
ประเด็นค ำถำมที่พบบ่อย (Q&A)

Q: กำรประเมินผู้บริหำรองค์กำร (ผู้บริหำรท้องถิ่น) มีที่มำจำกไหน?
A: การประเมินดังกล่าว เป็นไปตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ ซึ่งมีบัญชา
ให้ส านักงาน ก.พ.ร. ก าหนดแนวทางการประเมินผู้บริหารองค์การเพิ่มจากการประเมินปกติประจ าปี 
โดยให้มีการประเมิน จ านวน ๑๐ ประเด็น และให้ประเมินทุก ๖ เดือน โดยกลุ่มผู้ถูกประเมิน 
ได้แก่ ปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่า อธิบดีหรือเทียบเท่า ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอ าเภอ ผู้บริหารท้องถิ่น 
และก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 

Q: กำรประเมินผู้บริหำรองค์กำร (ผู้บริหำรท้องถิ่น) ประกอบด้วยกำรประเมินในประเด็นใดบ้ำง?
A: ตามข้อส่ังการนายกรัฐมนตรี ประกอบด้วยประเด็นการประเมินจ านวน ๑๐ ประเด็น ได้แก่ 



ประเด็นค ำถำมที่พบบ่อย (Q&A)

Q: กลไกกำรประเมินผู้บริหำรองค์กำร (ผู้บริหำรท้องถิ่น) เป็นอย่ำงไร?
A: กลไกการประเมินก าหนดใหม้ีผู้ประเมิน และผู้ถูกประเมิน ดังนี้

ผู้ถูกประเมิน คือ ผู้บริหารท้องถิ่น ซึ่งได้แก่ นายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี (เทศบาลนคร เทศบาลเมือง และ
เทศบาลต าบล) นายกเมืองพัทยา และนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล ทั้งนี้ ให้รวมถึงกรณีผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และกรณีผู้ที่รักษาราชการแทนนายกองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

ผู้ประเมิน คือ ผู้ว่าราชการจังหวัด

Q: รอบกำรประเมินในกำรประเมินผู้บริหำรองค์กำร (ผู้บริหำรท้องถิ่น) เป็นอย่ำงไร?
A: รอบการประเมินตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี แบ่งเป็น ๒ รอบการประเมิน โดยให้ประเมิน
ทุกๆ ๖ เดือน ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ก าหนดให้มีการประเมินเฉพาะรอบที่ ๒ (๑ เมษายน -
๓๐ กันยายน)



ประเด็นค ำถำมที่พบบ่อย (Q&A)

Q: กำรประเมินผู้บริหำรองค์กำร (ผู้บริหำรท้องถิ่น) มีประโยชน์อย่ำงไรต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น?
A: การประเมินดังกล่าว มีแนวทางในการประเมินจากผลการด าเนินงาน/การบริหารงานที่ผู้บริหารขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะต้องด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายอยู่แล้ว การประเมินดังกล่าว จะท าให้
ผู้บริหารได้รับทราบเกี่ยวกับผลการด าเนินงาน/การบริหารงานขององค์กร จุดแข็ง จุดอ่อน และโอกาสของการ
พัฒนาองค์กร

Q: ในกำรประเมินผู้บริหำรองค์กำร (ผู้บริหำรท้องถิ่น) กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ท ำหน้ำที่อะไร?
A: ตามหนังสือส านักงาน ก.พ.ร. ที่ นร ๑๒๐๑/๑๓๔๑ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ ได้แจ้งให้กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่รวบรวมผลการประเมินตนเอง (Self Assessment) ของผู้บริหารท้องถิ่น 
รวบรวมผลการประเมินที่ผู้ว่าราชการจังหวัดลงนาม และจัดส่งให้กับส านักงาน ก.พ.ร. เพื่อรายงานให้กับ
นายกรัฐมนตรีต่อไป โดยกลไกในการรวบรวมผลการประเมินตนเองและผลการประเมินของผู้ว่าราชการจังหวัด 
ก าหนดให้ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเป็นผู้ประสานการด าเนินการ และให้ ก.พ.ร.สถ. 
เป็นหน่วยงานกลางในการประสานการด าเนินการที่ เกี่ยวข้องระหว่างจังหวัด ส านักงาน ก.พ.ร. 
ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง



ประเด็นค ำถำมที่พบบ่อย (Q&A)

