ขึๅนเป 

 งบประมาณการจดัซืๅอกระดาษ 
ที่฿ชຌเป฿นปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๎๑๒์ 
ิกี 

งบประมาณการจดัซืๅอกระดาษ 
ที่฿ชຌ฿นรอบการประเมินที่ ๑ 
ิ๑ ต.ค. ๒์ – 3แ มี.ค. 6แี 

ิขี 

งบประมาณการจดัซืๅอกระดาษ 
ที่฿ชຌ฿นรอบการประเมินที่ ๎ 

ิ๑ เม.ย. ๒๑ – 3เ ก.ย. 6แี 
ิคี 

จ านวนเงิน ิบาที xx xx xx 

เกณฑ์กำร฿ห้คะนน 

ค ำนิยำม 

ข้อมูลพืๅนฐำน 



 

 

       7 คูมือการประเมินผูຌบรหิารองค์การ ิผูຌบริหารทຌองถิ่นี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๖ํ 

กรมสงเสรมิการปกครองทຌองถิ่น กระทรวงมหาดไทย 

 

 

  

 

 

 

ประดในรืไอง :  
 

 

 

   การประหยัดงบประมาณ หมำยถึง รຌอยละของงบประมำณทีไองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนประหยัดเดຌจำก
กำรด ำนินกำรดຌวยวิธี ิํี ประกำศชิญชวนทัไวเป หรือ ิ๎ี คัดลือก หรือ ิ๏ี ฉพำะจำะจง ของครงกำร
ฉพำะ฿นหมวดครุภัณฑ์ ทีไดิน ละสิไงกอสรຌำง ฿นปีงบประมำณปัจจุบันทีไประมิน ิน ำมำค ำนวณฉพำะ
ครงกำร฿นทศบัญญัติ/ขຌอบัญญัติ งบประมำณรำยจำยประจ ำปี ดยเมนับรวมงินสะสม/งินทุนส ำรอง/งิน
อุดหนุนฉพำะกิจี ดยประมินจำกควำมสำมำรถ฿นกำรประหยัดงบประมำณจำกกำรจัดซืๅอจัดจຌำงตำม
พระรำชบัญญัติกำรจัดซืๅอจัดจຌำงละกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. ๎๑๒์ 

 ป้ำหมำย: รอบกำรประมินทีไ ํ รຌอยละ ๎ ละรอบกำรประมินทีไ ๎ รຌอยละ ๑ ินับสะสม)  
 

 

 

ระดับ
คะนน 

เกณฑ์การ฿หຌคะนน 
ิรอบ ๒ เดือนี 

เกณฑ์การ฿หຌคะนน 
ิรอบ ๑๎ เดือนี 

1 สำมำรถประหยัดงบประมำณเดຌนຌอยกวำรຌอยละ 0.25 สำมำรถประหยัดงบประมำณเดຌนຌอยกวำรຌอยละ 1.00 

2 สำมำรถประหยัดงบประมำณเดຌรຌอยละ 0.25 – 0.49 สำมำรถประหยัดงบประมำณเดຌรຌอยละ 1.00 - 1.49 

3 สำมำรถประหยัดงบประมำณเดຌรຌอยละ 0.50 – 0.74 สำมำรถประหยัดงบประมำณเดຌรຌอยละ 1.50 - 1.99 

4 สำมำรถประหยัดงบประมำณเดຌรຌอยละ 0.75 – 0.99 สำมำรถประหยัดงบประมำณเดຌรຌอยละ 2.00 - 2.49 

5 สำมำรถประหยัดงบประมำณเดຌรຌอยละ 1.00 – 1.24 สำมำรถประหยัดงบประมำณเดຌรຌอยละ 2.50 - 2.99 

6 สำมำรถประหยัดงบประมำณเดຌรຌอยละ 1.25 – 1.49 สำมำรถประหยัดงบประมำณเดຌรຌอยละ 3.00 - 3.49 

7 สำมำรถประหยัดงบประมำณเดຌรຌอยละ 1.50 – 1.74 สำมำรถประหยัดงบประมำณเดຌรຌอยละ 3.50 - 3.99 

8 สำมำรถประหยัดงบประมำณเดຌรຌอยละ 1.75 – 1.99 สำมำรถประหยัดงบประมำณเดຌรຌอยละ 4.00 - 4.49 

9 สำมำรถประหยัดงบประมำณเดຌรຌอยละ 2.00 สำมำรถประหยัดงบประมำณเดຌรຌอยละ 4.50 – 4.99 

10 สำมำรถประหยัดงบประมำณเดຌมำกกวำรຌอยละ 2.00 ขึๅนเป สำมำรถประหยัดงบประมำณเดຌตัๅงตรຌอยละ 5.00 ขึๅนเป 

ค ำนิยำม 

เกณฑ์การ฿หຌคะนน 

 สูตรค ำนวณ 

รอบการประเมินที่ ๑ 
รຌอยละของงบประมาณการจัดซืๅอกระดาษท่ีลดลง      =      ิก – ขี x ๑์์ 
         ก 
รอบการประเมินที่ ๎ 
รຌอยละของงบประมาณการจัดซืๅอกระดาษท่ีลดลง      =      {ก – ิข ื คี} x ๑์์ 
            ก 
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กรมสงเสรมิการปกครองทຌองถิ่น กระทรวงมหาดไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประดในรืไอง :  
 

 

 
 

   การประเมินการก ากับดูลการทุจริตของผูຌบริหารทຌองถิ่น ป็นกำรส ำรวจคุณธรรมละควำมปรง฿ส 
กำรก ำกับดูลกำรทุจริต฿นองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน  

 
 

รายการ จ านวนเงินงบประมาณ ิบาที 
งบประมาณรายจายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๒๑ ฿นหมวดครุภัณฑ์ ที่ดิน 
ละสิ่งกอสรຌาง ิกี 

xx 

งบประมาณรายจายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๒๑ ฿นหมวดครุภัณฑ์ ที่ดิน 
ละสิ่งกอสรຌาง เฉพาะครงการที่ก าหนด฿หຌด าเนินงาน฿นรอบการประเมินที่ ๑ 
ิ๑ ต.ค. ๒์ – 3แ มี.ค. 6แี ิขี 

xx 

งบประมาณรายจายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๒๑ ฿นหมวดครุภัณฑ์  
ที่ดิน ละสิ ่งก อสร ຌาง เฉพาะครงการที ่฿ช ຌเป ฿นรอบการประเม ินที ่ ๑  
ิ๑ ต.ค. ๒์ – 3แ มี.ค. 6แี ิคี 

xx 

งบประมาณรายจายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๒๑ ฿นหมวดครุภัณฑ์ ที่ดิน 
ละสิ่งกอสรຌาง ิ๑ ต.ค. ๒์ – ๏์ ก.ย. 6แี ิงี 

xx 

 

ทศบัญญัติ/ขຌอบัญญัติงบประมำณรำยจำยประจ ำปี พ.ศ. โ56ํ สัญญำ
จัดซืๅอจัดจຌำง หรือฎีกำบิกจำยงิน ิน ำมำค ำนวณฉพำะครงกำรทีไเดຌมีกำร
จัดซืๅอจัดจຌำง฿นหมวดครุภัณฑ์ ทีไดิน ละสิไงกอสรຌำง ซึไงจัดซืๅอจัดจຌำงดยวิธี
ประกำศชิญชวนทัไวเป หรือ วิธีคัดลือก หรือ วิธีฉพำะจำะจง 

ข้อมูลพืๅนฐำน 

รอบการประเมินที่ ๑ 
ร้อยละของงบประมำณที่ประหยัดเด้      =      ิข – คี x ๑์์ 
           ิขี 
รอบการประเมินที่ ๎ 
ร้อยละของงบประมำณที่ประหยัดเด้      =      ิก – งี x ๑์์ 
           ิกี 

 สูตรค ำนวณ 

ค ำนิยำม 

เอกสารหลักฐาน/ตัวอยางการด าเนินการ 

หมำยหตุ : ปรับจำกกำรประมิน LPA ดຌำน ๏ ดຌำนกำรบริหำรงำนกำรงินละกำรคลัง  
หมวด ๏ กำรพัสด ุ
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 ป็นกำรประมิน฿นรูปบบขຌอค ำถำม ิมี/เมมีี จ ำนวน ํ์ ขຌอ ขຌอละ ํ คะนน รวม ํ์ คะนน 

 

 

 

ขຌอ ประเดในการประเมิน 

ํ องค์กรปกครองสวนทຌองถิไนมีกำรจัดท ำผน/นวทำงพืไอกำรป้องกันละปรำบปรำมกำรทุจริตหรือกำรสงสริมควำมปรง฿ส
ตำมหลักธรรมำภิบำล฿นองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน 

๎ องค์กรปกครองสวนทຌองถิไนมีกิจกรรมด ำนินกำรพืไอกำรสรຌำงควำมปรง฿สตำมหลักธรรมำภิบำล 

๏ องค์กรปกครองสวนทຌองถิไนมีชองทำงด ำนินกำรพืไอสืไอสำรประชำสัมพันธ์กำร฿หຌควำมส ำคัญกับกำรสรຌำงควำมปรง฿สตำม
หลักธรรมำภิบำลขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน 

๐ องค์กรปกครองสวนทຌองถิไนมีกิจกรรมสงสริมละสนับสนุนหรือยกยองบุคคลตຌนบบดຌำนคุณธรรมจริยธรรม 

๑ องค์กรปกครองสวนทຌองถิไนเดຌมีกำรขຌำประกวดขຌำรับรำงวัล ดຌำนธรรมำภิบำล คุณธรรม จริยธรรม ควำมปรง฿สจำก
หนวยงำนตำง โ ชน รำงวัลของส ำนักงำน ก.ก.ถ. สถำบันพระปกกลຌำ ส ำนักงำน ป.ป.ช. ป็นตຌน 

๒ องค์กรปกครองสวนทຌองถิไนมีกำรจัดท ำคูมือส ำหรับประชำชนฯ ตำม พ.ร.บ. กำรอ ำนวยควำมสะดวก฿นกำรพิจำรณำอนุญำต
ของทำงรำชกำร พ.ศ. โ55่ ครบทุกกระบวนงำน 

๓ องค์กรปกครองสวนทຌองถิไนมีชองทำง฿นกำรรับฟังควำมคิดหในของประชำชน 

๔ องค์กรปกครองสวนทຌองถิไนมีชองทำง฿หຌประชำชนสำมำรถสนอขຌอรຌองรียน 

๕ องค์กรปกครองสวนทຌองถิไนมีนวทำงกำรด ำนินงำนกีไยวกับขຌอรຌองรียน 

ํ์ องค์กรปกครองสวนทຌองถิไนมีกำรเมถูกชีๅมูลควำมผิดจำกหนวยงำนตรวจสอบ 

ขຌอ เอกสารหลักฐาน 

ํ ผน/นวทำงพืไอกำรป้องกันละปรำบปรำมกำรทุจริตหรือสงสริมควำมปรง฿ส ตำมหลักธรรมำภิบำลขององค์กรปกครอง 
สวนทຌองถิไน 

๎ รูปถำย กำรรำยงำนผลกำรด ำนินกิจกรรม/ครงกำร฿นกำรสงสริม/ปลูกจิตส ำนึก฿หຌผูຌปฏิบัติงำนละผูຌทีไกีไยวขຌองปฏิบัติงำน
เดຌอยำงปรง฿สตำมหลักธรรมำภิบำล 

๏ หลักฐำนชองทำงละนืๅอหำ฿นกำรประชำสัมพันธ์ ดยชองทำง฿นกำรสืไอสำร หมำยถึง หนังสือพิมพ์ รำยกำรทรทัศน์ วิทยุ 
หอกระจำยขำว ป้ำยประชำสัมพันธ์ สืไอออนเลน์ ฯลฯ 

