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การประเมนิผูบ้รหิารองคก์าร 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



1. ทีม่า  

ขอ้ส ัง่การทีป่ระชมุ ครม. 
วนัที ่1 สงิหาคม 2560

ขอ้ส ัง่การ นรม. ในรายงานผลการด าเนนิการฯ ก.ค.60 ขอ้ส ัง่การ นรม. ในรายงานผลการ
ด าเนนิการฯ ส.ค.60

(สลน.) ณ วันที ่26 กนัยายน 2560สลน. ณ วันที ่25 สงิหาคม 2560 กขร. ณ วันที ่29 สงิหาคม 2560

การพฒันาและปรบัปรุงการท างาน
ใหม้ปีระสทิธภิาพมาก  เดอืนละ 1 
งานหรือกิจกรรม :ให ส้ า นั กงาน 
ก.พ.ร. ประเมนิผลการปฏบิัตติามขอ้สั่ง
การนี้ของสว่นราชการทกุ 3 เดอืน เพือ่
เสนอต่อรองนายกรัฐมนตรี (นายวษิณุ
เครอืงาม) 

ใหต้ดิตามกรณีตวัชีว้ดัเพือ่การปฏริูป
หวัหน้าหน่วยราชการ และหน่วย
ราชการเชิงผลสัมฤทธิ์ โดยให้เป็น
คะแนนพเิศษ เพือ่น ามาพจิารณาใน
การแตง่ต ัง้ จา่ยคา่ตอบแทน 

ใหเ้พิม่เตมิหวัขอ้การประเมนิจาก
ปกตใิหเ้ป็นความรบัผดิชอบของ
หวัหนา้หน่วยงานทุกระดบั และมี
ผลในการพจิารณาแตง่ต ัง้ดว้ย

ก าหนดแนวทางการประเมนิผลผูน้ า
องคก์ารเพิม่จากการประเมนิปกติ
ประจ าปี 
➢ ก าหนดอกีสบิขอ้ ขอ้ละ 10 คะแนน
➢ ประเมนิทกุ 6 เดอืน
➢ ผูถ้กูประเมนิ : ปลัดกระทรวง/

เทยีบเทา่ อธบิด/ีเทยีบเทา่ ผวจ.
นายอ าเภอ ผูบ้รหิารทอ้งถิน่ ก านัน
ผูใ้หญบ่า้น

1. การลดปรมิาณเอกสาร 1. การลดกระดาษ 1. การลดกระดาษ/การใชก้ระดาษ 1. การลดเอกสาร

2. การลดการใชพ้ลังงาน 2. การลดพลังงาน 2. การลดพลังงาน 2. การลดพลงังาน

3. การลดภาระงบประมาณ 3. การประหยัดงบประมาณ 3. การใชจ้า่ยงบประมาณลดลง 3. การลดคา่ใชจ้า่ย

4. การแกไ้ขปัญหาการทจุรติ 4. การปราบปรามทจุรติ 4. การลดการทจุรติ 4. การก ากบัดแูลการทจุรติ

5. การมุง่สู ่Thailand 4.0 5. วสิยัทศัน*์

6. การบรหิารงานในองคก์ารที่
รเิร ิม่แกไ้ขขอ้บกพรอ่ง*

5. การใชร้ะบบสารสนเทศ 7. สง่เสรมิการใชด้จิทิลัและขดี
ความสามารถทีม่อียูแ่ละ
พฒันาขึน้ทกุ 6 เดอืน

8. การสรา้งคณุธรรม จรยิธรรม
ในองคก์าร*

9. การเสรมิสรา้งขวญัก าลงัใจ/
การดแูลเอาใจใสผู่บ้งัคบับญัชา*

5. การบรูณาการความรว่มมอืระหวา่ง
หน่วยงาน 

6. การบรูณาการผลงานฯ 10. การบรูณาการความรว่มมอื
ระหวา่งหนว่ยงาน 

6. การเพิม่การอ านวยความสะดวก
ใหแ้กป่ระชาชน

7. การลดขัน้ตอนการท างาน และ
ปรมิาณงานทีซ่ า้ซอ้น 2หมายเหต ุ: * ประเด็นทีเ่พิม่เตมิจากขอ้สั่งการเดมิ



รวมทัง้ส ิน้

นายกรฐัมนตรี
รอง

นายกรฐัมนตรี รฐัมนตรี ปลดักระทรวง
ปลดักระทรวง
มหาดไทย

ผูว้า่ราชการ
จงัหวดั

นายอ าเภอ
ผูป้ระเมนิ

• หวัหนา้
สว่นราชการ
เทยีบเทา่
ปลดักระทรวง

• หวัหนา้
สว่นราชการ
ขึน้ตรงตอ่
นายกรฐัมนตรี

• หวัหนา้
สว่นราชการ
เทยีบเทา่
ปลดักระทรวง

• ปลดักระทรวง • อธบิดี

• หวัหนา้
สว่นราชการ
เทยีบเทา่
อธบิดี

• ผูว้า่ราชการ
จงัหวดั

• นายอ าเภอ
• ผูบ้รหิาร
ทอ้งถิน่

• ก านนั
• ผูใ้หญบ่า้น

ผูถ้กูประเมนิ

จ านวน

2. กลไกการประเมนิผูบ้รหิารองคก์าร ตามขอ้ส ัง่การของนายกรฐัมนตรี

3 10 27 111 82 8,729 82,287

- สงป. 
- กปร. 
- สทนช.

กพ. กพร. ปปง. 
ปปท. สปน.
ศอ.บต.สลค. 
สคก.สมช.สขช. 91,249



ประเด็นการประเมนิ ปี 2561 ประเด็นการประเมนิ ปี 2562 

1. การลดพลังงาน 1. การลดพลังงาน

2. มาตรการลด และคดัแยกขยะมลูฝอย
ในหนว่ยงานภาครฐั

2. การลดกระดาษ

3. การประหยดังบประมาณ
3. การประหยดังบประมาณ

4. การก ากบัดแูลการทจุรติ 4. การก ากบัดแูลการทจุรติ

5. วสิยัทัศน ์ 5. ภาวะผูน้ า

6. การบรหิารงานในองคก์ารทีร่เิร ิม่แกไ้ข
ขอ้บกพรอ่ง

6. ระบบตดิตามการปฏบิตังิานเพือ่
บรหิารงานขององคก์าร

7. การสง่เสรมิการใชด้จิทิลัฯ
7. การสง่เสรมิการใชเ้ทคโนโลยดีจิทิัลใน

องคก์าร

8. การสรา้งคณุธรรม จรยิธรรมในองคก์าร 8. การสรา้งคณุธรรม จรยิธรรมในองคก์าร

9. การเสรมิสรา้งขวัญก าลังใจ/การดแูล
เอาใจใสผู่ใ้ตบ้งัคบับญัชา

9. การเสรมิสรา้งขวัญก าลังใจ/การดแูลเอาใจ
ใสผู่ใ้ตบ้งัคบับญัชา

10. การบรูณาการความรว่มมอืระหวา่ง
หน่วยงาน(Integration)

10. การบรูณาการขอ้มลูระหวา่งหน่วยงาน
(Integration)

3. กรอบการประเมนิและประเด็นการประเมนิผูบ้รหิารองคก์ารใหม่
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เหตผุล

• มต ิค.ร.ม. “มาตรการลดและคดัแยกขยะมลู
ฝอยในหน่วยงานภาครัฐ” วันที ่17 กรกฎาคม
2561 ตามขอ้เสนอของกรมควบคมุมลพษิ
ก. ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

