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     ส ำนักงำน ก.พ.ร.   
     ถนนพิษณุโลก  
     กรุงเทพฯ 10300 
 

21 กุมภำพันธ์ 256๒ 
 

เรื่อง แนวทางการประเมินผู้บริหารองค์การ       
เรียน อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง 
สิ่งที่ส่งมาด้วย    ๑. แนวทางการประเมินผูบ้ริหารองค์การ ประจ ำปีงบประมำณ 2562 
 ๒. เกณฑ์กำรประเมินผู้บริหำรองค์กำร ประจ ำปีงบประมำณ 2562 
 ๓. การส ารวจจ านวนและอีเมลข์องผู้ใต้บังคับบัญชา 
 ๔. ชื่อผู้ใชง้านและรหัสผ่าน เข้าสู่ระบบการประเมินผู้บรหิารองค์การ 
 

ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้ส านักงาน ก.พ.ร. ก าหนดแนวทางการประเมิน
ผู้บริหารองค์การเพ่ิมเติมจากการประเมินปกติประจ าปี โดยก าหนดให้มีประเด็นการประเมินผู้บริหาร  
ใน ๑๐ ประเด็น และให้มีการประเมินทุก ๖ เดือน ซึ่งกลุ่มผู้ถูกประเมิน ได้แก่ ปลัดกระทรวงหรือ
เทียบเท่า อธิบดีหรือเทียบเท่า ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอ าเภอ ผู้บริหารท้องถิ่น ก านัน และผู้ใหญ่บ้าน นั้น 

ส ำนักงำน ก.พ.ร. ขอแจ้งรำยละเอียดเกี่ยวกับแนวทำงกำรประเมินผู้บริหำรองค์กำร 
ประจ ำปีงบประมำณ 2562 ดังนี้ 

1. แนวทางการประเมินและ เกณฑ์กำรประเมินผลผู้บริหำรองค์กำร  ประจ ำปี
งบประมำณ 2562 รำยละเอียดตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย 1 และ 2 

2. ขอควำมอนุเครำะห์ส่วนรำชกำรด ำเนินกำรส ำรวจ จ ำนวนและอีเมล์ของ
ผู้ใต้บังคับบัญชำ ส่งให้ส ำนักงำน ก.พ.ร. ภำยในวันที่ 2๘ กุมภำพันธ์ ๒๕๖2 เพ่ือให้ส ำนักงำน ก.พ.ร. 
แจ้งชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนไปยังอีเมล์ ส ำหรับผู้ใต้บังคับบัญชำน ำไปเข้ำสู่ระบบฯ รำยละเอียดตำม 
สิ่งที่ส่งมำด้วย 3 

3. ผู้ใต้บังคับบัญชำฯ ด ำเนินกำรส ำรวจควำมคิดเห็นต่อผู้บังคับบัญชำ  (Online 
Survey) ระหว่ำงวันที่ 1๘ – ๒๒ มีนำคม 25๖๒ 

4. อธิบดี/เทียบเท่ำ ในฐำนะผู้ ใต้บังคับบัญชำปลัดกระทรวง ด ำเนินกำรส ำรวจ 
ความคิดเห็นต่อผู้บังคับบัญชา (Online Survey) ระหว่ำงวันที่ 1๘ – ๒๒ มีนำคม. 25๖๒  

5. อธิบดี/เทียบเท่ำ ด าเนินการประเมินตนเอง (Self Assessment) รวมทั้งสามารถส่ง
ข้อมูลหรือข้อ เท็จจริ ง เ พ่ือประกอบการพิจารณาได้ ในระบบประเมินออนไลน์  ระหว่ ำง 
วันที่ 1 – 11 เมษำยน 25๖2 
 
 
 
 