๐ ผนงำน/กิจกรรม/ภำพถำย กีไยวกับกิจกรรมสงสริมละสนับสนุนบุคคลตຌนบบ ิชน กำรตัๅงคณะกรรมกำรคัดลือกกณฑ์
กำรประมินทีไชัดจน มีหลักฐำนของกำรป็นบุคคลตຌนบบทีไประจักษ์ ป็นตຌนี ดยกำรสนับสนุน หมำยถึง องค์กรปกครอง
สวนทຌองถิไนเมเดຌจัดกิจกรรมองตสนับสนุนหนวยงำนอืไน฿นกำรยกยองบุคคลตຌนบบดຌำนคุณธรรมจริยธรรม 

๑ หนังสือกีไยวกับกำรสมัครุ หนังสือตอบตຌกีไยวกับกำรตัดสินคัดลือกุ ประกำศผลกำรประกวดของหนวยงำนุ รำงวัลทีไเดຌรับุ 
หลักฐำนทีไสดงถึงขัๅนตอนกำรด ำนินงำน ชน รูปถำย฿นกำรด ำนินงำน กำรตรวจประมินของคณะกรรมกำร฿นกำร
ประมินผล ุ รูปถำยทีไมีผูຌทนองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนรับรำงวัล ป็นตຌน 

๒ คูมือประชำชนทีไองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนจัดท ำขึๅน ดยครอบคลุมงำนบริกำรขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไนทีไมีกำร 
พิจำรณำอนุญำต กำรผยพรทำงชองทำงตำงโ รวมเปถึงอกสำรหลักฐำนทีไสดงถึงกำรก ำหนดระบบหรือมำตรกำร 

พืไอป้องกันกำรละวຌนเมปฏิบัติตำมคูมือฯ 

๓ หลักฐำนรำยงำนกำรประชุม ประชำคม ฿หຌมีควำมคิดหในของประชำชนุ ชองทำงสดงควำมหใน ชน webboard สืไอสังคม
ออนเลน์ ิFacebook, Lineีุ ผลกำรรับฟังควำมคิดหในละชองทำงกำรผยพรผลกำรรับฟังควำมคิดหในุ ผลกำรน ำขຌอมูล
ทีไเดຌจำกกำรรับฟังควำมหในมำด ำนินกำร ชน ขຌอสัไงกำรุ ครงกำรทีไมำจำกควำมตຌองกำรของประชำชน  

๔ กำรระบุถึงชองทำงกำรรับรืไองรຌองรียน 

๕ ผนผังขัๅนตอนการด าเนินการเกี่ยวกับขຌอรຌองเรียน 

ํ์ หนังสือจຌงการชีๅมูลความผิดจากหนวยงานที่มีหนຌาที่ตรวจสอบ เชน ป.ป.ช.ุ ป.ป.ท.ุ สตง.ุ ผวจ.ุ นอภ.ุ สถ. เป็นตຌน 

เอกสารหลักฐาน/ตัวอยางการด าเนินการ 

หมำยหตุ : ปรับจำกกำรประมิน LPA ดຌำน ๑ หมวด ํ นยบำยละกำรจัดกจิกรรมุ หมวด ๏ มำตรฐำนกำร฿หຌบริกำรุ  
หมวด ๐ กำรมีระบบ/กลเกจัดกำรขຌอรຌองรียน ละหมวด ๑ กำรถกูชีๅมูลควำมผิด  
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ประดในรืไอง :  
 

 

 

  วิสัยทัศน์ หมำยถึง ควำมสำมำรถของผูຌบริหำรทຌองถิไน฿นกำรก ำหนดทิศทำง ภำรกิจ ละป้ำหมำย 
กำรท ำงำนทีไชัดจนละควำมสำมำรถ฿นกำรสรຌำงควำมรวมรงรวม฿จของบุคลำกรภำย฿นองค์กรปกครอง
สวนทຌองถิไน พืไอ฿หຌบรรลุวัตถุประสงค์ของภำรกิจ 

 Thailand 4.0 ป็นวิสัยทัศน์ชิงนยบำยทีไปลีไยนศรษฐกิจบบดิมเปสูศรษฐกิจทีไขับคลืไอนดຌวยนวัตกรรม
ดยปรับปลีไยนมดลศรษฐกิจบบ oท ำมำก เดຌนຌอยp เปสู oท ำนຌอย เดຌมำกp ปลีไยนจำกกำรผลิตสินคຌำ 
oภคภัณฑp์ เปสูสินคຌำชิง oนวัตกรรมp ดยมดลของ Thailand ไ.เ คือ มัไนคง มัไงคัไงละยัไงยืน 
 ระบบรำชกำร ไ.เ ป็นกำรด ำนินงำนพืไอรองรับตอยุทธศำสตร์ประทศเทย ไ.เ ภำครัฐหรือระบบ

รำชกำรจะตຌองท ำงำนดยยึดหลักธรรมำภิบำลของกำรบริหำรกิจกำรบຌำนมืองทีไ ดีพืไอประยชน์สุขของ
ประชำชน ิBetter Governance, Happier Citizensี หมำยควำมวำ ระบบรำชกำรจะตຌองปรับปลีไยน
นวคิดละวิธีกำรท ำงำน฿หมพืไอพลิกฉม ิtransformี ฿หຌสำมำรถป็นทีไชืไอถือเวຌวำง฿จละป็นทีไพึไงของ
ประชำชนเดຌอยำงทຌจริง ิCredible and Trusted Governmentี ดังนีๅ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ิCitizen-Centric Governmentี  
 ตຌองท ำงำน฿นชิงรุกละมองเปขຌำงหนຌำ ดยตัๅงค ำถำมกับตัวองสมอวำประชำชนจะเดຌอะเร มุงนຌน
กຌเขปัญหำละตอบสนองควำมตຌองกำรของประชำชน ดยเมตຌองรอ฿หຌขຌำมำติดตอขอรับบริกำร  
หรือรຌองขอควำมชวยหลือจำกทำงรำชกำร ิProactive Public Servicesี รวมทัๅง฿ชຌประยชน์จำกขຌอมูลภำครัฐ 
ิBig Government Dataี ละระบบดิจิทัลสมัย฿หม฿นกำรจัดบริกำรสำธำรณะทีไตรงกับควำมตຌองกำรของ
ประชำชน ิPersonalized หรือ Tailored Servicesี พรຌอมทัๅงอ ำนวยควำมสะดวก ดยมีกำรชืไอมยง
กันองของทำงรำชกำรพืไอ฿หຌบริกำรเดຌสรใจสิๅน฿นจุดดียว ประชำชนสำมำรถรียก฿ชຌบริกำรของ  
ทำงรำชกำรเดຌตลอดวลำตำมควำมตຌองกำรของตนละผำนกำรติดตอเดຌหลำยชองทำงผสมผสำนกัน  
ทัๅงกำรติดตอมำดຌวยตนอง วใบเซต์ ซชียลมีดีย อพพลิคชัไนทำงทรศัพท์มือถือ 
 

ค ำนิยำม 

แ. เปຂดกวຌางละเชื่ อมยงกัน ิOpen & Connected 
Governmentี 
 ตຌองมีควำมปຂดผยปรง฿ส฿นกำรท ำงำน ดยบุคคลภำยนอก
สำมำรถขຌำถึงขຌอมูลขำวสำรของทำงรำชกำรหรือมีกำรบงปัน
ขຌอมูลซึไงกันละกัน ละสำมำรถขຌำมำตรวจสอบกำรท ำงำนเดຌ 
ตลอดจนปຂดกวຌำง฿หຌกลเกหรือภำคสวนอืไนโ ชน ภำคอกชน 
ภำคประชำสังคมเดຌขຌำมำมีสวนรวม ละอนถำยภำรกิจทีไ
ภำครัฐเมควรด ำนินกำรองออกเป฿หຌกภำคสวนอืไนโ  
ป็นผูຌ รั บผิ ดชอบด ำ นินกำรทน ดยกำรจัดระบียบ
ควำมสัมพันธ์ ฿นชิงครงสรຌำง฿หຌสอดรับกับกำรท ำงำน 
นวระนำบ฿นลักษณะของครือขำยมำกกวำตำมสำยกำรบังคับ
บัญชำ฿นนวดิไง ขณะดียวกันกใยังตຌองชืไอมยงกำรท ำงำน 
฿นภำครัฐดຌวยกันอง฿หຌมีอกภำพละสอดรับประสำนกัน เมวำจะ
ป็นรำชกำรบริหำรสวนกลำง สวนภูมิภำค ละสวนทຌองถิไน 
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3. มีขีดสมรรถนะสูงละทันสมัย ิSmart & High Performance Governmentี  
 ตຌองท ำงำนอยำงตรียมกำรณ์เวຌลวงหนຌำ มีกำรวิครำะห์ควำมสีไยง สรຌำงนวัตกรรมหรือควำมคิดริริไม  
ละประยุกต์องค์ควำมรูຌ ฿นบบสหสำขำวิชำขຌำมำ฿ชຌ฿นกำรตอบตຌกับลกหงกำรปลีไยนปลง  
อยำงฉับพลันพืไอสรຌำงคุณคำ มีควำมยืดหยุนละควำมสำมำรถ฿นกำรตอบสนองกับสถำนกำรณ์ตำงโ  
เดຌอยำงทันวลำตลอดจนป็นองค์กำรทีไมีขีดสมรรถนะสูง ละปรับตัวขຌำสูสภำพควำมป็นส ำนักงำน
สมัย฿หม รวมทัๅงท ำ฿หຌขຌำรำชกำรมีควำมผูกพันตอกำรปฏิบัติรำชกำรละปฏิบัติหนຌำทีไเดຌอยำงหมำะสมกับ
บทบำทของตน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  ป็นกำรประมิน฿นรูปบบขຌอค ำถำม ิมี/เมมีี จ ำนวน ํ์ ขຌอ ขຌอละ ํ คะนน รวม ํ์ คะนน 

 

ขຌอ ประเดในการประเมิน 

การก าหนดวิสัยทัศน์ 
ํ มีกำรก ำหนดวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไนละมีกำรสืไอสำรวิสัยทัศน์฿หຌคน฿นองค์กำรเดຌรับรูຌ  ละขຌำ฿จ 

ทัไวทัๅงองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน 

๎ มีกำรทบทวนวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไนพืไอ฿หຌทันสมัยละสอดคลຌองกับสถำนกำรณ์ทีไปลีไยนปลงเป 

ตำมสภำพกำรณ์อยำงสมไ ำสมอละตอนืไอง 
๏ มีกำรน ำวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไนเปสูกำรปฏิบัติเดຌจริง 
๐ มีกำรผยพรวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไนสูสำธำรณะ พืไอสรຌำงควำมรับรูຌละควำมขຌำ฿จละ฿ชຌป็นกลเก 

฿นกำรก ำกับละติดตำมกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน 

ภาวะผูຌน า 

๑ รับฟังควำมคิดหในของผูຌอืไน นຌนกำรท ำงำนอยำงมีสวนรวม ทัๅงหนวยงำน฿นภำครัฐ ภำคอกชน ละประชำชน 

๒ กลຌำผชิญกับปัญหำ กลຌำตัดสิน฿จ ละสำมำรถกຌเขปัญหำเดຌทันตอสถำนกำรณ์ 
๓ มีวิสัยทัศน์กำรบริหำรงำน ละเดຌสรຌำงควำมปลีไยนปลง฿หຌกิดขึๅนกับกำรบริหำรงำน฿นองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน 

ทีไตกตำงหรือปลีไยนปลงเปจำกดิมอยำงชัดจน 

๔ องค์กรปกครองสวนทຌองถิไนของทำนมีกำรบริหำรงำนทีไเดຌรับกำรยอมรับจำกบุคลำกรภำย฿นหนวยงำนละภำยนอกหนวยงำน 