Q: ก ำหนดกำรในกำรรำยงำนผลกำรใช้ไฟฟ้ำเป็นอย่ำงไร?
A: ก าหนดการในการรายงานผลการใช้ไฟฟ้า ก าหนดให้ทุกหน่วยงานรายงานผลฯ ภายในวันสุดท้ายของเดือน
ถัดไป (ยกเว้นการรายงานของเดือนเมษายนและเดือนพฤษภาคม ซึ่งได้มีการขยายระยะเวลาการรายงานผลฯ
เป็นวันที่ ๒๐ กรกฎาคม)

Q: กำรค ำนวณกำรใช้ไฟฟ้ำ ของส ำนักนโยบำยและแผนพลังงำน กระทรวงพลังงำน ใช้สูตรคิดค ำนวณ
อย่ำงไร?
A: คิดค านวณ ดังนี้

= (ปริมาณการใช้ไฟฟ้ามาตรฐาน - ปริมาณการใช้ไฟฟ้าจริง)
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ามาตรฐาน 

Q: กำรตรวจสอบสถำนะในกำรรำยงำนผลกำรใช้ไฟฟ้ำสำมำรถใช้ช่องทำงไหน หรือมีวิธีกำรอย่ำงไร? 
A: สามารถเข้าไปดูสถานะการรายงานผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละจังหวัดไดท้ี่
e-report.energy.com โดยคลิกไปที่ "การรายงานผลรายเดือน" ในช่องตารางการประเมินผู้บริหารท้องถิ่น
และเลือกไปที่ "จังหวัด..." หรือเข้าไปที่ลิ้ง http://www.e-report.energy.go.th/mnlyrp/rpt_b4.php



ประเด็นค ำถำมที่พบบ่อย (Q&A)

Q: หำกมีข้อสงสัยที่เกี่ยวของกับประเด็นประเมิน “กำรลดพลังงำน” สำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ที่หน่วยงำนใด?
A: หน่วยงานที่สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับเกณฑ์ประเมิน "การลดพลังงาน" เช่น การแก้ไขข้อมูลในระบบ สูตรหรือ
วิธีการคิดค านวณ เป็นต้น สามารถสอบถามได้กับพลังงานจังหวัดในพื้นที่เพื่อสนับสนุนข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน

Q: องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องกรอกข้อมูลอะไรในระบบ e-report.energy.go.th?
A: ประเด็นเรื่องการกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ซึ่งข้อมูลที่ต้องด านินการกรอกประกอบด้วยสองส่วน ได้แก่

(๑) ข้อมูลพื้นฐาน ประกอบด้วย บุคลากร พื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร เวลาท าการ ผู้ที่เข้ามาใช้บริการ พื้นที่
ให้บริการ การออกพื้นที่ เนื่องจากมีผลต่อการค านวณค่าไฟฟ้ามาตรฐาน

(๒) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าจริง โดยก าหนดให้กรอกข้อมูลการใช้ไฟฟ้าของส านักงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (เฉพาะอาคารส านักงานเท่านั้น) ซึ่งจะต้องเป็นไปตามบิลการใช้ไฟฟ้าของส านักงานนั้นๆ

Q: ประเด็นประเมินที่ ๗ เรื่อง กำรส่งเสริมกำรใช้ดิจิทัลฯ ข้อ ๑ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องบันทึกข้อมูล
ในระบบสำรสนเทศที่ส ำคัญของ สถ. อย่ำงไรก็ตำม ข้อ ๑.๒ ก ำหนดให้บันทึกข้อมูลลงในระบบข้อมูล
กำรบริหำรจัดกำรขยะมูลฝอย พบว่ำมี อบจ. บำงแห่งที่ไม่ได้มีภำรกิจหลักหรือไม่ได้รับมอบหมำยในกำรจัดกำรขยะ 
จึงไม่มีข้อมูลในกำรบันทึก/ไม่มีหน้ำที่ในกำรเข้ำไปบันทึกข้อมูลลงในระบบฯ จะมีแนวทำงกำรประเมินอย่ำงไร?
A: กรณี อบจ. ที่ไม่ได้รับผิดชอบในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ให้ถือเป็นการยกเว้นส าหรับ อบจ . ที่จะ
ไม่ต้องบันทึกข้อมูลลงในระบบดังกล่าว