• สว่นราชการและจังหวัดมมีาตรการในการ
ประหยดักระดาษโดยใชเ้ทคโนโลยเีขา้มาใช ้

ในการด าเนนิการเพือ่ลดเอกสาร สง่ผลให ้
สามารถประหยดังบประมาณไดด้ว้ย

• ใหค้รอบคลมุนยิามของผูบ้รหิารองคก์าร
มากขึน้

• เป็นการบริหารงานในองค์การ เพื่อเพิ่ม
ประสทิธภิาพการท างานขององคก์าร

การเปรยีบเทยีบประเด็นการประเมนิ

ปรับประเด็นขอ้ค าถาม
เพือ่การพัฒนาและปรับปรงุงาน



ประเด็นการประเมนิ ขอ้มลูเพือ่ใชใ้นการประเมนิผล แหลง่ขอ้มลู

1. การลดพลังงาน ใชผ้ลการประเมนิจากระบบการรายงานในเว็บไซต์ e – report .energy.go.th
ส านักงานนโยบายและแผน

พลังงาน
กระทรวงพลังงาน

2. มาตรการลด และคัดแยกขยะมลู
ฝอยในหน่วยงานภาครัฐ ใชผ้ลการประเมนิตามมาตรการลด และคัดแยกขยะมลูฝอยในหน่วยงานภาครัฐ 

กรมควบคมุมลพษิ
ก. ทรัพยากรธรรมชาตแิละ

สิง่แวดลอ้ม 

3. การประหยดังบประมาณ ประเมนิตนเอง (self assessment) -

4. การก ากบัดแูลการทจุรติ

• รอบ 1  การส ารวจคณุธรรมและความโปรง่ใสการก ากบัดแูล
การทจุรติในภาครัฐ (survey online)

• รอบ 2  ใชผ้ลการประเมนิคณุธรรมและความโปรง่ใสการด าเนนิงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment: ITA)

ผลส ารวจความคดิเห็น
ผูใ้ตบ้งัคับบญัชา

ส านักงาน ปปท. 

5. ภาวะผูน้ า ประเมนิตนเอง (self assessment) -

6. ระบบตดิตามการปฏบิตังิาน
เพือ่การบรหิารงานขององคก์าร ประเมนิตนเอง (self assessment) -

7. การสง่เสรมิการใชเ้ทคโนโลยี
ดจิทิัลในองคก์าร ประเมนิตนเอง (self assessment) -

8. การสรา้งคณุธรรม จรยิธรรมใน
องคก์าร

ใชผ้ลการส ารวจความคดิเห็นการสรา้งคณุธรรม จรยิธรรมในองคก์าร
(survey online)

ผลส ารวจความคดิเห็น
ผูใ้ตบ้งัคับบญัชา

9. การเสรมิสรา้งขวัญก าลังใจ/การ
ดแูลเอาใจใสผู่ใ้ตบ้งัคบับญัชา

ใชผ้ลการส ารวจความคดิเห็นการเสรมิสรา้งขวัญก าลงัใจ/การดแูลเอาใจใส่

ผูใ้ตบ้งัคับบญัชาในหน่วยงาน (survey online)
ผลส ารวจความคดิเห็น
ผูใ้ตบ้งัคับบญัชา

10. การบรูณาการขอ้มลูระหวา่ง
หน่วยงาน(Integration) ประเมนิตนเอง (self assessment) -

ประเด็นการประเมนิผูบ้รหิารองคก์าร ประจ าปีงบประมาณ 2562 
ใชป้ระเมนิส าหรับ ปลดักระทรวงหรอืเทยีบเทา่ อธบิดหีรอืเทยีบเทา่ และผูว้า่ราชการจังหวดั
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3. กรอบการประเมนิและประเด็นการประเมนิผูบ้รหิารองคก์ารใหม ่(ตอ่)
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1. การลดพลงังาน 

ระดบั
คะแนน

เกณฑก์ารใหค้ะแนน (ไฟฟ้า)
(รอบ 6 เดอืน/12 เดอืน)

เกณฑก์ารใหค้ะแนน (น า้มนัเชือ้เพลงิ)
(รอบ 6 เดอืน/12 เดอืน)

0.5 ปรมิาณการใชไ้ฟฟ้าลดลงนอ้ยกวา่รอ้ยละ  2.00 ปรมิาณการใชน้ ้ามนัเชือ้เพลงิลดลงนอ้ยกวา่รอ้ยละ  2.00 

1 ปรมิาณการใชไ้ฟฟ้าลดลงตัง้แตร่อ้ยละ  2.00 – 2.99 ปรมิาณการใชน้ ้ามนัเชือ้เพลงิลดลงตัง้แตร่อ้ยละ  2.00 – 2.99

1.5 ปรมิาณการใชไ้ฟฟ้าลดลงตัง้แตร่อ้ยละ  3.00 – 3.99 ปรมิาณการใชน้ ้ามนัเชือ้เพลงิลดลงตัง้แตร่อ้ยละ  3.00 – 3.99

2 ปรมิาณการใชไ้ฟฟ้าลดลงตัง้แตร่อ้ยละ  4.00 – 4.99 ปรมิาณการใชน้ ้ามนัเชือ้เพลงิลดลงตัง้แตร่อ้ยละ  4.00 – 4.99

2.5 ปรมิาณการใชไ้ฟฟ้าลดลงตัง้แตร่อ้ยละ  5.00 – 5.99 ปรมิาณการใชไ้น ้ามนัเชือ้เพลงิลดลงตัง้แตร่อ้ยละ  5.00 – 5.99

3 ปรมิาณการใชไ้ฟฟ้าลดลงตัง้แตร่อ้ยละ  6.00 – 6.99 ปรมิาณการใชน้ ้ามนัเชือ้เพลงิลดลงตัง้แตร่อ้ยละ  6.00 – 6.99

3.5 ปรมิาณการใชไ้ฟฟ้าลดลงตัง้แตร่อ้ยละ  7.00 – 7.99 ปรมิาณการใชน้ ้ามนัเชือ้เพลงิลดลงตัง้แตร่อ้ยละ  7.00 – 7.99

4 ปรมิาณการใชไ้ฟฟ้าลดลงตัง้แตร่อ้ยละ  8.00 – 8.99 ปรมิาณการใชน้ ้ามนัเชือ้เพลงิลดลงตัง้แตร่อ้ยละ  8.00 – 8.99

4.5 ปรมิาณการใชไ้ฟฟ้าลดลงตัง้แตร่อ้ยละ  9.00 – 9.99 ปรมิาณการใชน้ ้ามนัเชือ้เพลงิลดลงตัง้แตร่อ้ยละ  9.00 – 9.99

5 ปรมิาณการใชไ้ฟฟ้าลดลงตัง้แตร่อ้ยละ10.00 ขึน้ไป ปรมิาณการใชน้ ้ามนัเชือ้เพลงิลดลงตัง้แตร่อ้ยละ  10.00 ขึน้ไป

• การลดพลังงาน พจิารณาจากพลังงาน 2 ชนดิ คอื พลังงานดา้นไฟฟ้า และพลังงานดา้นน ้ามนัเชือ้เพลงิ (เป้าหมายประเทศลดไดร้อ้ยละ 10)

• มกีารใชพ้ลังงานไฟฟ้า /การใชน้ ้ามนัเชือ้เพลงิ ลดลงในแตล่ะดา้นรอ้ยละ 10 เทยีบกบัคา่มาตรฐานการใชพ้ลงังานของแตล่ะสว่นราชการ

• ใชผ้ลการประเมนิจากระบบ e-report.energy.go.th ส านักงานนโยบายและแผนพลงังาน กระทรวงพลังงาน
(จะใชผ้ลการประเมนิรายเดอืนเฉลีย่ในแตล่ะรอบ โดยรอบที ่1 นับตัง้แต ่กนัยายน 2561 – กมุภาพันธ ์2562 รอบที ่2 นับตัง้แต ่มนีาคม 2562 –
สงิหาคม 2562 เนือ่งจากใบเสร็จคา่ไฟฟ้าจะออกลา่ชา้ไปประมาณ 1 เดอืน) 