๕ มีกำรด ำนินกำรตรียมควำมพรຌอม฿นกำรพัฒนำ ปรับรูปบบ/วิธีกำรท ำงำน฿หม ดຌวยกำรนຌนทคนลยี ควำมคิดสรຌำงสรรค์
ละนวัตกรรมรูปบบ฿หม โ ชน รืไองนยบำย กำรบริหำรจัดกำร หรือกำร฿หຌบริกำรขององค์กรปคกรองสวนทຌองถิไน  
พืไอ฿หຌสอดรับละชืไอมยงกับนยบำยกำรพัฒนำประทศเทย ิThailand 4.0ี ละระบบรำชกำร 4.0 

ํ์ มีผลกำรด ำนินกำร หรือมีนวัตกรรมขององค์กำรทีไตอบสนองตอนยบำยกำรพัฒนำประทศเทย ิThailand ไ.เี ละระบบ
รำชกำร ไ.เ หรือมีผลกำรด ำนินกำรหรือนวัตกรรมขององค์กำรเดຌรับรำงวัลจำกทัๅงหนวยงำนภำย฿นประทศละนอกประทศ 

นวัตกรรมกำรบริหำร/องค์กร (Administrative or Organizational 
Innovation) เป็นการสรຌางหรือปรับปรุงกระบวนงาน฿หม ิNew Processี 
รวมทัๅ งการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานเพื่ อ เพิ่ มประสิทธิภาพ 
฿นการด าเนินงานของภาครัฐ 

นวัตกรรมเชิงนยบำย (Policy Innovation) เป็นการคิดริเริ่มนยบาย 
กฎหมาย ละกฎ฿หมๆ ฿หຌทันสมัย เหมาะสม ละทันตอสถานการณ์  
ละ฿หຌมีความเชื่อมยงกับยุทธศาสตร์ของประเทศ 
นวัตกรรม฿ห้บริกำร (Service Innovation) เป็นนวัตกรรมท่ีน ามา฿ชຌ
พัฒนาละสรຌางคุณคา฿นงานบริการภาครัฐ การปรับปรุงบริการ หรือสรຌาง 
บริการ฿หม เพ่ือยกระดับประสิทธิภาพการ฿หຌบริการประชาชน 

การพัฒนา 
นวัตกรรม 
ตามนวทาง 

 ส านักงาน ก.พ.ร. 
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กรมสงเสรมิการปกครองทຌองถิ่น กระทรวงมหาดไทย 

 

ประดในรืไอง :  
 

    

   

  การบริหารงาน฿นองค์การที่ริเริ่มกຌเขขຌอบกพรอง หมำยถึง กำรพัฒนำละปรับปรุงกำรท ำงำนภำย฿น 

องค์กรปกครองส วนทຌองถิไ น ฿หຌมีประสิทธิภำพมำกยิไ งขึๅนภำย฿นปี งบประมำณ พ.ศ .  2561  
ชน กำรลดขัๅนตอนกำรท ำงำนละปริมำณงำนทีไซๅ ำซຌอน กำรบูรณำกำรควำมรวมมือระหวำงหนวยงำน/
องค์กรปกครองสวนทຌองถิไน กำรกຌเขปัญหำกำรทุจริต กำรพิไมกำรอ ำนวยควำมสะดวก฿หຌกประชำชน 
กำรออกบบระบบงำน กำรออกบบกระบวนกำรท ำงำน กำรจัดท ำคูมือกำรท ำงำน฿นหนวยงำน  
(Work manual) กำรมอบอ ำนำจภำย฿น กำรประสำนงำนภำย฿น กำรจัดท ำผนบริหำรควำมสีไยง ป็นตຌน 
พืไอลดขຌอผิดพลำดละจุดออน฿นกำรปฏิบัติงำน 

  ป็นกำรประมิน฿นรูปบบขຌอค ำถำม ิมี/เมมีี จ ำนวน ๑ ขຌอ ขຌอละ ๎ คะนน รวม ํ์ คะนน 

ขຌอ เอกสารหลักฐาน/ตัวอยางการด าเนนิการ 
ํ กำรติดประกำศวิสัยทัศน์ุ กำรประชำสัมพันธ์/กำรสืไอสำรวิสัยทัศน์฿หຌกับบุคลำกรดຌวยวิธีกำรตำงโ ชน กำรประชุม 

๎ กำรทบทวนวิสัยทัศน์ ดຌวยวิธีกำรตำงโ ชน กำรประชุมระดมควำมคิดหใน 

๏ กำรน ำวิสัยทัศน์เปปฏิบัติ฿นรูปบบของนยบำยละครงกำรตำงโุ กำรจัดท ำผนงำน/ครงกำรตำงโตำมวิสัยทัศน์ของ
องค์กร 

๐ กำรติดประกำศป้ำยวิสัยทัศน์ุ กำรประชำสัมพันธ์/กำรสืไอสำรวิสัยทัศน์สูสำธำรณะดຌวยชองทำงตำงโ ชน วใบเซต์ของ
องค์กร 

๑ กำรรับฟังควำมคิดหในดຌวยวิธีกำรตำงโ ชน กำรจัดวทีประชำคมุ กำรจัดประชุมรับฟังควำมคิดหในหรือประดในปัญหำ  
จำกภำคสวนตำงโ 

๒ กำรกຌเขปัญหำดຌวยวิธีกำรชิงรุก ละทันทวงที กรณีมืไอกิดปัญหำ/มีรืไองรຌองรียน/รຌองทุกข์ ฿นพืๅนทีไรับผิดชอบ 

๓ กำรมีนวัตกรรม/กำรน ำทคนลยี พืไอมำ฿ชຌ฿นกำรปฏิบัติงำนหรือพืไอ฿หຌบริกำรชิงรุก ชน กำรตรวจยีไยมุ กำรจัดทีม
ส ำรวจประดในควำมดือดรຌอนของประชำชนตำมนยบำย ศูนย์ชวยหลือประชำชนขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน 

๔ กำรสดงถึงกำรเดຌรับกำรยอมรับจำกบุคลำกรภำย฿นหนวยงำนละภำยนอกหนวยงำน ชน หนวยงำนเดຌรับกำรยอมรับ 

๕ กำรพัฒนำ ปรับรูปบบ/วิธีกำรท ำงำน฿หม ดຌวยกำรนຌนทคนลยี ควำมคิดสรຌำงสรรค์ละนวัตกรรมรูปบบ฿หมโ  
พืไอ฿หຌสอดรับละชืไอมยงกับนยบำยกำรพัฒนำประทศเทย ิThailand 4.0ี ละระบบรำชกำร 4.0 

ํ์ ผลกำรด ำนินกำรจำกกำรพัฒนำ ปรับรูปบบ/วิธีกำรท ำงำน฿หม หรือนวัตกรรม ทีไสอดรับละชืไอมยงกับนยบำยกำร
พัฒนำประทศเทย ิThailand 4.0ี ละระบบรำชกำร 4.0 ตำมขຌอ ๕ หรือมีผลกำรด ำนินกำร หรือนวัตกรรมทีไเดຌรับ
รำงวัล 

ขຌอ ประเดในการประเมิน 

ํ มีกำรวิครำะห์หำสำหตุละระบุขຌอบกพรอง฿นกำรท ำงำนพืไอก ำหนดหำนวทำง฿นกำรกຌเขปัญหำ 

๎ มีกำรวำงผนละจัดท ำผน฿นกำรด ำนินกำรกຌเขขຌอบกพรอง 
๏ มีกำรพัฒนำหรือปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำนดยมีกำรปรับมำตรฐำน/ขัๅนตอน/ระยะวลำ฿นกำรด ำนินกำรพืไอพิไม

ประสิทธิภำพ฿นกำรท ำงำน 

๐ องค์กรปกครองสวนทຌองถิไนมีกระบวนงำนทีไเดຌรับรำงวัล หรือมีกำรพัฒนำกระบวนงำนพืไอตรียมควำมพรຌอมทีไจะขຌำประกวด
ขอรับรำงวัลจำกหนวยงำนภำยนอก  

๑ มีคูมือ฿นกำรปฏิบัติงำน/กำรมอบอ ำนำจ/หรือก ำหนดนวทำง฿นกำรประสำนงำนกำรท ำงำนระหวำงหนวยงำนภำย฿น฿หຌมี
ควำมชัดจน 

ค ำนิยำม 

เอกสารหลักฐาน/ตัวอยางการด าเนินการ เอกสารหลักฐาน/ตัวอยางการด าเนินการ 
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เอกสารหลักฐาน/ตัวอยางการด าเนินการ  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

ประดในรืไอง :  

 
 

  การสงเสริมการ฿ชຌดิจิทัลละขีดความสามารถที่มีอยูละพัฒนาขึๅนทุก 6 เดือน หมำยถึง กำรน ำ
ทคนลยีมำปรับ฿ชຌ฿นกำรพิไมประสิทธิภำพ฿นกำรท ำงำน 

 ป็นกำรประมิน฿นรูปบบขຌอค ำถำม ิมี/เมมีี จ ำนวน ๎ ขຌอ ขຌอละ ๑ คะนน รวม ํ์ คะนน 

 
 
 

 
 
 

ขຌอ ประเดในการประเมิน 

ํ องค์กรปกครองสวนทຌองถิไนบันทึกขຌอมูลตำมฐำนขຌอมูลทีไส ำคัญตำมกรอบระยะวลำ 
 มีกำรบันทึกขຌอมูลตำมฐำนขຌอมูลผำนระบบสำรสนทศของกรมสงสริมกำรปกครองทຌองถิไน เดຌอยำงถูกตຌอง ครบถຌวน  
ป็นปัจจุบัน อยำงตอนืไองตำมนวทำงทีไกรมสงสริมกำรปกครองทຌองถิไน ดังนีๅ ิขຌอยอยละ ๑ คะนนี 
ํ.ํ ระบบงำนสำรสนทศพืไอกำรวำงผนละประมินผลขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน ิe-Planี 
ํ.๎ ระบบขຌอมูลกำรบริหำรจัดกำรขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน 

ํ.๏ ระบบฐำนขຌอมูลกำรจัดกใบรำยเดຌทຌองถิไน 

ํ.๐ ระบบบัญชีคอมพิวตอร์ขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน ิe-LAASี 
ํ.๑ ระบบขຌอมูลศูนย์ชวยหลือประชำชนขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน 

๎ องค์กรปกครองสวนทຌองถิไนเดຌมีกำรน ำทคนลยีสำรสนทศหรือทรคมนำคมมำ฿ชຌ฿นกำรปฏิบัติงำนพืไอลดขัๅนตอน 
กำรปฏิบัติงำน (๑ คะนน) 
 มีกำร฿ชຌทคนลยีสำรสนทศหรือทรคมนำคมตำมควำมหมำะสมละงบประมำณของตละองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน 
พืไอชวยลดขัๅนตอน พิไมประสิทธิภำพ ละประหยัดคำ฿ชຌจำย ทัๅงนีๅ ควรจะเดຌผยพร฿หຌประชำชนทรำบดยทัไวกัน ชน 
   ู ฿หຌบริกำรช ำระภำษีผำนอินทอร์นใต 
   ู กำรจัด฿หຌมี wi-fi หรืออินทอร์นใตภำย฿นส ำนักงำนองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน 
   ู กำร฿ชຌปรกรมอนุมัติงำนกอสรຌำง 
   ู จຌงผลกำรอนุมัติผำนระบบ SMS ฯลฯ 

ค ำนิยำม 

 