๒ 
 

ส ำหรับกำรส ำรวจความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชา (Online Survey) และกำร
ประเมินตนเอง (Self Assessment) ผ่ำนระบบออนไลน์ ได้ที่ https://eos.opdc.go.th/2562 หรือ
ตาม QR Code ด้ำนล่ำง ทั้งนี้ ส ำนักงำน ก.พ.ร. ได้จัดส่งชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนส ำหรับผู้บริหำรองค์กำร  
เพ่ือเข้ำสู่ระบบประเมินผู้บริหำรองค์กำรต่อไป รำยละเอียดตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย 4 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

  ขอแสดงความนับถือ 
 

  
         (นางสาวอ้อนฟ้า  เวชชาชีวะ) 

          รองเลขาธิการ ก.พ.ร. 
        ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ.ร. 
 
 

กองติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการพัฒนาระบบราชการ 
โทร. ๐ ๒๓๕๖ ๙๙๙๙ ต่อ ๘๙๕๘ (สุวิชาญฯ) และ๘๙๓๙ (อรทัยฯ) 
โทรสาร ๐ ๒๒๘๑ ๘๒๗๙  
 
 
 
 
 



 
 

แนวทางการประเมินผู้บริหารองค์การ (ปลัดกระทรวง/เทียบเท่า อธิบดี/เทียบเท่า และผู้ว่าราชการจังหวัด) 

 ประเด็นการประเมิน 
การประเมินผู้บริหารองค์การจะด าเนินการประเมินปีละ ๒ รอบ โดยรอบการประเมินที่ ๑ (ตั้งแต่

วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒) และรอบการประเมินที่ ๒ (ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒ – 
๓๐ กันยายน ๒๕๖๒) โดยมีรายละเอียดประเด็นการประเมิน ดังนี้ 

ประเด็น 
การประเมิน 

ข้อมูลเพ่ือใช้ในการประเมินผล 
รอบการ
ประเมิน 

แหล่งข้อมลู 

1. การลดพลังงาน 
ใช้ผลการประเมินจากระบบการรายงาน 
ในเว็บไซต ์e – report .energy.go.th 

รอบที่ ๑  
และรอบที่ ๒ 

ส านักงานนโยบายและแผน
พลังงาน กระทรวงพลังงาน 

2. มาตรการลด และคัด
แยกขยะมลูฝอยใน
หน่วยงานภาครัฐ 

ใช้ผลการประเมินตามมาตรการลด และคัดแยก
ขยะมลูฝอยในหนว่ยงานภาครัฐ 

รอบที่ ๑  
และรอบที่ ๒ 

กรมควบคุมมลพิษ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

3. การประหยัดงบประมาณ ผู้ถูกประเมินด าเนินการประเมินตนเอง  
(Self Assessment) 

รอบที่ ๑  
และรอบที่ ๒ 

ผู้บริหารองค์การ 
ประเมินตนเอง 

4. การก ากับดูแลการทุจริต 

• รอบ ๑ การส ารวจคณุธรรมและความ
โปร่งใสการก ากบัดูแลการทุจรติในภาครัฐ  
(Online Survey) 

• รอบ ๒ ใช้ผลการประเมินคณุธรรมและความ
โปร่งใสการด าเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency 
Assessment: ITA) 

รอบที่ ๑  
 
 

รอบที่ ๒ 
 

 

- ผลส ารวจความคิดเห็นของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา 

 
- ปปท. 

5. ภาวะผู้น า 
ผู้ถูกประเมินด าเนินการประเมินตนเอง  
(Self Assessment) 
 

รอบที่ ๑  
และรอบที่ ๒ 

ผู้บริหาร 
ประเมินตนเอง 

6. ระบบติดตามการ
ปฏิบัติงาน 
เพื่อการบริหารงาน
ขององค์การ 

ผู้ถูกประเมินด าเนินการประเมินตนเอง  
(Self Assessment) 

รอบที่ ๑  
และรอบที่ ๒ ผู้บริหาร 

ประเมินตนเอง 

7. การส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยีดิจิทลัใน
องค์การ 

ผู้ถูกประเมินด าเนินการประเมินตนเอง  
(Self Assessment) 