ประเด็นค ำถำมที่พบบ่อย (Q&A)

Q: ประเด็นประเมินที่ ๗ เรื่อง กำรส่งเสริมกำรใช้ดิจิทัลฯ ข้อ ๒ ก ำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้มีกำรน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศ หรือโทรคมนำคม มำใช้ในกำรปฏิบัติงำนเพื่อลดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 
เช่น กำรให้บริกำรช ำระภำษีผ่ำนอินเทอร์เน็ต, กำรจัดให้มี Wifi หรือมีอินเทอร์เน็ตภำยในส ำนักงำน ฯลฯ 
ข้อประเมินดังกล่ำว ค ำนวณค่ำคะแนนได้อย่ำงไร
A: ในการค านวณค่าคะแนน ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินการได้อย่างใดอย่างหนึ่ง ให้
ถือว่าได้คะแนน ๕ คะแนน

Q: ในหลำยประเด็นประเมินที่มีกำรก ำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเตรียมเอกสำรหลักฐำน
ประกอบกำรประเมิน อำทิ ประกำศฯ นโยบำยคุณธรรม ประกำศฯ เจตนำรมณ์กำรป้องกันและต่อต้ำน
กำรทุจริตคอร์รัปชั่น นโยบำยกำรก ำกับดูแลองค์กำรที่ดี เป็นต้น ต้องเป็นกำรด ำเนินกำรในรอบประเมินนั้นๆ
หรือไม่ อย่ำงไร
A: หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดท าประกาศฯ ต่างๆ เรียบร้อยแล้ว แต่มิได้ด าเนินการในระยะเวลา
ของรอบการประเมินนั้นๆ และประกาศฯ ดังกล่าว ยังมิได้มีการยกเลิกการประกาศใช้ โดยยังมีผลบังคับใช้อยู่ 
ก าหนดให้สามารถใช้ประกาศฯ ต่างๆ ดังกล่าว เป็นหลักฐานประกอบการพิจารณาประเมินได้



ประเด็นค ำถำมที่พบบ่อย (Q&A)

Q: ประเด็นประเมิน “กำรลดพลังงำน” “กำรลดกระดำษ” และ “กำรประหยัดงบประมำณ” หำกองค์กร
ปคกรองส่วนท้องถิ่นไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้เลย เช่น ไม่สำมำรถประหยัดงบประมำณในกำรจัดซื้อกระดำษ 
จะคิดค่ำคะแนนอย่ำงไร? 
A:จากประเด็นดังกล่าว การไม่สามารถด าเนินการประหยัดได้เลย ในการคิดค่าระดับคะแนน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นดังกล่าวถือว่าไดค้่าระดับคะแนนอยู่ที่ ๑

Q: ประเด็นประเมิน “กำรประหยัดงบประมำณ” คิดค ำนวณโครงกำรอย่ำงไร?
A: ตามค าอธิบายในคู่มือการประเมินฯ เป็นการค านวณการประหยัดงบประมาณจากการจัดซื้อจัดจ้างตาม พ.ร.บ. การ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ โดยให้นับเฉพาะโครงการในเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี ไม่นับรวมเงินสะสม/เงินทุนส ารอง/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

Q:รอบกำรประเมินที่มีกำรแบ่งเป็น ๒ รอบกำรประเมินนั้น แบ่งระยะเวลำอย่ำงไร และคิดค ำนวณค่ำคะแนน
อย่ำงไร?
A:รอบการประเมินตามปกติ แบ่งเป็น ๒ รอบ คือ รอบละ ๖ เดือน แต่ในการคิดค านวณค่าคะแนนของประเด็น
ประเมิน “การลดพลังงาน” “การลดกระดาษ” และ “การประหยัดงบประมาณ” ให้คิดค านวณแบบนับสะสม
ส าหรับรอบการประเมินที่ ๒ (นับสะสม ๑๒ เดือน)



Q: รำยละเอียดเพิ่มเติมของเกณฑ์ประเมินและกลไกกำรประเมินสำมำรถเข้ำไปดูได้ที่ช่องทำงใด?
A: สามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ สถ. (www.dla.go.th) หมวด “หน่วยงานภายใน” หน่วยงาน “กลุ่มพัฒนา
ระบบบริหาร” เมนู “แนวทางการประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น)” 

ประเด็นค ำถำมที่พบบ่อย (Q&A)