- ฿นประดในขຌอ ํ ฿หຌนบหลักฐำนกำรบันทึกขຌอมูลระบบสำรสนทศ 
- ฿นประดในขຌอ ๎ ฿หຌระบุถึงกำร฿ชຌทคนลยีสำรสนทศหรือทรคมนำคม
ตำมควำมหมำะสมละงบประมำณตละองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน 

หมำยหตุ : ปรับจำกกำรประมิน LPA ดຌำน ํ ดຌำนกำรบริหำรจัดกำร 
หมวด ๓ กำรพิไมประสิทธิภำพ฿นกำรบริหำรงำน 

หมำยหตุ : ปรับจำกกำรประมิน LPA ดຌำน ํ ดຌำนกำรบริหำรจัดกำร 
หมวด ๓ กำรพิไมประสิทธิภำพ฿นกำรบริหำรงำน 

 

฿นประดใน กำรมอบอ ำนำจ ฿หຌตรวจสอบจำก หนังสือหรือค ำสัไงมอบ
อ ำนำจ พรຌอมบัญชีกำรมอบอ ำนำจนบทຌำย ิเม฿ชค ำสัไงรักษำรำชกำรทนีุ 
ป็นกำรมอบอ ำนำจทีไมีผลดยตรงตอประชำชนละป็นอ ำนำจของผูຌบริหำร 
องค์กรปกครองสวนทຌองถิไน ละส ำหรับกำรมอบอ ำนำจของผูຌบริหำรทຌองถิไน 
฿หຌปลัด/รองปลัด ตຌองจัดท ำป็นค ำสัไงละประกำศ฿หຌประชำชนทรำบ 

เอกสารหลักฐาน/ตัวอยางการด าเนินการ 



 

 

คูมือการประเมินผูຌบรหิารองค์การ ิผูຌบริหารทຌองถิ่นี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๖ํ        14 

กรมสงเสรมิการปกครองทຌองถิ่น กระทรวงมหาดไทย 

เอกสารหลักฐาน/ตัวอยางการด าเนินการ 

ประดในรืไอง :  
 

    
  

  การประเมินคุณธรรม จริยธรรม฿นองค์การ คือ กำรประมินกำรปฏิบัติงำน/บริหำรงำนดยยึดหลัก
คุณธรรม ละจริยธรรม เดຌก ซืไอสัตย์สุจริต ควำมถูกตຌองชอบธรรม กำรยึดประยชน์สวนรวมป็นทีไตัๅง  
กำรมุงผลสัมฤทธิ์ของงำน กำรยึดมัไน฿นสถำบันชำติ ศำสนำ ละพระมหำกษัตริย์ กำรเมลือกปฏิบัติ ละ
กำรป็นบบอยำงทีไดีละรักษำภำพลักษณ์ของรำชกำร 

 คุณธรรม (Integrity) คือ กำรปฏิบัติงำนดยมีมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนละมีควำมป็นธรรม 

฿นกำรปฏิบัติงำน รวมถึงกำรบริหำรงำนดยยึดหลักคุณธรรม  
 จริยธรรม ิEthics) คือ พฤติกรรมกำรปฏิบัติหนຌำทีไหรือกำรบริหำรจัดกำรทีไดี ดยยึดหลักควำมซืไอสัตย์

สุจริต ควำมถูกตຌองชอบธรรม กำรปฏิบัติตำมกฎหมำย ละกำรตระหนักถึงจรรยำบรรณวิชำชีพ พืไอสรຌำง
คุณคำของกำร฿หຌบริกำรสำธำรณะของภำครัฐ 

 ป็นกำรประมิน฿นรูปบบขຌอค ำถำม ิมี/เมมีี จ ำนวน ํ์ ขຌอ ขຌอละ ํ คะนน รวม ํ์ คะนน 

 
 

 

 

 

 

 

 

ขຌอ ประเดในการประเมิน 

การจัดท าครงการดຌานมาตรฐานคณุธรรม จริยธรรม 

ํ องค์กรปกครองสวนทຌองถิไนมีกำรจัดท ำละด ำนินกำรครงกำรดຌำนคุณธรรม จริยธรรมทีไมีลักษณะป็นกำรสรຌำงจิตส ำนึก 

฿นกำรปฏิบัติหนຌำทีไหรือกิจกรรมทีไท ำ฿หຌประชำชนเดຌรับบริกำรทีไดี ตลอดจนกำรจัดท ำครงกำรบ ำพใญประยชน์ทีได ำนินกำร
ดยขຌำรำชกำร พนักงำนขององค์กร) 

การสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ละการป้องกนัการกระท าผดิจรยิธรรม 

๎ องค์กรปกครองสวนทຌองถิไนมีกำรจัดท ำประกำศฯ นยบำยคุณธรรม จริยธรรม  

๏ องค์กรปกครองสวนทຌองถิไนมีกำรจัดท ำประกำศฯ จตนำรมณ์กำรป้องกันละตอตຌำนกำรทุจริตคอร์รัปชัไน 

๐ องค์กรปกครองสวนทຌองถิไนมีกำรจัดท ำขຌอบังคับวำดຌวยจรรยำขຌำรำชกำร 

๑ องค์กรปกครองสวนทຌองถิไนมีกำรจัดท ำนยบำยกำรก ำกับดูลองค์กำรทีไดี 
๒ องค์กรปกครองสวนทຌองถิไนมีกำรจัดท ำผนกำรสริมสรຌำงวินัย คุณธรรม จริยธรรม ละป้องกันกำรทุจริต     
๓ องค์กรปกครองสวนทຌองถิไนมีกำรจัดท ำนยบำยกำรบริหำรควำมสีไยง ละด ำนินกำรตำมมำตรกำรควบคุมภำย฿นครบทุกสวน 

๔ องค์กรปกครองสวนทຌองถิไนเดຌมีกำรขຌำรวมครงกำรป้องกันกำรทุจริตของ ป.ป.ช. ส ำนักงำน ป.ป.ท. สถำบันพระปกกลຌำ 

๕ องค์กรปกครองสวนทຌองถิไนมีกำรจัดท ำรำยงำนผลดຌำนกำรสงสริมคุณธรรม จริยธรรม 

ํ์ องค์กรปกครองสวนทຌองถิไนมีกำรประชำสัมพันธ์ผลกำรด ำนินกำรดຌำนสงสริมคุณธรรม จริยธรรม 

 

- ฿นประดในขຌอ ํ ฿หຌนบหลักฐำนกำรด ำนินครงกำร ชน ภำพกิจกรรม 
- ฿นประดในขຌอ ๎ – ํ์ ฿หຌตรวจดูหลักฐำนจำกประกำศตำมทีไก ำหนด฿น
ตัวชีๅวัดุ นยบำยกำรก ำกับดูลจะตຌองมีควำมชัดจนกีไยวกับควำมปรง฿ส 
ควำมซืไอสัตย์ุ นยบำยบริหำรควำมสีไยงตຌองครอบคลุมทุกสวนรำชกำรอยำง
ชัดจนุ มีกำรออกค ำสัไงตงตัๅงจຌำหนຌำทีไอยำงชัดจน 
ทຌองถิไน

ค ำนิยำม 

หมำยหตุ : ปรับจำกกำรประมิน LPA ดຌำน ๎ ดຌำนกำรบริหำรงำนบุคคลละกจิกำรสภำ 
หมวด ํ ควำมสอดคลຌองชิงยุทธศำสตร์ 



 

 

       15 คูมือการประเมินผูຌบรหิารองค์การ ิผูຌบริหารทຌองถิ่นี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๖ํ 

กรมสงเสรมิการปกครองทຌองถิ่น กระทรวงมหาดไทย 

เอกสารหลักฐาน/ตัวอยางการด าเนินการ 

ประดในรืไอง :  
 

    
  
 ป็นกำรประมิน฿นรูปบบขຌอค ำถำม ิมี/เมมีี จ ำนวน ๑ ขຌอ ขຌอละ ๎ คะนน รวม ํ์ คะนน 

 
 
 

 
 
 
 

ประดในรืไอง :  
 

    
 

   การบูรณาการความรวมมือระหวางหนวยงาน  หมำยถึง กำรทีไองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนสำมำรถ
ประสำนพืไอ฿หຌกิดควำมรวมมือ฿นดຌำนตำงโ ของผนงำน ครงกำร กระบวนกำร ขຌอมูลสำรสนทศ  
กำรจัดสรรทรัพยำกร กำรปฏิบัติกำร ดยค ำนึงถึงหลัก ประหยัด ควำมคุຌมคำ มุง฿หຌกิดผลสัมฤทธิ์ละกิด
ประยชน์สูงสุดตอประทศชำติ ซึไง฿นกำรบูรณำกำรนัๅนจะตຌองป็นกำรบูรณำกำ รรวมกันระหวำง 
สวนรำชกำร ภำคอกชน ภำคประชำสังคม รัฐวิสำหกิจ องค์กำรมหำชน สถำบันกำรศึกษำ องค์กรปกครอง
สวนทຌองถิไน ละหนวยงำนตำงประทศ พรຌอมก ำหนดผนงำนกำรบูรณำกำรรวมกัน รวมถึงก ำหนด
ป้ำหมำยผลผลิตส ำคัญทีไจะสำมำรถด ำนินกำรเดຌ฿นปีงบประมำณ พ.ศ. โ56แ 

ขຌอ ประเดในการประเมิน 

ํ องค์กรปกครองสวนทຌองถิไนมีกำรประชุมถำยทอดนยบำยนวทำงกำรปฏิบัติงำน฿หຌกับผูຌบริหำรละจຌำหนຌำทีไผูຌปฏิบัติงำน 

๎ องค์กรปกครองสวนทຌองถิไนมีกำรจัดสภำพวดลຌอมของทีไท ำงำน฿หຌสะอำดป็นระบียบรียบรຌอยถูกสุขลักษณะ ละปลอดภัย 

๏ องค์กรปกครองสวนทຌองถิไนมีกำรตรวจประมินควำมพึงพอ฿จละรงจูง฿จของขຌำรำชกำร ทัๅง฿นดຌำนกำรบริหำรของผูຌบริหำร
ทຌองถิไน กำรบริหำรจัดกำรดຌำนทรัพยำกรบุคคล กำรจัดกำรสภำพวดลຌอม฿นกำรท ำงำน ละรงจูง฿จของขຌำรำชกำร 

๐ ผูຌบริหำรทຌองถิไนมีกำรน ำผลกำรประมินฯ มำปรับปรุงพืไอสนับสนุนกำรท ำงำนละสรຌำงรงจูง฿จ฿นกำรท ำงำน 

๑ องค์กรปกครองสวนทຌองถิไนจัดกิจกรรมพืไอกำรสริมสรຌำงควำมสัมพันธ์อันดี฿หຌกับบุคลำกร฿นองค์กร 

ขຌอ เอกสารหลักฐาน 

ํ อกสำรกำรประชุม รำยงำนกำรประชุม ระหวำงผูຌบริหำรกับหัวหนຌำสวนรำชกำรทุกสวน ิส ำนัก/กอง/ฝຆำยี 
๎ ตรวจสอบกำรรักษำสภำพวดลຌอมกำรท ำงำนละบรรยำกำศทีไสนับสนุน฿หຌพึงพอ฿จละมีรงจูง฿จ฿นกำรท ำงำน 

๏ มีกำรตรวจประมินควำมพึงพอ฿จละรงจูง฿จของขຌำรำชกำร ทัๅง฿นดຌำนกำรบริหำรงำนของผูຌบริหำรทຌองถิไน กำรบริหำร
จัดกำรดຌำนทรัพยำกรบุคคล กำรจัดกำรสภำพวดลຌอม฿นกำรท ำงำน ละรงจูง฿จของขຌำรำชกำร 

๐ กำรระบุถึงกำรน ำผลกำรประมินฯ มำปรับปรุงพืไอสนับสนุนกำรท ำงำนละสรຌำงรงจูง฿จ฿นกำรท ำงำน 