รอบที่ ๑  
และรอบที่ ๒ 

ผู้บริหาร 
ประเมินตนเอง 

8. การสร้างคณุธรรม 
จริยธรรมในองค์การ  

ใช้ผลการส ารวจความคิดเห็นการสร้าง
คุณธรรม จรยิธรรมในองค์การ  
(Online Survey) 

รอบที่ ๑  
และรอบที่ ๒ ผลส ารวจความคิดเห็น 

ของผู้ใต้บังคับบัญชา 

แนวทางการประเมนิผู้บริหารองคก์าร ประจ าปงีบประมาณ 2562 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 



ประเด็น 
การประเมิน 

ข้อมูลเพ่ือใช้ในการประเมินผล 
รอบการ
ประเมิน 

แหล่งข้อมลู 

9. การเสรมิสร้างขวัญ
ก าลังใจ/การดูแลเอา
ใจใส่ผู้ใต้บังคับบัญชา 

ใช้ผลการส ารวจความคิดเห็นการเสริมสร้าง
ขวัญก าลังใจ/การดูแลเอาใจใส่
ผู้ใต้บังคับบัญชาในหน่วยงาน (Online 
Survey) 

รอบที่ ๑  
และรอบที่ ๒ ผลส ารวจความคิดเห็น 

ของผู้ใต้บังคับบัญชา 

10. การบูรณาการข้อมูล
ระหว่างหน่วยงาน
(Integration) 

ผู้ถูกประเมินด าเนินการประเมินตนเอง  
(Self Assessment) 

รอบที่ ๑  
และรอบที่ ๒ 

ผู้บริหาร 
ประเมินตนเอง 

 

 ผู้ประเมินผู้บริหารในแต่ละระดับ ได้แก่ 
 

 การส ารวจความคิดเห็นผู้ใต้บังคับบัญชา  
เป็นการส ารวจความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชาที่มีต่อผู้บริหารองค์การ ส านักงาน ก.พ.ร. ต้องได้รับ

ผลการส ารวจความคิดเห็นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้ 

 

ผู้ประเมิน ผู้ถูกประเมิน จ านวน 
นายกรัฐมนตร ี หัวหน้าส่วนราชการเทียบเท่าปลัดกระทรวง / 

หัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตร ี
๒ 

(สงป. กปร.) 
รองนายกรัฐมนตร ี หัวหน้าส่วนราชการเทียบเท่าปลัดกระทรวง ๑๑ 

(สขช. สมช. ศอ.บต. สปน. ปปง. สลค. 
สคก. กพ. กพร. ปปท. ปปส.) 

รัฐมนตร ี ปลัดกระทรวง/เทียบเท่า ๒๑ 
ปลัดกระทรวง อธิบดี ๑๑๔ 

หัวหน้าส่วนราชการเทียบเท่าอธิบดี 
ปลดักระทรวงมหาดไทย อธิบดี และผู้วา่ราชการจังหวดั ๘๒ 

ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอ าเภอ ๘๗๘ 
รวม   1,108 



 

 
 
๑. การลดพลังงาน 
 

ค าอธิบาย 
 

• การลดพลังงาน พิจารณาจากพลังงาน ๒ ชนิด คือ พลังงานด้านไฟฟ้า และพลังงานด้านน้้ามันเชื้อเพลิง  
• มีการใช้พลังงานไฟฟ้า /การใช้น้้ามันเชื้อเพลิง ลดลงในแต่ละด้านร้อยละ ๑๐ เทียบกับค่ามาตรฐานการ

ใช้พลังงานของแต่ละหน่วยงาน 
• ใช้ผลการประเมินจากระบบ e-report.energy.go.th ส้านักนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวง

พลังงาน  
• เกณฑ์การให้คะแนนแบบเดียวกันทั้ง ๒ รอบการประเมิน (๖ เดือน/๑๒ เดือน) คิดค่าระดับคะแนนเต็ม  