• เกณฑก์ารใหค้ะแนนแบบเดยีวกนัทัง้ 2 รอบการประเมนิ (6 เดอืน/12 เดอืน) คดิคา่ระดับคะแนนเต็มดา้นละ 5 คะแนน

นยิาม

4. แนวทางการประเมนิผูบ้รหิารองคก์าร 

รบัผลคะแนนจากหนว่ยงานเจา้ภาพ
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2. มาตรการลดและคดัแยกขยะมลูฝอยในหนว่ยงานภาครฐั

• กรมควบคมุมลพษิ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม เป็นเจา้ภาพเรือ่งมาตรการลดและคดัแยกขยะมลูฝอยในหน่วยงานภาครัฐ 
ตามมตคิณะรัฐมนตร ีเมือ่วันที ่17 กรกฎาคม 2561 ทีม่มีตเิห็นชอบกบัมาตรการลด และคัดแยกขยะมลูฝอยในหน่วยงานภาครัฐโดยมอบหมาย
ทกุหน่วยงานภาครัฐด าเนนิงานพรอ้มกนัทั่วประเทศ ตัง้แตว่ันที ่1 สงิหาคม 2561 ตามขอ้เสนอของกรมควบคมุมลพษิ กทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดลอ้ม 

• เป็นการลดขยะใน 4 ประเภท ไดแ้ก ่การลดขยะมลูฝอย (รอ้ยละ 5) ลดการใชถุ้งพลาสตกิ (รอ้ยละ 10) ลดการแกว้พลาสตกิใชค้รัง้เดยีวทิง้
(รอ้ยละ 10) และการลดโฟมบรรจอุาหาร (รอ้ยละ 100)

• ส านักงาน ก.พ.ร. จะใชผ้ลการประเมนิจากกรมควบคมุมลพษิ ก. ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม ทัง้ 2 รอบการประเมนิ (รอบประเมนิที่ 1 
และ 2) โดยทีส่ว่นราชการตอ้งรายงานผลกบั กรมควบคมุมลพษิ ก. ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

ประเด็นการประเมนิ

1. มกีารสือ่สารจากผูบ้รหิารองคก์ารใหบ้คุลากรไดรั้บรูแ้ละเขา้ใจอยา่งทั่วถงึตอ่นโยบายการลด คัดแยกขยะมลูฝอยในหน่วยงานภาครัฐ

2. มกีารแต่งตัง้คณะท างานปฏบิัตกิารลด และคัดแยกขยะมลูฝอย โดยมผีูบ้รหิารองคก์ารเป็นประธานคณะท างานและผูแ้ทนจากบคุลากรทุกระดับ
และทกุฝ่าย

3. มกีารส ารวจ ประเมนิ และจัดเก็บขอ้มลูปรมิาณขยะมลูฝอย โฟมบรรจอุาหาร ถงุพลาสตกิหหูิว้ และแกว้พลาสตกิแบบใชค้รัง้เดยีว ของหน่วยงาน

4. มกีารจัดท าแผนปฏบิตักิารลด คัดแยกขยะมลูฝอยของหน่วยงานเพือ่เป็นแนวทางและกรอบใหบ้คุลากรถอืเป็นหลักปฏบิตัใินการด าเนินงาน โดยมี
ผูบ้รหิารองคก์ารใหค้วามเห็นชอบ

5. มกีจิกรรมเสรมิสรา้งความรู ้ความเขา้ใจ เพือ่ใหบ้คุลากรมกีารปรับเปลีย่นพฤตกิรรม ในการลด คัดแยกขยะมลูฝอยในหน่วยงาน

6 มกีารประชาสมัพันธใ์หบ้คุลากรและประชาชนทีม่าใชบ้รกิารทราบและมสีว่นรว่มในการด าเนนิการลด คัดแยกขยะมลูฝอย

7. มกีารคัดแยกขยะมลูฝอยในหน่วยงานเพือ่น าไปใชป้ระโยชนต์ามความเหมาะสมของหน่วยงาน

8. มกีารลดใชโ้ฟมบรรจอุาหารในรา้นคา้ตา่ง ๆ ทีต่ัง้ในหน่วยงาน และงดน าโฟมบรรจอุาหารเขา้มาในหน่วยงาน

9. มกีจิกรรมสง่เสรมิสนับสนุนการใชแ้กว้สว่นตัวเพือ่ลดการใชแ้กว้น ้าพลาสตกิแบบใชค้รัง้เดยีว 

10. มกีจิกรรมสง่เสรมิสนับสนุนการใชต้ะกรา้ ถงุผา้ ป่ินโต ภาชนะหรอืบรรจภุณัฑท์ีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม เพือ่ลดการใชถ้งุพลาสตกิหหูิว้

นยิาม

4. แนวทางการประเมนิผูบ้รหิารองคก์าร (ตอ่)

ตวัอยา่ง : เกณฑก์ารใหค้ะแนนของกรมควบคมุมลพษิ : รอบประเมนิที ่1 (รอบ 6 เดอืน)

รบัผลคะแนนจากหนว่ยงานเจา้ภาพ
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2. มาตรการลดและคดัแยกขยะมลูฝอยในหนว่ยงานภาครฐั (ตอ่)

ระดบั
คะแนน

เกณฑก์ารใหค้ะแนน
ขยะมลูฝอย
ลดลงรอ้ยละ 5

(คะแนนเต็ม 4 คะแนน)

เกณฑก์ารใหค้ะแนน
ถงุพลาสตกิหหู ิว้
ลดลงรอ้ยละ 10

(คะแนนเต็ม 2 คะแนน)

เกณฑก์ารใหค้ะแนน
แกว้พลาสตกิใชค้ร ัง้เดยีวทิง้

ลดลงรอ้ยละ 10
(คะแนนเต็ม 2 คะแนน)

เกณฑก์ารใหค้ะแนน
โฟมบรรจอุาหาร
ลดลงรอ้ยละ 100

(คะแนนเต็ม 2 คะแนน)

1 < รอ้ยละ 1.00 < รอ้ยละ 2.00 < รอ้ยละ 2.00 < รอ้ยละ 20

2 < รอ้ยละ 1.00 – 1.49 < รอ้ยละ 2.00 – 2.99 < รอ้ยละ 2.00 – 2.99 < รอ้ยละ 20 – 29

3 < รอ้ยละ 1.50 – 1.99 < รอ้ยละ 3.00 – 3.99 < รอ้ยละ 3.00 – 3.99 < รอ้ยละ 30 – 39

4 < รอ้ยละ 2.00 – 2.49 < รอ้ยละ 4.00 – 4.99 < รอ้ยละ 4.00 – 4.99 < รอ้ยละ 40 – 49

5 < รอ้ยละ 2.50 – 2.99 < รอ้ยละ 5.00 – 5.99 < รอ้ยละ 5.00 – 5.99 < รอ้ยละ 50 – 59

6 < รอ้ยละ 3.00 – 3.49 < รอ้ยละ 6.00 – 6.99 < รอ้ยละ 6.00 – 6.99 < รอ้ยละ 60 – 69

7 < รอ้ยละ 3.50 – 4.00 < รอ้ยละ 7.00 – 7.99 < รอ้ยละ 7.00 – 7.99 < รอ้ยละ 70 – 79

8 < รอ้ยละ 4.00 – 4.49 < รอ้ยละ 8.00 – 8.99 < รอ้ยละ 8.00 – 8.99 < รอ้ยละ 80 – 89

9 < รอ้ยละ 4.50 – 4.99 < รอ้ยละ 9.00 – 9.99 < รอ้ยละ 9.00 – 9.99 < รอ้ยละ 90 – 99

10 ตัง้แตร่อ้ยละ 5 ขึน้ไป ตัง้แตร่อ้ยละ 10 ขึน้ไป ตัง้แตร่อ้ยละ 10 ขึน้ไป รอ้ยละ 100