๑ ตรวจจำกขຌอบัญญัติ, หลักฐำนกำรบิกจำย ิกรณีทีไตຌองมีกำร฿ชຌงบประมำณ฿นกำรจัดกิจกรรม ชน กิจกรรมกำรลนกีฬำ
ระหวำงผูຌบริหำร กับบุคลำกร฿นองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนทีไผูຌบริหำรรวมกับบุคลำกรท ำกิจกรรมรวมกัน ฯลฯี , รำยละอียด
กิจกรรม, รูปภำพ 

ค ำนิยำม 

ค ำนิยำม 

หมำยหตุ : ปรับจำกกำรประมิน LPA ดຌำน ๎ ดຌำนกำรบริหำรงำนบุคคลละกจิกำรสภำ  
หมวด ๏ คุณภำพชวีิตละควำมสมดุลของชีวิตกำรท ำงำน  



 

 

คูมือการประเมินผูຌบรหิารองค์การ ิผูຌบริหารทຌองถิ่นี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๖ํ        16 

กรมสงเสรมิการปกครองทຌองถิ่น กระทรวงมหาดไทย 

 

เอกสารหลักฐาน/ตัวอยางการด าเนินการ 

 ป็นกำรประมิน฿นรูปบบขຌอค ำถำม ิมี/เมมีี จ ำนวน ํ ขຌอ คะนนตใม ํ์ คะนน  

 
 
 
 
 

 

ขຌอ ประเดในการประเมิน 

ํ องค์กรปกครองสวนทຌองถิไน มีกำรบูรณำกำรกำรปฏิบัติงำนรวมกับองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนอืไน หรือรวมกับหนวยงำน
อืไน฿นรอบปีทีไผำนมำอยำงนຌอยหนึไงดຌำน ิยกวຌนครงกำรทีไหนวยงำนของรัฐจัดสรร฿หຌ องค์กรปกครองสวนทຌองถิไน 
ด ำนินกำร ละครงกำรทีไองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนอุดหนุน฿หຌองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน หรือหนวยงำนอืไน  
ดยองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนเมเดຌมีสวนรวม฿นกำรด ำนินกำรี ดังนีๅ 
 ดຌำนครงสรຌำงพืๅนฐำน 

 ดຌำนกำรสงสริมคุณภำพชีวิต 

 ดຌำนกำรจัดระบียบ/สังคมละกำรรักษำควำมสงบรียบรຌอย 

 ดຌำนกำรวำงผน กำรสงสริมกำรลงทุน พำณิชยกรรม ละกำรทองทีไยว 

 ดຌำนกำรบริหำรจัดกำร ละกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติสิไงวดลຌอม 

 ดຌำนศิลปะ วัฒธรรม จำรีตประพณี ละภูมิปัญญำทຌองถิไน 

ตรวจสอบหลักฐำนครงกำรพรຌอมภำพถำยทีไมีกำรบูรณำกำร ิรวมคิด รวมท ำ 
หรืออุดหนุนงบประมำณ ดยองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนมีสวนรวมด ำนินกำรี 
กำรปฏิบัติงำนรวมกับสวนรำชกำรหรือองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนตำมดຌำนตำงโ 

หมำยหตุ : ปรับจำกกำรประมิน LPA ดຌำน ํ ดຌำนกำรบริหำรจัดกำร 
หมวด ๓ กำรพิไมประสิทธิภำพ฿นกำรบริหำรงำน 
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กลเกการด าเนินการประเมิน 

ผูຌบริหารองค์การ ิผูຌบริหารทຌองถิ่นี 
 

บทที่ ๏ 
 



 

 

คูมือการประเมินผูຌบรหิารองค์การ ิผูຌบริหารทຌองถิ่นี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๖ํ        18 

กรมสงเสรมิการปกครองทຌองถิ่น กระทรวงมหาดไทย 

บทที่ ๏ 
กลเกการด าเนินการประเมินผูຌบริหารองค์การ ิผูຌบริหารทຌองถิ่นี 

 

฿นกำรประมินผูຌบริหำรทຌองถิไน เดຌก ำหนด฿หຌ฿ชຌกลเกของกรมสงสริมกำรปกครองทຌองถิไน 
พืไอด ำนินกำรรวบรวมผลกำรประมินตนองจำกผูຌบริหำรทຌองถิไน ตรวจสอบผลกำรประมิน ละกลัไนกรอง
ผลกำรประมิน กอนสง฿หຌกับผูຌวำรำชกำรจังหวัดลงนำม฿นฐำนะผูຌประมิน พืไอจัดสงเปยังส ำนักงำน ก.พ.ร. 
พืไอรำยงำนตอนำยกรัฐมนตรีตอเป 

กรมสงสริมกำรปกครองทຌองถิไน เดຌจຌงประสำนเปยังจังหวัดพืไอก ำหนด฿หຌมีกำรตงตัๅคณะท ำงำน
฿นระดับจังหวัดละระดับอ ำภอขึๅน ดยเดຌก ำหนดนวทำงกำรตงตัๅงคณะท ำงำน พืไอป็นกลเก฿นกำร
ประมินผูຌบริหำรองค์กำร ิผูຌบริหำรทຌองถิไนี ดังนีๅ 

 
 
 

 

 

. 

 

 

คณะท ำงำนกลั ไนกรองผลกำรประม ินผู ຌบร ิหำรทຌองถิ ไนระด ับจ ังหว ัด  ซึ ไงประกอบดຌวย 
รองผูຌวำรำชกำรจังหวัดทีไเดຌรับมอบหมำย ป็นหัวหนຌำคณะท ำงำน มีหัวหนຌำสวนรำชกำรระดับจังหวัด  
ซึไงอยู฿นคณะกรรมกำรขຌำรำชกำรองค์กำรบริหำรสวนจังหวัด ิระดับจังหวัดี ิก.จ.จ.ี ละ/หรือ 
คณะกรรมกำรพนักงำนทศบำล ิระดับจังหวัดี ิก.ท.จ.ี ละ/หรือ คณะกรรมกำรพนักงำนสวนต ำบล 
ิระดับจังหวัดี ิก.อบต.จ.ี จ ำนวน ๎ ู ๐ ทำน ป็นคณะท ำงำน ละมีทຌองถิไนจังหวัดป็นคณะท ำงำน 
ละลขำนุกำร  
ดยมีหนຌาที ่: 
 

 

 

 

 

 

 

 

กลเกการด าเนินการประเมิน 

คณะท างานกลั่นกรองผลการประเมินผูຌบริหารทຌองถิ่นระดับจังหวัด 1 

รองผูຌวาราชการจังหวัด 
ที่เดຌรับมอบหมาย 

หัวหนຌาคณะท างาน  คณะท างาน  

หัวหนຌาสวนราชการระดับจังหวัด  
ซ่ึงอยู฿นก.จ.จ. ละ/หรือ  

ก.ท.จ. ละ/หรือ ก.อบต.จ. 

 
๑. ตรวจสอบละรวบรวมผลการประเมินผลการประเมินตนเองจากผูຌบริหารทຌองถิ่น รวมถึงด าเนินการ
กลั่นกรองผลการประเมิน  กรณีนำยกองค์กำรบริหำรสวนจังหวัด ,นำยกทศมนตรีนคร , ละ
นำยกทศมนตรีมือง กอนสนอ฿หຌกับผูຌวำรำชกำรจังหวัดลงนำมประมิน฿นฐำนะผูຌประมิน 

๎. กลั่นกรองผลการประเมิน จำกคณะท ำงำนตรวจสอบละรวบรวมผลกำรประมินผูຌบริหำรทຌองถิไน
ระดับอ ำภอ กอนสนอ฿หຌกับผูຌวำรำชกำรจังหวัดลงนำมประมิน฿นฐำนะผูຌประมิน 

ทัๅงนีๅ กรณีเทศบาลเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ฿หຌตงตัๅงคณะท ำงำนกลัไนกรองผลกำรประมินผูຌบริหำร
ทຌองถิไนระดับจังหวัด ิมืองพัทยำี ซึไงประกอบดຌวยรองผูຌวำรำชกำรจังหวัดทีไเดຌรับมอบหมำย ป็นหัวหนຌำ
คณะท ำงำน มีหัวหนຌำสวนรำชกำร฿นจังหวัด ซึไงอยูຎ฿นคณะกรรมกำรพนักงำนมืองพัทยำ ิก.มืองพัทยำี 
จ ำนวน ๏ ทำน ป็นคณะท ำงำน ละมีทຌองถิไนจังหวัดป็นคณะท ำงำนละลขำนุกำร ดยมีหนຌำทีไ฿นกำร
ตรวจสอบละรวบรวมผลกำรประมินตนองของผูຌบริหำรทຌองถิไน ละด ำนินกำรกลัไนกรองผลกำร
ประมินฯ กอนสง฿หຌกับผูຌวำรำชกำรจังหวัดลงนำมประมิน฿นฐำนะผูຌประมิน 
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 คณะท ำงำนตรวจสอบละรวบรวมผลกำรประมินผูຌบริหำรทຌองถิไนระดับอ ำภอ ซึไงประกอบดຌวย
นำยอ ำภอ ป็นหัวหนຌำคณะท ำงำน มีหัวหนຌำสวนรำชกำรระดับอ ำภอหรือปลัดอ ำภอทีไเดຌรับมอบหมำย 
จ ำนวน โ ู ไ ทำน ป็นคณะท ำงำน ละมีทຌองถิไนอ ำภอป็นคณะท ำงำนละลขำนุกำร  
ดยมีหนຌาที ่: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๎.๑ จังหวัด ด ำนินกำรตงตัๅงคณะท ำงำนพืไอป็นกลเก฿นกำรรวบรวม ตรวจสอบ 
ละกลัไนกรองผลกำรประมิน ดังนีๅ : 

 

 

 

นายอ าเภอ 

หัวหนຌาคณะท างาน  คณะท างาน  

หัวหนຌาสวนราชการประจ าอ าเภอ 
หรือปลัดอ าเภอท่ีเดຌรับมอบหมาย 

 
ตรวจสอบละรวบรวมผลการประเมินตนเองของผูຌบริหารทຌองถิ่น กรณีนายกองค์การบริหารสวนต าบล 
ละนายกเทศบาลต าบล สง฿หຌกับคณะท างานกลั่นกรองผลการประเมินผูຌบริหารทຌองถิ่นระดับจังหวัด 
เพื่อด าเนินการกลั่นกรองผลการประเมินกอนเสนอ฿หຌกับผูຌวาราชการจังหวัดประเมินละลงนาม 

฿นฐานะผูຌประเมิน  

ขัๅนตอนการด าเนินการประเมิน 

คณะท างานตรวจสอบละรวบรวมผลการประเมินผูຌบริหารทຌองถ่ินระดับอ าเภอ  
 

๎ 

1 ผูຌบริหารทຌองถิ่นประเมินผลตนเอง (Self Assessment)  
ละรายงานผลการ฿ชຌพลังงานเฟฟ้า฿นระบบ e-report.energy.go.th 
  ผูຌบริหำรทຌองถิไน ซึไงเดຌก นำยกองค์กำรบริหำรสวนจังหวัด นำยกทศมนตรี 

นำยกมืองพัทยำ ละนำยกองค์กำรบริหำรสวนต ำบล ด ำนินกำรประมินผลตนอง 
(Self Assessment) ประดใน ิ2ี กำรลดกระดำษ – ิ10ี กำรบูรณำกำรควำมรวมมือ
ระหวำงหนวยงำน ตำมบบประมินทีไก ำหนด ละรำยงำนผลกำร฿ชຌพลังงำนเฟฟ้ำ ฿น
ประดใน ิ1ี กำรลดพลังงำน ฿นระบบ e-report.energy.go.th ของส ำนักงำนนยบำย
ละผนพลังงำน กระทรวงพลังงำน ภำย฿นวันสุดทຌำยของดือนถัดเป 