๕ คะแนน 

ระดับ
คะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนน (ไฟฟ้า) 
(รอบ ๖ เดือน/๑๒ เดือน) 

เกณฑ์การให้คะแนน (น้ ามันเชื้อเพลิง) 
 (รอบ ๖ เดือน/๑๒ เดือน) 

๐.๕ ปริมาณการใช้ไฟฟ้าลดลงน้อยกว่าร้อยละ  ๒.๐๐ ปริมาณการใช้น้้ามันเช้ือเพลิงลดลงน้อยกว่าร้อยละ  ๒.๐๐  

๑ ปริมาณการใช้ไฟฟ้าลดลงตั้งแต่ร้อยละ ๒.๐๐ - ๒.๙๙ ปริมาณการใช้น้้ามันเช้ือเพลิงลดลงตั้งแต่ร้อยละ ๒.๐๐ - ๒.๙๙ 

๑.๕ ปริมาณการใช้ไฟฟ้าลดลงตั้งแต่ร้อยละ ๓.๐๐ - ๓.๙๙ ปริมาณการใช้น้้ามันเช้ือเพลิงลดลงตั้งแต่ร้อยละ ๓.๐๐ - ๓.๙๙ 

๒ ปริมาณการใช้ไฟฟ้าลดลงตั้งแต่ร้อยละ ๔.๐๐ - ๔.๙๙ ปริมาณการใช้น้้ามันเช้ือเพลิงลดลงตั้งแต่ร้อยละ ๔.๐๐ - ๔.๙๙ 

๒.๕ ปริมาณการใช้ไฟฟ้าลดลงตั้งแต่ร้อยละ ๕.๐๐ - ๕.๙๙ ปริมาณการใช้น้้ามันเช้ือเพลิงลดลงตั้งแต่ร้อยละ ๕.๐๐ - ๕.๙๙ 

๓ ปริมาณการใช้ไฟฟ้าลดลงตั้งแต่ร้อยละ ๖.๐๐ - ๖.๙๙ ปริมาณการใช้น้้ามันเช้ือเพลิงลดลงตั้งแต่ร้อยละ ๖.๐๐ - ๖.๙๙ 

๓.๕ ปริมาณการใช้ไฟฟ้าลดลงตั้งแต่ร้อยละ ๗.๐๐ - ๗.๙๙ ปริมาณการใช้น้้ามันเช้ือเพลิงลดลงตั้งแต่ร้อยละ ๗.๐๐ - ๗.๙๙ 

๔ ปริมาณการใช้ไฟฟ้าลดลงตั้งแต่ร้อยละ ๘.๐๐ - ๘.๙๙ ปริมาณการใช้น้้ามันเช้ือเพลิงลดลงตั้งแต่ร้อยละ ๘.๐๐ - ๘.๙๙ 

๔.๕ ปริมาณการใช้ไฟฟ้าลดลงตั้งแต่ร้อยละ ๙.๐๐ - ๙.๙๙ ปริมาณการใช้น้้ามันเช้ือเพลิงลดลงตั้งแต่ร้อยละ ๙.๐๐ - ๙.๙๙ 

๕ ปริมาณการใช้ไฟฟ้าลดลงตั้งแต่ร้อยละ ๑๐.๐๐ ขึ้นไป ปริมาณการใช้น้้ามันเช้ือเพลิงลดลงตั้งแต่ร้อยละ ๑๐.๐๐ ขึ้นไป 

 
 
 
 
 

เกณฑ์การประเมินผู้บริหารองค์การ ประจ าปีงบประมาณ 2562 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ 



๒ 

 

๒. มาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ 
 

ค าอธิบาย  
 

 กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นเจ้าภาพเรื่องมาตรการลดและคัด
แยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 ที่มีมติ
เห็นชอบกับมาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐโดยมอบหมายทุกหน่วยงาน
ภาครัฐด าเนินงานพร้อมกันทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ตามข้อเสนอของกรมควบคุม
มลพิษ 