คะแนนทีไ่ด้ = 4 x ระดับคะแนนทีไ่ด ้
10

= 2 x ระดับคะแนนทีไ่ด ้
10

= 2 x ระดับคะแนนทีไ่ด ้
10

= 2 x ระดับคะแนนทีไ่ด ้
10

1 2 3 4

รบัผลคะแนนจากหนว่ยงานเจา้ภาพ

ตวัอยา่ง เกณฑก์ารใหค้ะแนนของกรมควบคมุมลพษิ : รอบประเมนิที ่2 (รอบ 12 เดอืน)

4. แนวทางการประเมนิผูบ้รหิารองคก์าร (ตอ่)
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2. มาตรการลดและคดัแยกขยะมลูฝอยในหนว่ยงานภาครฐั (ตอ่)

รอ้ยละปรมิาณขยะ
มลูฝอยทีล่ดลง

= ปรมิาณขยะมลูฝอยทีเ่กดิขึน้ ปี 2561 – ปรมิาณขยะมลูฝอยทีเ่กดิขึน้ ปี 2562 x  100

ปรมิาณขยะมลูฝอยทีเ่กดิขึน้ ปี 2561

รอ้ยละจ านวน
ถงุพลาสตกิหหูิว้

ทีล่ดลง

= จ านวนถงุพลาสตกิหหูิว้ทีเ่กดิขึน้ ปี 2561 – จ านวนถงุพลาสตกิหหูิว้ทีเ่กดิขึน้ ปี 2562 x  100

จ านวนถงุพลาสตกิหหูิว้ทีเ่กดิขึน้ ปี 2561

รอ้ยละจ านวนแกว้
พลาสตกิแบบใช ้

ครัง้เดยีวทิง้ทีล่ดลง

= แกว้พลาสตกิแบบใชค้รัง้เดยีวทิง้ทีเ่กดิขึน้ ปี 2561 – แกว้พลาสตกิแบบใชค้รัง้เดยีวทิง้ทีเ่กดิขึน้ ปี 2562 x  100

แกว้พลาสตกิแบบใชค้รัง้เดยีวทิง้ทีเ่กดิขึน้ ปี 2561

รอ้ยละจ านวนโฟม
บรรจอุาหารทีล่ดลง

= โฟมบรรจอุาหารทีเ่กดิขึน้ ปี 2561 – โฟมบรรจอุาหารทีเ่กดิขึน้ ปี 2562 x  100

โฟมบรรจอุาหารทีเ่กดิขึน้ ปี 2561

สตูรการค านวณ 

1

2

3

4

4. แนวทางการประเมนิผูบ้รหิารองคก์าร (ตอ่)
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3. การประหยดังบประมาณ

• งบประมาณทีส่ว่นราชการสามารถน ามาประหยัดไดนั้น้จะตอ้งเป็นงบประมาณประเภทงบด าเนนิงาน และงบรายจ่ายอืน่ ที่
เบกิจา่ยในลักษณะคา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัด ุคา่สาธารณูปโภค คา่เดนิทางไปตา่งประเทศ รวมทัง้สว่นอืน่ทีส่ว่นราชการ
เห็นวา่จะสามารถน ามาประหยัดงบประมาณได ้

• เป้าหมายการประหยัดงบประมาณ รอบ 6 เดอืน รอ้ยละ 2 และรอบ 12 เดอืน รอ้ยละ 5 (นับแบบสะสม)

รอ้ยละงบประมาณทีป่ระหยัดได ้= จ านวนงบประมาณทีป่ระหยัดได ้ X  100
จ านวนงบประมาณทีส่ามารถน ามาประหยัดได ้

นยิาม

ประเมนิตนเอง (self assessment)

ระดบั
คะแนน

เกณฑก์ารใหค้ะแนน
(รอบ 6 เดอืน)

เกณฑก์ารใหค้ะแนน
(รอบ 12 เดอืน)

1 สามารถประหยัดงบประมาณไดน้อ้ยกวา่รอ้ยละ 0.25 สามารถประหยัดงบประมาณไดน้อ้ยกวา่รอ้ยละ 1.00

2 สามารถประหยัดงบประมาณไดร้อ้ยละ 0.25 – 0.49 สามารถประหยัดงบประมาณไดร้อ้ยละ 1.00 - 1.49

3 สามารถประหยัดงบประมาณไดร้อ้ยละ 0.50 – 0.74 สามารถประหยัดงบประมาณไดร้อ้ยละ 1.50 - 1.99

4 สามารถประหยัดงบประมาณไดร้อ้ยละ 0.75 – 0.99 สามารถประหยัดงบประมาณไดร้อ้ยละ 2.00 - 2.49

5 สามารถประหยัดงบประมาณไดร้อ้ยละ 1.00 – 1.24 สามารถประหยัดงบประมาณไดร้อ้ยละ 2.50 - 2.99

6 สามารถประหยัดงบประมาณไดร้อ้ยละ 1.25 – 1.49 สามารถประหยัดงบประมาณไดร้อ้ยละ 3.00 - 3.49

7 สามารถประหยัดงบประมาณไดร้อ้ยละ 1.50 – 1.74 สามารถประหยัดงบประมาณไดร้อ้ยละ 3.50 - 3.99

8 สามารถประหยัดงบประมาณไดร้อ้ยละ 1.75 – 1.99 สามารถประหยัดงบประมาณไดร้อ้ยละ 4.00 - 4.49

9 สามารถประหยัดงบประมาณไดร้อ้ยละ 2.00 สามารถลประหยัดงบประมาณไดร้อ้ยละ 4.50 – 4.99

10 สามารถประหยัดงบประมาณไดม้ากกวา่รอ้ยละ 2.00 ขึน้ไป สามารถประหยัดงบประมาณไดต้ัง้แตร่อ้ยละ 5.00 ขึน้ไป

หมายเหต ุ: แนบหลกัฐานประกอบการประเมนิ

4. แนวทางการประเมนิผูบ้รหิารองคก์าร (ตอ่)
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3. การประหยดังบประมาณ (ตอ่)

โครงการ
วงเงนิตาม พ.ร.บ. 
งบประมาณ 

วงเงนิทีท่ าสญัญา
งบประมาณที่
ประหยดัได้

รอ้ยละของงบประมาณที่
ประหยดัได้

(B) X 100 /(A)

เดอืนตลุาคม 64,767,900 59,633,830 5,134,070 7.93

1. โครงการพัฒนานักบรหิารการเปลีย่นแปลงรุ่นใหม ่รุ่นที ่10 
รุ่นที ่11 และ รุ่นที ่12

48,444,000 44,021,800 4,422,200 9.13

2. โครงการสง่เสรมิการเรยีนรูผ้า่นสือ่อเิล็กทรอนกิส์ 2,407,500 2,407,000 500 0.02

3.โครงการยกระดบัการใหบ้รกิารภาครัฐ 4,782,000 4,567,530 214,470 4.48

4. โครงการพัฒนาระบบบรหิารจัดการของหน่วยงานภาครัฐให ้
มขีดีสมรรถนะสงู

4,312,100 4,096,500 215,600 5.00

5. โครงการพัฒนาประสทิธภิาพการบรหิารจัดการขององคก์าร
มหาชน

4,822,300 4,541,000 281,300 5.83

เดอืนธนัวาคม 9,185,000 8,723,200 461,800 5.02

1. โครงการยกระดบัประสทิธภิาพภาครัฐตามหลกัธรรมาภบิาล
ของการบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ ี

3,215,000 3,054,300 160,700 5.00

2. โครงการสง่เสรมิการพัฒนาระบบการใหบ้รกิารของ
หน่วยงานของรัฐเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการอ านวยความ
สะดวกในการประกอบธรุกจิ 