๎ คณะท างานฯ ด าเนินการรวบรวม ตรวจสอบ ละกลั่นกรองผลการประเมินฯ 

คณะท างานกลั่นกรองผลการประเมินผูຌบริหารทຌองถิ่นระดับจังหวัด 

แ. ตรวจสอบละรวบรวมผลกำรประมินผลกำรประมินตนองจำกผูຌบริหำรทຌองถิไน รวมถึง
ด ำนินกำรกลัไนกรองผลกำรประมิน กรณีนำยกองค์กำรบริหำรสวนจังหวัด ,นำยกทศมนตรีนคร ,  
ละนำยกทศมนตรีมือง กอนสนอ฿หຌกับผูຌวำรำชกำรจังหวัดลงนำมประมิน฿นฐำนะผูຌประมิน 
 ๎. กลัไนกรองผลกำรประมิน จำกคณะท ำงำนตรวจสอบละรวบรวมผลกำรประมินผูຌบริหำรทຌองถิไน

ระดับอ ำภอ กอนสนอ฿หຌกับผูຌวำรำชกำรจังหวัดลงนำมประมิน฿นฐำนะผูຌประมิน 
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คณะท างานตรวจสอบละรวบรวมผลการประเมินผูຌบริหารทຌองถิ่นระดับอ าเภอ  
   ตรวจสอบละรวบรวมผลกำรประมินตนองของผูຌบริหำรทຌองถิไน กรณีนำยกองค์กำรบริหำร
สวนต ำบล ละนำยกทศมนตรีสง฿หຌกับคณะท ำงำนกลัไนกรองผลกำรประมินผูຌบริหำรทຌองถิไน
ระดับจังหวัด พืไอด ำนินกำรกลัไนกรองผลกำรประมินกอนสนอ฿หຌกับผูຌวำรำชกำรจังหวัดลงนำม
ประมิน 

๏ ผูຌวาราชการจังหวัด ด าเนินการประเมิน ละลงนาม฿นฐานะผูຌประเมิน 
ตามบบฟอร์มที่ก าหนด 
 

๐ กรมสงเสริมการปกครองทຌองถิ่นรวบรวมผลการประเมินสง฿หຌกับส านักงาน ก.พ.ร. 

๑ ส านักงาน ก.พ.ร. รายงานผลการประเมินฯ ฿หຌกับนายกรัฐมนตรี 

      มืไอผูຌวำรำชกำรจังหวัดด ำนินกำรประมินพรຌอมลงนำม฿นฐำนะผูຌประมิน 
สรใจรียบรຌอยลຌว ฿หຌส ำนักงำนสงสริมกำรปกครองทຌองถิไนจังหวัดรวบรวมผล 
กำรประมินทีไผูຌวำรำชกำรจังหวัดลงนำม ละจัดสง฿หຌกับ กรมสงสริมกำรปกครอง
ทຌองถิไน ิกลุมพัฒนำระบบริหำรี 

๎.๎ คณะท ำงำนฯ ด ำนินกำรรวบรวม ตรวจสอบ ละกลัไนกรองผลกำรประมินฯ 
ดยมีรำยละอียดกำรด ำนินกำร ดังนีๅ 

 คณะท ำงำนฯ ระดับอ ำภอ ด ำนินกำรตรวจสอบละรวบรวมผลฯ กรณีนำยก
องค์กำรบริหำรสวนต ำบล ละนำยกทศมนตรีต ำบล ดยก ำหนด฿หຌด ำนินกำรลง฿น
บบฟอร์มสรุปผลกำรประมินผูຌบริหำรทຌองถิไน ิคณะท ำงำนฯ ระดับอ ำภอี ละจัด
สงผล฿หຌกับคณะท ำงำนฯ ระดับจังหวัด 

 คณะท ำงำนฯ ระดับจังหวัด ด ำนินกำร : 
  ิํี ตรวจสอบละรวบรวมผลฯ กรณีนำยกองค์กำรบริหำรสวนจังหวัด ,

นำยกทศมนตรีนคร, ละนำยกทศมนตรีมือง 
      ิ๎ี กลัไนกรองผลฯ ทีไคณะท ำงำนฯ ระดับอ ำภอ เดຌตรวจสอบรียบรຌอยลຌว   
ดยก ำหนด฿หຌด ำนินกำรลง฿นบบฟอร์มสรุปผลกำรประมินผูຌบริหำรทຌองถิไน ิคณะ
ท ำงำนฯ ระดับจังหวัดี 

๎.๏ มืไอคณะท ำงำนฯ ระดับจังหวัด ด ำนินกำรกลัไนกรองผลกำรประมินสรใจสิๅน
รียบรຌอยลຌว ฿หຌคณะท ำงำนฯ ระดับจังหวัด จัดสงผลกำรประมิน฿หຌกับผูຌวำรำชกำร
จังหวัด พืไอด ำนินกำรประมินละลงนำม฿นฐำนะผูຌประมิน 
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กรอบระยะเวลาการด าเนินการประเมิน 

ผูຌบริหารทຌองถิ่นด าเนินการประเมินผลตนเอง ละจัดสง฿หຌกับคณะท างานฯ ระดับ
อ าเภอ ภาย฿นวันที่ ๑ ตุลาคม ๎๑๒๑ 

 ตรวจสอบละรวบรวมผลฯ กรณีนำยก
องค์กำรบริหำรสวนจังหวัดุ นำยกทศมนตรี
นครุ ละนำยกทศมนตรีมือง 
 กลัไนกรองผลฯ ทีไคณะท ำงำนฯ ระดับอ ำภอ 
เดຌตรวจสอบรียบรຌอยลຌว 

 

 ตรวจสอบละรวบรวมผลฯ กรณีนำยกองค์กำร
บริหำรสวนต ำบล ละนำยกทศมนตรีต ำบล สง
฿หຌกับ คณะท ำงำนฯ ระดับจังหวัด 

 

 ผูຌวำรำชกำรจังหวัดด ำนินกำรประมิน ละลงนำมประมิน฿นฐำนะผูຌประมิน 

คณะท างานฯ ระดับอ าเภอ ตรวจสอบผลการประเมิน ละสง฿หຌกับคณะท างานฯ ระดับ
จังหวัด ภาย฿นวันที่  แเ ตุลาคม ๎๑6แ 

คณะท างานฯ ระดับจังหวัด ตรวจสอบ ละกลั่นกรองผล สง฿หຌกบัผูຌวาราชการจังหวัด 

ด าเนินการประเมิน ละลงนาม ภาย฿นวันที่  แ๓ ตุลาคม 256แ 

ส านักงานสงเสริมการปกครองทຌองถิ่นจังหวัดรวบรวมผลที่ผูຌวาราชการจังหวัดลงนาม 
ละจัดสง฿หຌกับกรมสงเสริมการปกครองทຌองถิ่น ภาย฿นวันที่ 23 ตุลาคม 256แ 
เพ่ือ฿หຌกรมสงเสริมการปกครองทຌองถิ่น จัดสง฿หຌกับส านักงาน ก.พ.ร. เพ่ือรายงานผล
฿หຌกับนายกรัฐมนตรีทราบตอเป 

คณะท ำงำน 
อ ำเภอ 

 

คณะท ำงำน 
จังหวัด 

ผู้บริหำร 

ท้องถิ่น 

 

 

ผู้ว่ำรำชกำร 
จังหวัด 

 

 ด ำนินกำรประมินผลตนอง (Self Assessment) ประดใน ิ2ี กำรลดกระดำษ – 
ิ10ี กำรบูรณำกำรควำมรวมมือระหวำงหนวยงำน ตำมบบประมินทีไก ำหนด ละ
รำยงำนผลกำร฿ชຌพลังงำนเฟฟ้ำ  ฿นประดใน ิ1ี  กำรลดพลังงำน  ฿นระบบ  
e-report.energy.go.th ของส ำนักงำนนยบำยละผนพลังงำน กระทรวงพลังงำน 
ภำย฿นวันสุดทຌำยของดือนถัดเป 



 

 

คูมือการประเมินผูຌบรหิารองค์การ ิผูຌบริหารทຌองถิ่นี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๖ํ        22 

กรมสงเสรมิการปกครองทຌองถิ่น กระทรวงมหาดไทย 

 

 
 
 

  
 

ภาคผนวก 
 

























































































 

๐. คณะท ำงำนกลัไนกรองผลกำรประมินผูຌบริหำรทຌองถิไนระดับจังหวัด  จัดประชุมคณะท ำงำนฯ 
ละกลัไนกรองผลกำรประมิน ละจัดสง฿หຌผูຌวำรำชกำรจังหวัดด ำนินกำรประมินผลพรຌอมลงนำม
฿นฐำนะผูຌประมิน฿นบบประมินผูຌบริหำรทຌองถิไน ภำย฿นวันพุธที่ ํ๓ ตุลำคม ๎๑๒ํ 
 
๑. คณะท ำงำนระดับจังหวัดด ำนินกำรจัดท ำบบสรุปผลกำรประมินผูຌบริหำรทຌองถิไน ิภำพรวม
ระดับจังหวัดี ละจัดสง ิํี บบประมินผูຌบริหำรทຌองถิไนทีไผูຌวำรำชกำรจังหวัดลงนำม ละ  
ิ๎ี บบสรุปผลกำรประมินผูຌบริหำรทຌองถิไน ิภำพรวมของจังหวัดี ฿หຌกับกลุมพัฒนาระบบริหาร 
กรมสงเสริมการปกครองทຌองถิ่น ภาย฿นวันจันทร์ที่ ๎๏ ตุลาคม 2561 พืไอ฿หຌส ำนักงำน ก.พ.ร. 
น ำผลเปประมวลสรุปผลคะนนกำรประมินผูຌบริหำรทຌองถิไน สนอตอนำยกรัฐมนตรีตอเป 
 

 
 

ขัๅนตอนการด าเนินการ฿นการประเมินผูຌบริหารองค์การ ิผูຌบริหารทຌองถิ่นี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256แ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สิ่งที่สงมาดຌวย ๖ 

    ิํี  คณะท ำงำนกลั ไนกรองผลกำรประม ินผู ຌบร ิหำรท ຌองถิ ไนระด ับจ ังหว ัด  ซึ ไงประกอบด ຌวย 

รองผูຌวำรำชกำรจังหวัดทีไเดຌรับมอบหมำย ป็นหัวหนຌำคณะท ำงำนมีหัวหนຌำสวนรำชกำรระดับจังหวัด 

ซึไงอยู฿นคณะกรรมกำรขຌำรำชกำรองค์กำรบริหำรสวนจังหวัด ิระดับจังหวัดี ิก.จ.จ.ี  ละ/หรือ 
คณะกรรมกำรพนักงำนทศบำล ิระดับจังหวัดี ิก.ท.จ.ี ละ/หรือ คณะกรรมกำรพนักงำนสวนต ำบล 
ิระดับจังหวัดี ิก.อบต.จ.ี จ ำนวน ๎ ู ๐ ทำน ป็นคณะท ำงำน ละมีทຌองถิไนจังหวัดป็นคณะท ำงำนละ
ลขำนุกำร ดยมีอ ำนำจหนຌำทีไ฿นกำรกลัไนกรองผลกำรประมินผูຌบริหำรทຌองถิไน฿หຌกับผูຌวำรำชกำรจังหวัด 

แ. จังหวัดตงตัๅงคณะท ำงำนระดับจังหวัดละระดับอ ำภอ ซึไงประกอบดຌวย 

 