 เป็นการลดขยะใน 4 ประเภท ได้แก่ การลดขยะมูลฝอย (ร้อยละ 5) ลดการใช้ถุงพลาสติก (ร้อยละ 
10) ลดการแก้วพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้ง (ร้อยละ 10) และการลดโฟมบรรจุอาหาร (ร้อยละ 100) 

 ส านักงาน ก.พ.ร. จะใช้ผลการประเมินจากกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ทั้ง 2 รอบการประเมิน (รอบประเมินที่ 1 และ 2) โดยที่ส่วนราชการต้องรายงานผลกับ 
กรมควบคุมมลพิษ 

 เกณฑ์การให้คะแนนของกรมควบคุมมลพิษ : รอบประเมินที่ 2 (รอบ 12 เดือน)  พิจารณาการ
ด าเนินการเพื่อลดขยะมูลฝอยใน 4 หัวข้อ ดังต่อไปนี้ 
1. ปริมาณขยะมูลฝอยลดลงร้อยละ 5 (วัดโดยชั่งน้ าหนัก) (10 คะแนน) 
2. จ านวนถุงพลาสติกหูหิ้วลดลงร้อยละ 10 (วัดโดยการส ารวจ) (10 คะแนน) 
3. จ านวนแก้วน้ าพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งลดลงร้อยละ 10 (วัดโดยการส ารวจ) (10 คะแนน) 
4. จ านวนโฟมบรรจุอาหารลดลงร้อยละ 100 (วัดโดยการส ารวจ) (10 คะแนน)  

 

ระดับ 
คะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนน 
หัวข้อที่ 1 ขยะมูลฝอย 

ลดลงร้อยละ 5 

เกณฑ์การให้คะแนน 
หัวข้อที่ 2 ถุงพลาสติกหูหิ้ว 

ลดลงร้อยละ 10 

เกณฑ์การให้คะแนน 
หัวข้อที่ 3 แก้วพลาสติก 

ใช้ครั้งเดียวทิ้ง 
ลดลงร้อยละ 10 

เกณฑ์การให้คะแนน 
หัวข้อที่ 4 โฟมบรรจุ

อาหาร 
ลดลงร้อยละ 100 

1 < ร้อยละ 1.00 < ร้อยละ 2.00 < ร้อยละ 2.00 < ร้อยละ 20 
2 < ร้อยละ 1.00 – 1.49 < ร้อยละ 2.00 – 2.99 < ร้อยละ 2.00 – 2.99 < ร้อยละ 20 – 29 
3 < ร้อยละ 1.50 – 1.99 < ร้อยละ 3.00 – 3.99 < ร้อยละ 3.00 – 3.99 < ร้อยละ 30 – 39 
4 < ร้อยละ 2.00 – 2.49 < ร้อยละ 4.00 – 4.99 < ร้อยละ 4.00 – 4.99 < ร้อยละ 40 – 49 
5 < ร้อยละ 2.50 – 2.99 < ร้อยละ 5.00 – 5.99 < ร้อยละ 5.00 – 5.99 < ร้อยละ 50 – 59 
6 < ร้อยละ 3.00 – 3.49 < ร้อยละ 6.00 – 6.99 < ร้อยละ 6.00 – 6.99 < ร้อยละ 60 – 69 
7 < ร้อยละ 3.50 – 3.99 < ร้อยละ 7.00 – 7.99 < ร้อยละ 7.00 – 7.99 < ร้อยละ 70 – 79 
8 < ร้อยละ 4.00 – 4.49 < ร้อยละ 8.00 – 8.99 < ร้อยละ 8.00 – 8.99 < ร้อยละ 80 – 89 
9 < ร้อยละ 4.50 – 4.99 < ร้อยละ 9.00 – 9.99 < ร้อยละ 9.00 – 9.99 < ร้อยละ 90 – 99 

10 ตั้งแต่ร้อยละ 5 ขึ้นไป ตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป ตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป ร้อยละ 100 