5,970,000 5,668,900 301,100 5.04

รวม 73,952,900 68,357,030 5,595,870 7.57

ตวัอยา่ง การค านวณงบประมาณทีป่ระหยัดได ้

A B

รอ้ยละของงบประมาณทีป่ระหยดัได ้ = 5,595,870  x  100
73,952,900

= 7.57

A B

4. แนวทางการประเมนิผูบ้รหิารองคก์าร (ตอ่)
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• การประเมนิการก ากบัดูแลการทุจรติของผูบ้รหิารองคก์าร สะทอ้นจากผลการประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) จากส านักงาน ป.ป.ช. และ ป.ป.ท.โดยเป็นการประเมนิอยา่งครอบคลมุมติิ
การก ากบัดแูลการทจุรติของผูบ้รหิารใน 5 องคป์ระกอบ ไดแ้ก ่ความโปรง่ใส (Transparency) ความพรอ้มรับผดิ (Accountability) ความปลอดจาก
การทุจรติในการปฏบิัตงิาน (Corruption-Free) วัฒนธรรมคุณธรรมในองคก์ร (Integrity Culture) และคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน (Work 
Integrity) ใหม้กีารด าเนนิงานทีม่คีณุธรรม จรยิธรรม และธรรมาภบิาล
➢ รอบการประเมนิที ่1 พจิารณาจากผลการส ารวจคณุธรรมและความโปรง่ใสการก ากบัดแูลการทจุรติในภาครัฐ (Survey Online)

➢ รอบการประเมนิที ่2 ใชผ้ลการประเมนิคณุธรรมและโปรง่ใสการด าเนนิงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 

ระดบัคะแนน เกณฑก์ารใหค้ะแนน
(รอบ 6 เดอืน)

เกณฑก์ารใหค้ะแนน
(รอบ 12 เดอืน)

1 ไดค้ะแนน 1 คะแนน มผีลการประเมนิ ITA นอ้ยกวา่ รอ้ยละ 50.00

2 ไดค้ะแนน 2 คะแนน มผีลการประเมนิ ITA รอ้ยละ  50.00 – 54.99

3 ไดค้ะแนน 3 คะแนน มผีลการประเมนิ ITA รอ้ยละ 55.00 – 59.99

4 ไดค้ะแนน 4 คะแนน มผีลการประเมนิ ITA รอ้ยละ 60.00 – 64.99

5 ไดค้ะแนน 5 คะแนน มผีลการประเมนิ ITA รอ้ยละ 65.00 – 69.99

6 ไดค้ะแนน 6 คะแนน มผีลการประเมนิ ITA รอ้ยละ 70.00 – 74.99

7 ไดค้ะแนน 7 คะแนน มผีลการประเมนิ ITA รอ้ยละ 75.00 – 79.99

8 ไดค้ะแนน 8 คะแนน มผีลการประเมนิ ITA รอ้ยละ 80.00 – 84.99

9 ไดค้ะแนน 9 คะแนน มผีลการประเมนิ ITA รอ้ยละ 85.00– 89.99

10 ไดค้ะแนน 10 คะแนน มผีลการประเมนิ ITA มากกวา่ รอ้ยละ 90.00

นยิาม

4. การก ากบัดแูลการทจุรติ

(survey online) ใชผ้ลการประเมนิ ITA 

4. แนวทางการประเมนิผูบ้รหิารองคก์าร (ตอ่)



13

ประเด็นการประเมนิ ใช่ ไมใ่ช่

1. ในระยะเวลา 1 ปีทีผ่า่นมา ผูบ้รหิารของหน่วยงานทา่น มกีารก าหนดนโยบายโครงการหรอืสมัปทานของหน่วยงาน
เพือ่แสวงหาผลประโยชนส์ว่นตน

2. หน่วยงานของทา่นมโีครงการหรอืกจิกรรม เพือ่ป้องกนัการทจุรติหรอืสง่เสรมิคณุธรรมในหน่วยงาน

3. ผูบ้รหิารของหน่วยงานทา่นไดใ้หค้วามส าคญัในการตรวจสอบการด าเนนิงาน และมกีารลงโทษทางวนัิยตอ่เจา้หนา้ทีผู่ก้ระท า
การทจุรติอยา่งจรงิจัง 

4. ผูบ้รหิารของหน่วยงานทา่นไดม้กีารซือ้ขายต าแหน่งหรอืเสน้สายในการบรรจ ุแตง่ตัง้โยกยา้ย เลือ่นระดับ เลือ่นต าแหน่ง
ของผูบ้รหิารและเจา้หนา้ทีใ่นหน่วยงานของทา่นใชห่รอืไม ่

5. ผูบ้รหิารของหน่วยงานใหค้วามส าคญัในการปฏบิตังิานอยา่งโปรง่ใสและซือ่สตัยส์จุรติ โดยมกีารก าหนดขัน้ตอนการ
ปฏบิตังิานไวอ้ยา่งชดัเจน เป็นระบบ และท าใหเ้กดิความสะดวกในการตดิตอ่หรอืขอรับบรกิาร

6. หน่วยงานของทา่นมกีารใชจ้า่ยเงนิงบประมาณเกนิกวา่ความจ าเป็นและไมเ่กดิประโยชนแ์ละความคุม้คา่ 

7. ผูบ้รหิารไดม้อบหมายงานแกท่า่นตามความรูค้วามสามารถอยา่งเป็นธรรม

8. ในระยะเวลา 1 ปีทีผ่า่นมา ทา่นพบเห็นวา่หน่วยงานทา่น มกีารเรยีกรับสนิบนจากผูอ้ ืน่ใชห่รอืไม ่

9. ในระยะเวลา 1 ปีทีผ่า่นมา หน่วยงานของทา่นมกีารปฏบิตัหินา้ทีห่รอืใชอ้ านาจเพือ่ประโยชนแ์กญ่าตพิีน่อ้ง พวกพอ้ง 
หรอืผูอ้ ืน่

10. หน่วยงานของทา่นมกีารก ากบัหรอืตรวจสอบการปฏบิตังิานของเจา้หนา้ทีใ่หเ้ป็นไปตามคูม่อืหรอืมาตรฐานการปฏบิตังิาน
อยูเ่สมอ

4. การก ากบัดแูลการทจุรติ (ตอ่)

• เป็นการส ารวจคณุธรรมและความโปรง่ใสการก ากับดแูลการทจุรติในภาครัฐ
• กลุม่เป้าหมายผูต้อบแบบส ารวจ : ผูใ้ตบ้ังคับบัญชาเป็นผูป้ระเมนิผูบ้ังคับบัญชา
• ตอ้งไดรั้บผลการส ารวจความคดิเห็นผา่นระบบอยา่งนอ้ยรอ้ยละ 80 ของกลุม่เป้าหมายทัง้หมด
• การคดิคะแนนคดิจากคะแนนเฉลีย่ของกลุม่เป้าหมายทัง้หมดทีไ่ดส้ง่แบบส ารวจผา่นระบบ
• ประเมนิเฉพาะรอบที ่1

ขอ้ค าถามส าหรบัการประเมนิการก ากบัดแูลการทจุรติ (รอบ 6 เดอืน) Survey Online

รอบการประเมนิที ่1

4. แนวทางการประเมนิผูบ้รหิารองคก์าร (ตอ่)
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• ภาวะผูน้ า หมายถงึ ความรูค้วามสามารถและทักษะของผูบ้รหิาร เพือ่สรา้งแรงบันดาลใจและการรว่มแรงรว่มใจของบคุลากร
ในการปฏบิัตงิาน เพือ่น าองคก์ารใหบ้รรลภุารกจิตามเป้าหมายทีก่ าหนดไว ้

นยิาม

5. ภาวะผูน้ า   

หมายเหต ุ: แนบหลกัฐานประกอบการประเมนิ

ประเด็นการประเมนิ มี ไมม่ ี

1. ท่านก าหนดวิสัยทัศน์ทันสมัยและสอดคลอ้งกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพการณ์ และมีการสื่อสาร
วสิยัทัศนใ์หค้นในองคก์ารไดรั้บรูแ้ละเขา้ใจทั่วทัง้องคก์าร เพือ่น าไปสูก่ารปฏบิตัไิดจ้รงิ