คณะท ำงำน 
จังหวัด 

    ิ๎ ี  คณะท ำ ง ำนตรวจสอบละรวบรวมผลกำรประ มิ นผูຌ บ ริ ห ำรทຌ อ งถิไ น ระดั บอ ำ ภอ  
ซึไงประกอบดຌวยนำยอ ำภอ ป็นหัวหนຌำคณะท ำงำน มีหัวหนຌำสวนรำชกำรระดับอ ำภอหรือปลัดอ ำภอทีไ
เดຌรับมอบหมำย จ ำนวน โ ู ไ ทำน ป็นคณะท ำงำน ละมีทຌองถิไนอ ำภอป็นคณะท ำงำนละลขำนุกำร 
ดยมีอ ำนำจหนຌำทีไ฿นกำรตรวจสอบละรวบรวมผลกำรประมินตนองของผูຌบริหำรทຌองถิไน  สง฿หຌกับ
คณะท ำงำนกลัไนกรองผลกำรประมินผูຌบริหำรทຌองถิไนระดับจังหวัด พืไอด ำนินกำรกลัไนกรองผลกำรประมิน
กอนสนอ฿หຌกับผูຌวำรำชกำรจังหวัดลงนำมประมิน 

คณะท ำงำน 
อ ำเภอ 

ตงตัๅงคณะท างาน 

โ. จัดประชุมคณะท ำงำนพืไอวำงผนกำรด ำนินงำน฿หຌป็นเปตำมกรอบระยะวลำทีไก ำหนด ดยจຌง
฿หຌองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน ด ำนินกำร ดังนีๅ 

ประชุมคณะท างาน  

 

  ิํี รำยงำนผลกำร฿ชຌพลังงำนเฟฟ้ำทุกดือน ฿นประดในขຌอ ิํี กำรลดพลังงำน ผำนระบบ e-report.energy.go.th  
ของส านักงานนยบายละผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน ภำย฿นวันสุดท้ำยของเดือนถัดเป ดยสามารถ
เขຌาดูชื่อบัญชีผูຌ฿ชຌงานละรหัสผานไดຌทางเวใบไซต์ www.e-report.energy.go.th 

  ิ๎ี ฿หຌผูຌบริหารทຌองถิ่น ิซึ่งไดຌก นายกองค์การบริหารสวนจังหวัด นายกเทศมนตรี นายกเมืองพัทยา 
นายกองค์การบริหารสวนต าบลี ประเมินผลตนเอง ิSelf-Assessmentี ฿นประเดในขຌอ ิ๎ี การลดกระดาษ 
จนถึงขຌอ ิํ์ี การบูรณาการความรวมมือระหวางหนวยงาน ตามบบเกณฑ์การประเมินผูຌบริหารองค์การ 
ิผูຌบริหารทຌองถิ่นี ละจัดสง฿หຌกับคณะท างานตรวจสอบละรวบรวมผลการประเมินผูຌบริหารทຌองถิ่นระดับ
อ าเภอ ภำย฿นวันศุกร์ที่ ๑ ตุลำคม ๎๑๒ํ 
 

รายงาน 

การ฿ชຌเฟฟ้า 
ทุกเดือน 

ู ประเมินผลตนเอง   
- จัดสง่คณะท ำงำน
ภำย฿น 5 ต.ค. ๒ํ 

จຌง อปท.  
 

ตรวจสอบ 
ผลการประเมินฯ 

ละจัดสง฿หຌ 
คณะท างานจังหวัด 

    ิํี จัดประชุมคณะท ำงำนฯ ละตรวจสอบผลกำรประมินตนองของผูຌบริหำรทຌองถิไน ตำมบบกณฑ์
กำรประมินผูຌบริหำรองค์กำร ิผูຌบริหำรทຌองถิไนี โดยอาจขอเรียกดูเอกสารหลักฐาน กรณีทีไต้องการตรวจสอบ
ความถูกต้อง/ข้อเทใจจริง ตามทีไผู้บริหารท้องถิไนได้ด าเนินการประเมินผลตนเอง  
    ิ๎ี จัดท ำบบสรุปผลกำรประมินผูຌบริหำรทຌองถิไน ิภำพรวมระดับอ ำภอี ละรวบรวมผลกำรประมิน
ตนองของผูຌบริหำรทຌองถิไน  
เพ่ือจัดสงบบสรุปผลฯ ละผลการประเมินทัๅงหมด ฿หຌกับคณะท างานระดับจังหวัด ภาย฿นวันพุธที่  
๑์ ตุลาคม ๎๑๒๑ 

๏. คณะท ำงำนตรวจสอบละรวบรวมผลกำรประมินผูຌบริหำรทຌองถิไนระดับอ ำภอ ด ำนินกำร ดังนีๅ 
 

ภาย฿น แเ ต.ค. 6เ 

กลั่นกรอง 
ผลการประเมินฯ 

ละจัดสง 
฿หຌผูຌวาราชการ 

ผูຌวาราชการ 
ลงนามภาย฿น 
๑๓ ต.ค. 6แ 

จังหวัดรวบรวมผลฯ 
ละจัดสง฿หຌ สถ. 
ภาย฿น 23 ต.ค. 6แ 







บบสรุปผลการประเมินผูຌบริหารทຌองถิ่น  

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

 รอบกำรประมินทีไ ํ ิํ ตุลำคม ...... – ใแ มีนำคม ......ี 
 รอบกำรประมินทีไ ๎ ิํ มษำยน ...... – ใเ กันยำยน ......ี 
 

ชื่อ – สกุล 

ต าหนง/หนวยงาน 

ประเดในการประเมิน ผลคะนน
การประเมิน

ตนเอง 

คะนน 

ผูຌประเมิน 

จังหวัด........................................................ 
นาย.............................................. 
นายกองค์การบริหาร 
สวนจังหวัด....................................... 

ิํี กำรลดพลังงำน   

 ิ๎ี กำรลดกระดำษ   

 ิ๏ี กำรประหยัดงบประมำณ   

 ิ๐ี กำรก ำกับดูลกำรทุจริต   

 ิ5ี วิสัยทัศน์    

 ิ6ี กำรบริหำรงำน฿นองค์กำรทีไ ริ ริไ มกຌ เข
ขຌอบกพรอง 

  

 ิ7ี กำรสงสริมกำร฿ชຌดิจิทัลละขีดควำมสำมำรถ
ทีไมีอยูละพัฒนำขึๅน 

  

 ิ่ี กำรสรຌำงคุณธรรมจริยธรรม฿นองค์กำร    

 ิ้ี กำรสริมสรຌำงขวัญก ำลัง฿จ/กำรดูลอำ฿จ฿ส
ผูຌ฿ตຌบังคับบัญชำ  

  

 ิแเี กำรบูรณำกำรควำมร วมม ือ ระหวำง
หนวยงำน  

  

รวม   

อ าเภอ......................................................... 
แ. นาย.............................................. 
นายกเทศมนตรี 
เทศบาลนคร..................................... 

ิํี กำรลดพลังงำน   

 ิ๎ี กำรลดกระดำษ   

 ิ๏ี กำรประหยัดงบประมำณ   

 ิ๐ี กำรก ำกับดูลกำรทุจริต   

 ิ5ี วิสัยทัศน์    

 ิ6ี กำรบริหำรงำน฿นองค์กำรทีไ ริ ริไ มกຌ เข
ขຌอบกพรอง 

  

สิ่งที่สงมาดຌวย 1 



ชื่อ – สกุล 

ต าหนง/หนวยงาน 

ประเดในการประเมิน ผลคะนน
การประเมิน

ตนเอง 

คะนน 

ผูຌประเมิน 

 ิ 7 ี  ก ำ ร ส ง  ส ริ ม ก ำ ร ฿ ชຌ ดิ จิ ทั ล  ล ะ ขี ด
ควำมสำมำรถทีไมีอยูละพัฒนำขึๅน 

  

 ิ่ี กำรสรຌำงคุณธรรมจริยธรรม฿นองค์กำร    

 ิ้ี กำรสริมสรຌำงขวัญก ำลัง฿จ/กำรดูลอำ฿จ฿ส
ผูຌ฿ตຌบังคับบัญชำ  

  

 ิแเี กำรบูรณำกำรควำมร วมม ือ ระหวำง
หนวยงำน  

  

รวม   

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

ิํี กำรลดพลังงำน   

 ิ๎ี กำรลดกระดำษ   

 ิ๏ี กำรประหยัดงบประมำณ   

 ิ๐ี กำรก ำกับดูลกำรทุจริต   

 ิ5ี วิสัยทัศน์    

 ิ6ี กำรบริหำรงำน฿นองค์กำรทีไ ริ ริไ มกຌ เข
ขຌอบกพรอง 

  

 ิ 7 ี  ก ำ ร ส ง  ส ริ ม ก ำ ร ฿ ชຌ ดิ จิ ทั ล  ล ะ ขี ด
ควำมสำมำรถทีไมีอยูละพัฒนำขึๅน 

  

 ิ่ี กำรสรຌำงคุณธรรมจริยธรรม฿นองค์กำร    

 ิ้ี กำรสริมสรຌำงขวัญก ำลัง฿จ/กำรดูลอำ฿จ฿ส
ผูຌ฿ตຌบังคับบัญชำ  

  

 ิแเี กำรบูรณำกำรควำมร วมม ือ ระหวำง
หนวยงำน  

  

รวม   

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

ิํี กำรลดพลังงำน   

 ิ๎ี กำรลดกระดำษ   

 ิ๏ี กำรประหยัดงบประมำณ   

 ิ๐ี กำรก ำกับดูลกำรทุจริต   

 ิ5ี วิสัยทัศน์    

 ิ6ี กำรบริหำรงำน฿นองค์กำรทีไ ริ ริไ มกຌ เข
ขຌอบกพรอง 

  

 ิ 7 ี  ก ำ ร ส ง  ส ริ ม ก ำ ร ฿ ชຌ ดิ จิ ทั ล  ล ะ ขี ด
ควำมสำมำรถทีไมีอยูละพัฒนำขึๅน 

  



ชื่อ – สกุล 

ต าหนง/หนวยงาน 

ประเดในการประเมิน ผลคะนน
การประเมิน

ตนเอง 

คะนน 

ผูຌประเมิน 

 ิ่ี กำรสรຌำงคุณธรรมจริยธรรม฿นองค์กำร    

 ิ้ี กำรสริมสรຌำงขวัญก ำลัง฿จ/กำรดูลอำ฿จ฿ส
ผูຌ฿ตຌบังคับบัญชำ  

  

 ิแเี กำรบูรณำกำรควำมร วมม ือ ระหวำง
หนวยงำน  

  

รวม   

4. นาย.............................................. 
นายกองค์การบริหารสวนต าบล
.......................................................... 

ิํี กำรลดพลังงำน   

 ิ๎ี กำรลดกระดำษ   

 ิ๏ี กำรประหยัดงบประมำณ   

 ิ๐ี กำรก ำกับดูลกำรทุจริต   

 ิ5ี วิสัยทัศน์    

 ิ6ี กำรบริหำรงำน฿นองค์กำรทีไ ริ ริไ มกຌ เข
ขຌอบกพรอง 

  

 ิ 7 ี  ก ำ ร ส ง  ส ริ ม ก ำ ร ฿ ชຌ ดิ จิ ทั ล  ล ะ ขี ด
ควำมสำมำรถทีไมีอยูละพัฒนำขึๅน 

  

 ิ่ี กำรสรຌำงคุณธรรมจริยธรรม฿นองค์กำร    

 ิ้ี กำรสริมสรຌำงขวัญก ำลัง฿จ/กำรดูลอำ฿จ฿ส
ผูຌ฿ตຌบังคับบัญชำ  

  

 ิแเี กำรบูรณำกำรควำมร วมม ือ ระหวำง
หนวยงำน  

  

รวม   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลงนาม ...........................................................ผูຌประเมิน 

          (........................................................) 
 ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด...................................................... 
    วันที่ ......................................................................... 