 

 
 
 



๓ 

 

๓. การประหยัดงบประมาณ 
 

ค าอธิบาย  
 

 งบประมาณที่ส่วนราชการสามารถน ามาประหยัดได้นั้นจะต้องเป็นงบประมาณประเภทงบด าเนินงาน 
และงบรายจ่ายอ่ืน ที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค ค่าเดินทางไป
ต่างประเทศ รวมทั้งส่วนอื่นที่ส่วนราชการเห็นว่าจะสามารถน ามาประหยัดงบประมาณได้ 

 เป้าหมายการประหยัดงบประมาณ รอบ 6 เดือน ร้อยละ 2  และรอบ 12 เดือน ร้อยละ 5 (นับแบบ
สะสม) 
 

ระดับ 
คะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนน 
(รอบ ๖ เดือน) 

เกณฑ์การให้คะแนน 
(รอบ ๑๒ เดือน) 

๑ สามารถประหยัดงบประมาณได้นอ้ยกว่าร้อยละ ๐.๒๕ สามารถประหยัดงบประมาณได้นอ้ยกว่าร้อยละ ๑.๐๐ 

๒ สามารถประหยัดงบประมาณได้รอ้ยละ ๐.๒๕ - ๐.๔๙ สามารถประหยัดงบประมาณได้รอ้ยละ ๑.๐๐ - ๑.๔๙ 

๓ สามารถประหยัดงบประมาณได้รอ้ยละ ๐.๕๐ - ๐.๗๔ สามารถประหยัดงบประมาณได้รอ้ยละ ๑.๕๐ - ๑.๙๙ 

๔ สามารถประหยัดงบประมาณได้รอ้ยละ ๐.๗๕ - ๐.๙๙ สามารถประหยัดงบประมาณได้รอ้ยละ ๒.๐๐ - ๒.๔๙ 

๕ สามารถประหยัดงบประมาณได้รอ้ยละ ๑.๐๐ - ๑.๒๔ สามารถประหยัดงบประมาณได้รอ้ยละ ๒.๕๐ - ๒.๙๙ 

๖ สามารถประหยัดงบประมาณได้รอ้ยละ ๑.๒๕ - ๑.๔๙ สามารถประหยัดงบประมาณได้รอ้ยละ ๓.๐๐ - ๓.๔๙ 

๗ สามารถประหยัดงบประมาณได้รอ้ยละ ๑.๕๐ - ๑.๗๔ สามารถประหยัดงบประมาณได้รอ้ยละ ๓.๕๐ - ๓.๙๙ 

๘ สามารถประหยัดงบประมาณได้รอ้ยละ ๑.๗๕ - ๑.๙๙ สามารถประหยัดงบประมาณได้รอ้ยละ ๔.๐๐ - ๔.๔๙ 

๙ สามารถประหยัดงบประมาณได้รอ้ยละ ๒.๐๐ สามารถประหยัดงบประมาณได้รอ้ยละ ๔.๕๐ - ๔.๙๙ 

๑๐ 
สามารถประหยัดงบประมาณได้มากกว่าร้อยละ ๒.๐๐ 
ขึ้นไป 

สามารถประหยัดงบประมาณได้ตัง้แต่ร้อยละ ๕.๐๐  
ขึ้นไป 

 

 

 

 

 

 



๔ 

 

๔. การก ากับดูแลการทุจริต 
 

ค าอธิบาย  
 

• การประเมินการก ากับดูแลการทุจริตของผู้บริหารองค์การ สะท้อนจากผลการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด้าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) 
จากส้ านักงาน ป .ป .ช . และ ป .ป .ท .โดยเป็นการประเมินอย่างครอบคลุมมิติการก้ากับดูแล 
การทุจริตของผู้บริหารใน ๕ องค์ประกอบ ได้แก่ ความโปร่งใส (Transparency) ความพร้อมรับผิด 
(Accountability) ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption-Free) วัฒนธรรมคุณธรรม
ในองค์กร (Integrity Culture) และคุณธรรมการท้ างาน ในหน่ วยงาน (Work Integrity) ให้ มี 
การด้าเนินงานที่มีคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล 