2. ทา่นไดป้รับปรงุโครงสรา้งอตัราก าลัง รวมทัง้ทรัพยากรและงบประมาณของหน่วยงานใหเ้หมาะสมส าหรับการท างานตาม
ยทุธศาสตรช์าติ และวสิยัทัศน ์และแผนยทุธศาสตรข์ององคก์ร

3. ทา่นสง่เสรมิ สนับสนุน ใหบ้คุลากรสามารถท างานเป็นทมี ทีไ่ดท้ัง้งานและบคุลากร โดยไมเ่ลอืกปฏบิตั ิ

4. ทา่นรับฟังความคดิเห็นของผูอ้ ืน่ เนน้การท างานอยา่งมสีว่นรว่ม ทัง้หน่วยงานในภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน

5. ทา่นไดว้างแผนพัฒนาบคุลากรทกุระดับเพือ่ปรับเปลีย่นองคก์ารของทา่นใหเ้ป็นหน่วยงาน 4.0 ตามนโยบาย Thailand 4.0 

6. ท่านในฐานะผูบ้รหิารเป็นผูน้ าในการเปลีย่นแปลงโดยน าเทคโนโลยมีาใชบ้รหิารงานในองคก์ารทีแ่ตกต่างหรอืเปลีย่นแปลงไป
จากเดมิจนเห็นไดอ้ย่างชัดเจน มกีารสรา้งระบบการท างานในองคก์ารใหม้ปีระสทิธภิาพท าใหอ้งคก์ารมกีารด าเนนิงานไปใน
ทศิทางเดยีวกนั หรอืมกีารบรหิารงานทีไ่ดรั้บการยอมรับจากบคุลากรภายในหน่วยงานและภายนอกหน่วยงาน

7. ทา่นไดพ้ัฒนาใหอ้งคก์ารมรีะบบประเมนิผลตามผลงานทีเ่กดิขึน้จรงิ และเป็นทีย่อมรับ ท าใหเ้กดิแรงจงูใจในการท างานของ
บคุลากร

8. ทา่นกลา้เผชญิกบัปัญหา กลา้ตัดสนิใจ บนพืน้ฐานขอ้เท็จจรงิ และสามารถแกไ้ขปัญหาไดท้นัตอ่สถานการณ์

9. ทา่นไดป้ฏบิตัติวัเป็นแบบอยา่งทีด่ขีององคก์ร มรีปูแบบการท างานซึง่เปิดรับค าแนะน าทีส่รา้งสรรค ์และแสดงออกถงึ ภาวะผูน้ า
ในระดับทีเ่หมาะสมส าหรับองคก์ร

10. ทา่นมคีวามทุม่เท รับผดิชอบ อทุศิตนและมคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะปฏบิตังิานใหป้ระสบผลส าเร็จ  

ประเมนิตนเอง (self assessment)

4. แนวทางการประเมนิผูบ้รหิารองคก์าร (ตอ่)
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• ระบบตดิตามการปฏบิัตงิานเพือ่การบรหิารงานขององคก์าร เป็นการน าเทคโนโลยดีจิทิัลมาใชใ้นการ
ตดิตามและบรหิารงานอย่างเป็นระบบ โดยใชก้ระบวนการและจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสม เพือ่ให ้
บรรลวุัตถปุระสงคท์ีก่ าหนด และเกดิประโยชนส์งูสดุ

• เกณฑก์ารใหค้ะแนนแบบเดยีวกนัทัง้ 2 รอบการประเมนิ คดิคา่ระดบัคะแนนเต็ม 10 คะแนน

นยิาม

6. ระบบตดิตามการปฏบิตังิานเพือ่การบรหิารงานขององคก์าร

ประเด็นการประเมนิ
มี ไมม่ ี

1. ใชร้ะบบอเิล็กทรอนกิสใ์นการตดิตามผลการปฏบิัตงิานขององคก์าร (3 คะแนน)

2. มกีารจัดเก็บขอ้มลูในระบบทีเ่ป็นปัจจบุันและสามารถเรยีกดขูอ้มลูไดแ้บบ Real time (3 คะแนน)

3. ใชร้ะบบอเิล็กทรอนกิสใ์นการประเมนิความพงึพอใจของประชาชนหรอืผูรั้บบรกิาร โดยมกีารรวบรวมผลการ

ประเมนิอยา่งเป็นระบบ (4 คะแนน)

ประเมนิตนเอง (self assessment)

หมายเหต ุ: แนบหลกัฐานประกอบการประเมนิ

4. แนวทางการประเมนิผูบ้รหิารองคก์าร (ตอ่)
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• การสง่เสรมิการใชเ้ทคโนโลยดีจิทัิลในองคก์าร หมายถงึ การน าเทคโนโลยมีาปรับใชใ้นการเพิม่ประสทิธภิาพในการท างาน 
การบรหิารจัดการภายใน การอ านวยความสะดวกประชาชน การบรกิารภาครัฐ และการเปิดเผยขอ้มลูของหน่วยงานทีเ่ป็น
ประโยชน์

• เกณฑก์ารใหค้ะแนนแบบเดยีวกันทัง้ 2 รอบการประเมนิ คดิคา่ระดับคะแนนเต็ม 10 คะแนน

นยิาม

7. การสง่เสรมิการใชเ้ทคโนโลยดีจิทิลัในองคก์าร

หมายเหต ุ: แนบหลกัฐานประกอบการประเมนิ

แบบประเมนิการสง่เสรมิการใชด้จิทิลั มี ไมม่ ี

1. มกีารน าระบบอเิล็กทรอนกิสม์าใช ้ (ขอ้ละ 1 คะแนน)

(1) ระบบบรหิารจัดการประชมุ 

(2) ระบบการเบกิจา่ยเบีย้ประชมุ คา่ตอบแทน หรอืคา่จา้งตามสญัญา โดยใช ้National e-Payment 

(3) ระบบสารบรรณอเิล็กทรอนกิส์

2. ใหบ้รกิารหรอืขอ้มลูแกป่ระชาชนผา่น Internet หรอื Mobile Application (2 คะแนน)

3. ใช ้email domain .go.th ในการตดิตอ่ราชการและในระบบ login เขา้สูร่ะบบ internet ของหน่วยงาน (2 คะแนน)

4. มกีารน าปัญญาประดษิฐ์ (Artificial intelligence : AI) มาใชใ้นการวเิคราะหข์อ้มุลและน าผลการวเิคราะหพั์ฒนา

ประสทิธภิาพในการท างานหรอืการใหบ้รกิารประชาชน (3 คะแนน)

ประเมนิตนเอง (self assessment)

4. แนวทางการประเมนิผูบ้รหิารองคก์าร (ตอ่)
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▪ การประเมนิคุณธรรม จรยิธรรมในองคก์าร คือ การประเมนิการปฏบิัตงิาน/บรหิารงานโดยยดึหลักคุณธรรม และจรยิธรรม ไดแ้ก ่
ซือ่สตัยส์จุรติ ความถกูตอ้งชอบธรรม การยดึประโยชนส์ว่นรวมเป็นทีต่ัง้ การมุง่ผลสัมฤทธิข์องงาน การยดึมั่นในสถาบันชาต ิศาสนา และ
พระมหากษัตรยิ ์การไมเ่ลอืกปฏบิตั ิและการเป็นแบบอยา่งทีด่แีละรักษาภาพลักษณ์ของราชการ

▪ คณุธรรม (Integrity) คอื การปฏบิตังิานโดยมมีาตรฐานการปฏบิตังิานและมคีวามเป็นธรรมในการปฏบิัตงิาน รวมถงึการบรหิารงานโดย
ยดึหลักคณุธรรม 