บบสรุปผลการประเมินผูຌบริหารทຌองถิ่น  

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

 รอบกำรประมินทีไ ํ ิํ ตุลำคม ...... – ใแ มีนำคม ......ี 
 รอบกำรประมินทีไ ๎ ิํ มษำยน ...... – ใเ กันยำยน ......ี 

ชื่อ – สกุล 

ต าหนง/หนวยงาน 

ประเดในการประเมิน ผลคะนน
การประเมิน

ตนเอง 

ความเหในของ
คณะกรรมการ
กลั่นกรองฯ  

จังหวัด............................................... 
นาย.............................................. 
นายกองค์การบริหาร 
สวนจังหวัด....................................... 

ิํี กำรลดพลังงำน   

 ิ๎ี กำรลดกระดำษ   

 ิ๏ี กำรประหยัดงบประมำณ   

 ิ๐ี กำรก ำกับดูลกำรทุจริต   

 ิ5ี วิสัยทัศน์    

 ิ6ี กำรบริหำรงำน฿นองค์กำรทีไริริไมกຌเขขຌอบกพรอง   

 ิ7ี กำรสงสริมกำร฿ชຌดิจิทัลละขีดควำมสำมำรถทีไมี
อยูละพัฒนำขึๅน 

  

 ิ่ี กำรสรຌำงคุณธรรมจริยธรรม฿นองค์กำร    

 ิ้ี กำรสริมสรຌำงขวัญก ำลัง฿จ/กำรดูลอำ฿จ฿ส
ผูຌ฿ตຌบังคับบัญชำ  

  

 ิแเี กำรบูรณำกำรควำมรวมมือระหวำงหนวยงำน    

รวม   

อ าเภอ......................................................... 
แ. นาย.............................................. 
นายกเทศมนตรี 
เทศบาลนคร..................................... 

ิํี กำรลดพลังงำน   

 ิ๎ี กำรลดกระดำษ   

 ิ๏ี กำรประหยัดงบประมำณ   

 ิ๐ี กำรก ำกับดูลกำรทุจริต   

 ิ5ี วิสัยทัศน์    

 ิ6ี กำรบริหำรงำน฿นองค์กำรทีไริริไมกຌเขขຌอบกพรอง   

 ิ7ี กำรสงสริมกำร฿ชຌดิจิทัลละขีดควำมสำมำรถทีไมี
อยูละพัฒนำขึๅน 

  

 ิ่ี กำรสรຌำงคุณธรรมจริยธรรม฿นองค์กำร    

สิ่งที่สงมาดຌวย 2 



ชื่อ – สกุล 

ต าหนง/หนวยงาน 

ประเดในการประเมิน ผลคะนน
การประเมิน

ตนเอง 

ความเหในของ
คณะกรรมการ
กลั่นกรองฯ  

 ิ้ี กำรสริมสรຌำงขวัญก ำลัง฿จ/กำรดูลอำ฿จ฿ส
ผูຌ฿ตຌบังคับบัญชำ  

  

 ิแเี กำรบูรณำกำรควำมรวมมือระหวำงหนวยงำน    

รวม   

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

ิํี กำรลดพลังงำน   

 ิ๎ี กำรลดกระดำษ   

 ิ๏ี กำรประหยัดงบประมำณ   

 ิ๐ี กำรก ำกับดูลกำรทุจริต   

 ิ5ี วิสัยทัศน์    

 ิ6ี กำรบริหำรงำน฿นองค์กำรทีไริริไมกຌเขขຌอบกพรอง   

 ิ7ี กำรสงสริมกำร฿ชຌดิจิทัลละขีดควำมสำมำรถทีไมี
อยูละพัฒนำขึๅน 

  

 ิ่ี กำรสรຌำงคุณธรรมจริยธรรม฿นองค์กำร    

 ิ้ี กำรสริมสรຌำงขวัญก ำลัง฿จ/กำรดูลอำ฿จ฿ส
ผูຌ฿ตຌบังคับบัญชำ  

  

 ิแเี กำรบูรณำกำรควำมรวมมือระหวำงหนวยงำน    

รวม   

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

ิํี กำรลดพลังงำน   

 ิ๎ี กำรลดกระดำษ   

 ิ๏ี กำรประหยัดงบประมำณ   

 ิ๐ี กำรก ำกับดูลกำรทุจริต   

 ิ5ี วิสัยทัศน์    

 ิ6ี กำรบริหำรงำน฿นองค์กำรทีไริริไมกຌเขขຌอบกพรอง   

 ิ7ี กำรสงสริมกำร฿ชຌดิจิทัลละขีดควำมสำมำรถทีไมี
อยูละพัฒนำขึๅน 

  

 ิ่ี กำรสรຌำงคุณธรรมจริยธรรม฿นองค์กำร    

 ิ้ี กำรสริมสรຌำงขวัญก ำลัง฿จ/กำรดูลอำ฿จ฿ส
ผูຌ฿ตຌบังคับบัญชำ  

  

 ิแเี กำรบูรณำกำรควำมรวมมือระหวำงหนวยงำน    

รวม   



ชื่อ – สกุล 

ต าหนง/หนวยงาน 

ประเดในการประเมิน ผลคะนน
การประเมิน

ตนเอง 

ความเหในของ
คณะกรรมการ
กลั่นกรองฯ  

4. นาย.............................................. 
นายกองค์การบริหารสวนต าบล
.......................................................... 

ิํี กำรลดพลังงำน   

 ิ๎ี กำรลดกระดำษ   

 ิ๏ี กำรประหยัดงบประมำณ   

 ิ๐ี กำรก ำกับดูลกำรทุจริต   

 ิ5ี วิสัยทัศน์    

 ิ6ี กำรบริหำรงำน฿นองค์กำรทีไริริไมกຌเขขຌอบกพรอง   

 ิ7ี กำรสงสริมกำร฿ชຌดิจิทัลละขีดควำมสำมำรถทีไมี
อยูละพัฒนำขึๅน 

  

 ิ่ี กำรสรຌำงคุณธรรมจริยธรรม฿นองค์กำร    

 ิ้ี กำรสริมสรຌำงขวัญก ำลัง฿จ/กำรดูลอำ฿จ฿ส
ผูຌ฿ตຌบังคับบัญชำ  

  

 ิแเี กำรบูรณำกำรควำมรวมมือระหวำงหนวยงำน    

รวม   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลงนาม .....................................................................  
                (.....................................................) 
ประธำนคณะกรรมกำรกลั่นกรอง..................................... 
    วันที่ ........................................................................... 



บบสรุปผลการประเมินผูຌบริหารทຌองถิ่น  

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

 รอบกำรประมินทีไ ํ ิํ ตุลำคม ...... – ใแ มีนำคม ......ี 
 รอบกำรประมินทีไ ๎ ิํ มษำยน ...... – ใเ กันยำยน ......ี 

ชื่อ – สกุล 

ต าหนง/หนวยงาน 

ประเดในการประเมิน ผลคะนนการประเมิน
ตนเอง 

แ. นาย.............................................. 
นายกเทศมนตรี 
เทศบาลต าบล................................... 

ิํี กำรลดพลังงำน  

 ิ๎ี กำรลดกระดำษ  

 ิ๏ี กำรประหยัดงบประมำณ  

 ิ๐ี กำรก ำกับดูลกำรทุจริต  

 ิ5ี วิสัยทัศน์   

 ิ6ี กำรบริหำรงำน฿นองค์กำรทีไริริไมกຌเขขຌอบกพรอง  

 ิ7ี กำรสงสริมกำร฿ชຌดิจิทัลละขีดควำมสำมำรถทีไมีอยู
ละพัฒนำขึๅน 

 

 ิ่ี กำรสรຌำงคุณธรรมจริยธรรม฿นองค์กำร   

 ิ้ ี กำรสริมสรຌำงขวัญก ำลั ง฿จ/กำรดูล อำ฿จ฿ส
ผูຌ฿ตຌบังคับบัญชำ  

 

 ิแเี กำรบูรณำกำรควำมรวมมือระหวำงหนวยงำน   

รวม  

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

ิํี กำรลดพลังงำน  

 ิ๎ี กำรลดกระดำษ  

 ิ๏ี กำรประหยัดงบประมำณ  

 ิ๐ี กำรก ำกับดูลกำรทุจริต  

 ิ5ี วิสัยทัศน์   

 ิ6ี กำรบริหำรงำน฿นองค์กำรทีไริริไมกຌเขขຌอบกพรอง  

 ิ7ี กำรสงสริมกำร฿ชຌดิจิทัลละขีดควำมสำมำรถทีไมีอยู
ละพัฒนำขึๅน 

 

 ิ่ี กำรสรຌำงคุณธรรมจริยธรรม฿นองค์กำร   

 ิ้ ี กำรสริมสรຌำงขวัญก ำลั ง฿จ/กำรดูล อำ฿จ฿ส
ผูຌ฿ตຌบังคับบัญชำ  

 

 ิแเี กำรบูรณำกำรควำมรวมมือระหวำงหนวยงำน  

รวม  

สิ่งที่สงมาดຌวย 3 



 

 

 

 

 

 

ชื่อ – สกุล 

ต าหนง/หนวยงาน 

ประเดในการประเมิน ผลคะนนการประเมิน
ตนเอง 

แ. นาย.............................................. 
นายกองค์การบริหารสวนต าบล
.......................................................... 

ิํี กำรลดพลังงำน  

 ิ๎ี กำรลดกระดำษ  

 ิ๏ี กำรประหยัดงบประมำณ  

 ิ๐ี กำรก ำกับดูลกำรทุจริต  

 ิ5ี วิสัยทัศน์   

 ิ6ี กำรบริหำรงำน฿นองค์กำรทีไริริไมกຌเขขຌอบกพรอง  

 ิ7ี กำรสงสริมกำร฿ชຌดิจิทัลละขีดควำมสำมำรถทีไมีอยู
ละพัฒนำขึๅน 

 

 ิ่ี กำรสรຌำงคุณธรรมจริยธรรม฿นองค์กำร   

 ิ้ ี กำรสริมสรຌำงขวัญก ำลั ง฿จ/กำรดูล อำ฿จ฿ส
ผูຌ฿ตຌบังคับบัญชำ  

 

 ิแเี กำรบูรณำกำรควำมรวมมือระหวำงหนวยงำน   

รวม  

2. นาย.............................................. 
นายกองค์การบริหารสวนต าบล
.......................................................... 

ิํี กำรลดพลังงำน  

 ิ๎ี กำรลดกระดำษ  

 ิ๏ี กำรประหยัดงบประมำณ  

 ิ๐ี กำรก ำกับดูลกำรทุจริต  

 ิ5ี วิสัยทัศน์   

 ิ6ี กำรบริหำรงำน฿นองค์กำรทีไริริไมกຌเขขຌอบกพรอง  

 ิ7ี กำรสงสริมกำร฿ชຌดิจิทัลละขีดควำมสำมำรถทีไมีอยู
ละพัฒนำขึๅน 

 

 ิ่ี กำรสรຌำงคุณธรรมจริยธรรม฿นองค์กำร   

 ิ้ ี กำรสริมสรຌำงขวัญก ำลั ง฿จ/กำรดูล อำ฿จ฿ส
ผูຌ฿ตຌบังคับบัญชำ  

 

 ิแเี กำรบูรณำกำรควำมรวมมือระหวำงหนวยงำน   

รวม  

ลงนาม ....................................................... ผูຌตรวจสอบ 

              (.....................................................) 
      นำยอ ำเภอ ................................................. 
          วันที่ ...................................................... 



QR CODE คู่มือฯ 