 รอบการประเมินที่ ๑ พิจารณาจากผลการส้ารวจคุณธรรมและความโปร่งใสการก้ากับดูแล 
การทุจริตในภาครัฐ (Online Survey) 

 รอบการประเมินที่ ๒ ใช้ผลการประเมินคุณธรรมและโปร่งใสการด้าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA)  

ระดับ
คะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนน 
(รอบ ๖ เดือน) 

เกณฑ์การให้คะแนน 
(รอบ ๑๒ เดือน) 

๑ ได้คะแนน ๑ คะแนน มีผลการประเมิน ITA น้อยกว่า ร้อยละ  ๕๐.๐๐ 

๒ ได้คะแนน ๒ คะแนน มีผลการประเมิน ITA ร้อยละ  ๕๐.๐๐  - ๕๔.๙๙ 

๓ ได้คะแนน ๓ คะแนน มีผลการประเมิน ITA ร้อยละ ๕๕.๐๐ - ๕๙.๙๙ 

๔ ได้คะแนน ๔ คะแนน มีผลการประเมิน ITA ร้อยละ  ๖๐.๐๐ - ๖๔.๙๙ 

๕ ได้คะแนน ๕ คะแนน มีผลการประเมิน ITA ร้อยละ  ๖๕.๐๐ - ๖๙.๙๙ 

๖ ได้คะแนน ๖ คะแนน มีผลการประเมิน ITA ร้อยละ ๗๐.๐๐ - ๗๔.๙๙ 

๗ ได้คะแนน ๗ คะแนน มีผลการประเมิน ITA ร้อยละ  ๗๕.๐๐ - ๗๙.๙๙ 

๘ ได้คะแนน ๘ คะแนน มีผลการประเมิน ITA ร้อยละ  ๘๐.๐๐ - ๘๕.๙๙ 

๙ ได้คะแนน ๙ คะแนน มีผลการประเมิน ITA ร้อยละ  ๘๕.๐๐- ๘๙.๙๙ 

๑๐ ได้คะแนน ๑๐ คะแนน มีผลการประเมิน ITA มากกว่า ร้อยละ  ๙๐.๐๐ 

 

 

 
 
 



๕ 

 

รอบการประเมินที่ ๑ 

แบบส ารวจความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชา เรื่องการก ากับดูแลการทุจริต 

• เป็นการส้ารวจคุณธรรมและความโปร่งใสการก้ากับดูแลการทุจริตในภาครัฐ 
• กลุ่มเป้าหมายผู้ตอบแบบส้ารวจ : ผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นผู้ประเมินผู้บังคับบัญชา 
• ต้องได้รับผลการส้ารวจความคิดเห็นผ่านระบบอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ ของกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 
• การคิดคะแนนคิดจากคะแนนเฉลี่ยของกลุ่มเป้าหมายทั้งหมดที่ได้ส่งแบบส้ารวจผ่านระบบ 
• ประเมินเฉพาะรอบที่ ๑ 

 

ประเด็นการประเมิน มี ไม่มี 

1. ในระยะเวลา 1 ปีท่ีผ่านมา ผู้บริหารของหน่วยงานท่าน มีการก าหนดนโยบายโครงการหรือ
สัมปทานของหน่วยงานเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน 

  

2. หน่วยงานของท่านมีโครงการหรือกิจกรรม เพื่อป้องกันการทุจริตหรือส่งเสริมคณุธรรมใน
หน่วยงาน 

  

3. ผู้บริหารของหน่วยงานท่านได้ให้ความส าคัญในการตรวจสอบการด าเนินงาน และมีการลงโทษ
ทางวินัยต่อเจ้าหน้าที่ผู้กระท าการทุจริตอย่างจริงจัง  