▪ จรยิธรรม (Ethics) คอื พฤตกิรรมการปฏบิัตหินา้ทีห่รอืการบรหิารจัดการทีด่ ีโดยยดึหลักความซือ่สัตยส์ุจรติ ความถูกตอ้งชอบธรรม 
การปฏบิตัติามกฎหมาย และการตระหนักถงึจรรยาบรรณวชิาชพีเพือ่สรา้งคณุคา่ของการใหบ้รกิารสาธารณะของภาครัฐ

▪ เกณฑก์ารใหค้ะแนนแบบเดยีวกนัทัง้ 2 รอบการประเมนิ คดิคา่ระดับคะแนนเต็ม 10 คะแนน (ขอ้ละ 2 คะแนน)

เกณฑก์ารประเมนิคณุธรรม จรยิธรรมในองคก์ร

นยิาม

8. การสรา้งคณุธรรม จรยิธรรมในองคก์าร

ประเด็นการประเมนิ มี ไมม่ี

1. ผูบ้งัคับบญัชาของทา่นไดป้ฏบิตัตินเป็นแบบอยา่งทีด่ใีหท้า่นไดย้ดึถอืและปฏบิตัติาม

2. หน่วยงานของทา่นมกีารสือ่สาร (communication) ภายในองคก์รถงึคณุธรรม จรยิธรรมทีพ่งึประสงคท์ีพ่นักงานทกุทา่นควรปฏบิตั ิ
ตามเพือ่ลดความคลมุเคลอืของจรยิธรรม

3. หน่วยงานของทา่นมกีารจัดอบรม สมัมนา หรอืประชมุเชงิปฏบิตักิาร เพือ่เสรมิสรา้ง/กระตุน้เตอืนมาตรฐานการด าเนนิงานของ
หน่วยงานเพือ่หลกีเลีย่งประเด็นขดัแยง้ดา้นจรยิธรรมทีอ่าจจะเกดิขึน้

4. หน่วยงานของทา่นมกีารประกาศเกยีรตคิณุ/ใหร้างวัล/ยกยอ่งเชดิชเูจา้หนา้ทีผู่ป้ฏบิตัติามหลกัคณุธรรม และมกีารลงโทษตอ่
ผูป้ระพฤตขิดัตอ่คณุธรรม

5. หน่วยงานของทา่นมกีารสรา้งกลไกหรอืระบบทีเ่ปิดโอกาสใหเ้จา้หนา้ทีส่ามารถพดูคยุเกีย่วกบัประเด็นขดัแยง้ทางจรยิธรรม รวมถงึ
ชอ่งทางในการรายงานหากมผีูพ้บเห็นพฤตกิรรมทีผ่ดิหลกัจรยิธรรม

Survey Online

4. แนวทางการประเมนิผูบ้รหิารองคก์าร (ตอ่)



18

▪ เป็นการส ารวจปัจจัยการเสรมิสรา้งขวญัก าลังใจ/การดแูลเอาใจใสผู่ใ้ตบ้ังคับบัญชา
▪ กลุม่เป้าหมายผูต้อบแบบส ารวจ : ผูใ้ตบ้ังคับบัญชาเป็นผูป้ระเมนิผูบ้ังคับบัญชา 
▪ ตอ้งไดรั้บผลการส ารวจผา่นระบบอยา่งนอ้ยรอ้ยละ 80 ของกลุม่เป้าหมายทัง้หมด
▪ การคดิคะแนนคดิจากคะแนนเฉลีย่ของกลุม่เป้าหมายทัง้หมดทีไ่ดส้ง่แบบส ารวจผา่นระบบ
▪ เกณฑก์ารใหค้ะแนนแบบเดยีวกันทัง้ 2 รอบการประเมนิ คดิคา่ระดับคะแนนเต็ม 10 คะแนน

เกณฑก์ารประเมนิ การเสรมิสรา้งขวญัก าลงัใจ/การดแูลเอาใจใสผู่ใ้ตบ้งัคบับญัชา

นยิาม

9.  การเสรมิสรา้งขวญัก าลงัใจ/การดแูลเอาใจใสผู่ใ้ตบ้งัคบับญัชา

Survey Online

ประเด็นการประเมนิ มี ไมม่ ี

1. ผูบ้งัคับบญัชามกีารสอนงานใหแ้กท่า่น มโีอกาสรว่มคดิรว่มท า

2. ผูบ้งัคับบญัชาชว่ยเหลอืแกไ้ขปัญหาในการท างานของทา่น

3. ผูบ้งัคับบญัชารับผดิชอบในความผดิพลาดของทา่น

4. ผูบ้งัคับบญัชาดแูลเอาใจใสค่วามเป็นอยูข่องทา่น

5. ผูบ้งัคับบญัชาไดช้มเชยทา่นเมือ่มผีลการปฏบิตังิานทีด่ี

4. แนวทางการประเมนิผูบ้รหิารองคก์าร (ตอ่)
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• การบรูณาการขอ้มลูระหว่างหน่วยงาน หมายถงึ การทีส่ว่นราชการสามารถประสานเพือ่ใหเ้กดิความร่วมมอืในการเชือ่มโยงขอ้มลูดา้น
ต่างๆ ของหน่วยงาน โดยค านงึถงึหลัก ประหยัด ความคุม้ค่า มุง่ใหเ้กดิผลสัมฤทธิแ์ละเกดิประโยชน์สงูสดุต่อประเทศชาต ิซึง่ในการ
บูรณาการขอ้มูลนัน้จะตอ้งเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างส่วนราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม รัฐวสิาหกจิ องคก์ารมหาชน 
สถาบันการศกึษา องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ และหน่วยงานต่างประเทศ พรอ้มก าหนดแผนงานการบูรณาการขอ้มูลร่วมกันที่จะ
สามารถด าเนนิการไดใ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

• เมือ่วันที ่2 ตลุาคม 2561 คณะรัฐมนตรมีมีตอินุมตัใินหลักการ รา่งพระราชบญัญัตวิา่ดว้ยรัฐบาลดจิทิัล พ.ศ. …. ตามทีส่ านักงานพัฒนา
รัฐบาลดจิทิัล (องคก์ารมหาชน) เสนอโดยก าหนดใหห้น่วยงานของรัฐตอ้งจัดท าขอ้มูลตามภารกจิหลักใหอ้ยู่ในรูปแบบขอ้มูลดจิทิัล 
และตอ้งปรับปรุงขอ้มูลดจิทิัลนัน้ใหม้ขีอ้มูลที่เชือ่ถือได ้มคีวามสมบูรณ์และสามารถใชไ้ด ้รวมทัง้มคีวามถูกตอ้ง ทันสมัย สามารถ
เชือ่มโยงกบัหน่วยงานของรัฐอืน่ และน าไปประมวลผลตอ่ได ้หากขอ้มลูดังกลา่วไดจั้ดท าไวก้อ่นพระราชบญัญตันิีใ้ชบ้งัคับและไมไ่ดอ้ยู่
ในรปูแบบขอ้มลูดจิทิัล ใหห้น่วยงานของรัฐด าเนนิการแปลงขอ้มลูดังกลา่วใหอ้ยูใ่นรูปแบบขอ้มลูดจิทิัลดว้ย  และก าหนดใหห้น่วยงาน
ของรัฐตอ้งด าเนนิการแลกเปลีย่นหรอืเชือ่มโยงขอ้มลูดจิทิัลทีม่กีารจัดท าและครอบครองกบัหน่วยงานของรัฐอืน่ผา่นระบบและเครอืขา่ย
สารสนเทศและการสือ่สารตามหลักเกณฑท์ีค่ณะกรรมการก าหนด โดยอยา่งนอ้ยตอ้งค านงึถงึธรรมาภบิาลขอ้มลูภาครัฐ 

นยิาม

10. การบรูณาการขอ้มลูระหวา่งหนว่ยงาน (Integration)

หมายเหต ุ: แนบหลกัฐานประกอบการประเมนิ

ประเด็นการประเมนิ 6 เดอืน ประเด็นการประเมนิ 12 เดอืน

• มรีายงานการส ารวจขอ้มลูทกุกระบวนงานทีม่กีารเชือ่มโยง
ขอ้มลูกับหน่วยงานอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง

• เชือ่มโยงขอ้มลูกับหน่วยงานอืน่ไดค้รบทกุกระบวนงาน

ประเมนิตนเอง (self assessment)

4. แนวทางการประเมนิผูบ้รหิารองคก์าร (ตอ่)
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ปลดักระทรวง อธบิดี
ผูถ้กูประเมนิ

• รอง ผวจ. 
• หัวหนา้สว่นราชการ

ประจ าจังหวัด 
(ราชการบรหิาร
สว่นภมูภิาค)
33 หน่วยงาน

• นายอ าเภอ

กลุม่เป้าหมาย 

ผูว้า่ราชการ
จงัหวดั

• รองปลัดกระทรวง
• อธบิด/ี ต าแหน่งทีเ่ทยีบเทา่อธบิดี

ทกุกรมในสงักดักระทรวง
• ผูต้รวจราชการฯ
• ผูช้ว่ยปลัดฯ
• ทีป่รกึษา
• ผูบ้รหิาร/หวัหนา้สว่นราชการตาม

มาตรา 31 วรรคหนึง่ และมาตรา 31 
วรรคสอง

• ผูด้ ารงต าแหน่งทางวชิาการระดับ
เชีย่วชาญขึน้ไป

• รองอธบิดี
• ผูต้รวจราชการกรม
• ทีป่รกึษา
• ผูบ้รหิาร/หวัหนา้สว่นราชการตาม
มาตรา 31 วรรคหนึง่ และมาตรา 31 
วรรคสอง

• ผูด้ ารงต าแหน่งทางวชิาการระดับ
เชีย่วชาญขึน้ไป

การส ารวจความคดิเห็นผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

ส ารวจความคดิเห็น

• กลุม่เป้าหมายผูต้อบแบบส ารวจความคดิเห็น

➢ ปลดักระทรวง : ผูใ้ตบ้ังคับบัญชา ไดแ้ก ่รองปลัดกระทรวง อธบิด/ี ต าแหน่งทีเ่ทยีบเทา่อธบิดทีกุกรมในสงักัดกระทรวง ผูต้รวจราชการ
กระทรวง ผูช้ว่ยปลัดกระทรวง ทีป่รกึษา ผูบ้รหิาร/หัวหนา้สว่นราชการตามมาตรา 31 วรรคหนึง่ และมาตรา 31 วรรคสอง และผูด้ ารงต าแหน่ง
ทางวชิาการระดับเชีย่วชาญขึน้ไป

➢ อธบิด ี: ผูใ้ตบ้ังคับบัญชา ไดแ้ก ่รองอธบิด ีผูต้รวจราชการกรม ทีป่รกึษา ผูบ้รหิาร/หัวหนา้สว่นราชการตามมาตรา 31 วรรคหนึง่ และมาตรา
31 วรรคสอง และผูด้ ารงต าแหน่งทางวชิาการตัง้แตร่ะดับเชีย่วชาญขึน้ไปเป็นผูป้ระเมนิผูบ้ังคับบัญชา

➢ ผูว้า่ราชการจงัหวดั : ผูใ้ตบ้ังคับบัญชา ไดแ้ก ่รองผูว้า่ราชการจังหวดั หัวหนา้สว่นราชการประจ าจังหวดั และนายอ าเภอ
➢ นายอ าเภอ : ผูใ้ตบ้ังคับบัญชา ไดแ้ก ่ปลัดอ าเภอ และ หัวหนา้สว่นราชการประจ าอ าเภอ

• ส านักงาน ก.พ.ร. ตอ้งไดรั้บผลการส ารวจความคดิเห็นไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 80 ของกลุม่เป้าหมาย

นายอ าเภอ

• ปลัดนายอ าเภอ
• หัวหนา้สว่นราชการ

ประจ าอ าเภอ
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5. ปฏทินิการด าเนนิงาน (Timeline)

ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย.

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

ประมาณสปัดาหท์ ี ่3-4
ของ ก.พ. 62
ส านักงาน ก.พ.ร. 
แจง้ Username / 
password

ประมาณวนัที ่4 - 8 ม.ีค. 62
ส านักงาน ก.พ.ร. เปิดระบบให ้
ส า ร ว จ ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ข อ ง
ผูใ้ตบ้ังคับบัญชา ใน 3 ประเด็น
• การก ากับดแูลการทจุรติ   
• การสรา้งคณุธรรม จรยิธรรม

ในองคก์าร และ
• การเสรมิสรา้งขวัญก าลังใจ/การ

ดแูลเอาใจใส ่ใตบ้ังคับ
บัญชา 

ประมาณว ันที่  18 -22 
ม.ีค. 62
ส านักงาน ก.พ.ร. เปิดระบบ
ใหผู้บ้รหิารประเมนิตนเอง
ใน 5 ประเด็น
• การประหยัดงบประมาณ
• ภาวะผูน้ า 
• ระบบตดิตามการปฏบิัตงิาน

เพือ่การบรหิารงานของ
องคก์าร

• การสง่เสรมิการใช ้

ดจิทิัลฯ 
• การบรูณาการความ

รว่มมอืระหวา่ง
หน่วยงาน

ประมาณวนัที ่1 -
5 เม.ย. 62
ส านักงาน ก.พ.ร. เปิด
ระบบใหผู้บ้ังคับบัญชา
ประเมนิผูบ้รหิาร
องคก์าร

รอบการประเมนิที ่1

ประมาณวนัที ่22-26 เม.ย.  62
ส านักงาน ก.พ.ร. เสนอรายงานผลการประเมนิ
ผูบ้รหิารองคก์ารตอ่นายกรัฐมนตรตีอ่ไป

ประมาณวนัที ่9 -13 ก.ย. 62
ส านักงาน ก.พ.ร. เปิดระบบใหส้ ารวจความ
คดิเห็นของผูใ้ตบ้ังคับบญัชา ใน 2 ประเด็น

• การสรา้งคณุธรรม จรยิธรรมใน
องคก์าร และ

• การเสรมิสรา้งขวัญก าลังใจ/การดแูลเอา
ใจใสผู่ใ้ตบ้ังคับบัญชา 

ประมาณวนัที ่16 -20 ก.ย. 
62
ส านักงาน ก.พ.ร. เปิดระบบให ้
ผูบ้รหิารประเมนิตนเอง ใน 5
ประเด็น
• การประหยัดงบประมาณ
• ภาวะผูน้ า
• ระบบตดิตามการปฏบิัตงิานเพือ่การ

บรหิารงานขององคก์าร
• การสง่เสรมิการใชด้จิทิัลฯ
• การบรูณาการความรว่มมอื

ระหวา่งหน่วยงาน

ประมาณว ันที่  22 -29
ก.ย. 62
ส านักงานก.พ.ร. เปิดระบบ
ใหผู้บ้ังคับบญัชาประเมนิ
ผูบ้รหิารองคก์าร

รอบการประเมนิที ่2

ประมาณวนัที ่11 – 15 ต.ค. 62
ส านักงาน ก.พ.ร. เสนอรายงานผลการประเมนิ
ผูบ้รหิารองคก์ารตอ่นายกรัฐมนตรตีอ่ไป

ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

(Survey Online) (self assessment) ผูบ้งัคบั
บญัชาเหนอื 1
ระดบัประเมนิ
ผูบ้รหิารฯ

(Survey Online) (self assessment) ผูบ้ังคับ
บัญชาเหนอื 1ระดับประเมนิ

ผูบ้รหิารฯ
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