  

4. ผู้บริหารของหน่วยงานท่านไดม้ีการซื้อขายต าแหน่งหรือเส้นสายในการบรรจุ แต่งตั้งโยกย้าย 
เลื่อนระดับ เลื่อนต าแหน่งของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่านใช่หรือไม่  

  

5. ผู้บริหารของหน่วยงานให้ความส าคญัในการปฏิบตัิงานอย่างโปรง่ใสและซื่อสัตยส์ุจรติ โดยมีการ
ก าหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานไว้อย่างชัดเจน เป็นระบบ และท าใหเ้กิดความสะดวกในการติดต่อ
หรือขอรับบริการ 

  

6. หน่วยงานของท่านมีการใช้จ่ายเงินงบประมาณเกินกว่าความจ าเป็นและไม่เกิดประโยชน์และ
ความคุ้มค่า  

  

7. ผู้บริหารไดม้อบหมายงานแก่ท่านตามความรู้ความสามารถอย่างเป็นธรรม   

8. ในระยะเวลา 1 ปีท่ีผ่านมา ท่านพบเห็นว่าหน่วยงานท่าน มีการเรียกรับสินบนจากผู้อื่นใช่หรือไม่    

9. ในระยะเวลา 1 ปีท่ีผ่านมา หนว่ยงานของท่านมีการปฏิบัติหน้าท่ีหรือใช้อ านาจเพื่อประโยชน์แก่
ญาติพี่น้อง พวกพ้อง หรือผู้อื่น 

  

10. หน่วยงานของท่านมีการก ากบัหรือตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีให้เป็นไปตามคูม่ือ
หรือมาตรฐานการปฏิบัติงานอยูเ่สมอ 

  

 

 

 

 

 

 



๖ 

 

๕. ภาวะผู้น า 
 

ค าอธิบาย  
 

 ภาวะผู้น า หมายถึง ความรู้ความสามารถและทักษะของผู้บริหาร เพ่ือสร้างแรงบันดาลใจและการร่วม
แรงร่วมใจของบุคลากรในการปฏิบัติงาน เพ่ือน าองค์การให้บรรลุภารกิจตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

 เกณฑ์การให้คะแนนแบบเดียวกันทั้ง 2 รอบการประเมิน คิดค่าระดับคะแนนเต็ม 10 คะแนน 
 

ประเด็นการประเมิน มี ไม่มี 

1. ท่านก าหนดวิสัยทัศน์ทันสมัยและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพการณ์ และ
มีการสื่อสารวิสัยทัศน์ให้คนในองค์การได้รับรู้และเข้าใจทั่วทั้งองค์การ เพื่อน าไปสู่การปฏิบัติ  
ได้จริง 

    

2. ท่านได้ปรับปรุงโครงสร้างอัตราก าลัง รวมทั้งทรัพยากรและงบประมาณของหน่วยงานให้เหมาะสม
ส าหรับการท างานตามยุทธศาสตรช์าติ และวิสยัทัศน์ และแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร 

    

3.  ท่านส่งเสริม สนบัสนุน ให้บุคลากรสามารถท างานเป็นทีม ท่ีไดท้ั้งงานและบุคลากร โดยไมเ่ลือก
ปฏิบัต ิ

    

4. ท่านรับฟังความคิดเห็นของผู้อืน่ เน้นการท างานอย่างมีส่วนร่วม ทั้งหน่วยงานในภาครัฐ 
ภาคเอกชน และประชาชน 

    

5. ท่านได้วางแผนพัฒนาบุคลากรทุกระดับเพื่อปรับเปลี่ยนองค์การของท่านให้เป็นหน่วยงาน 4.0 
ตามนโยบาย Thailand 4.0  

    

6. ท่านในฐานะผู้บริหารเป็นผู้น าในการเปลี่ยนแปลงโดยน าเทคโนโลยีมาใช้บริหารงานในองค์การที่
แตกต่างหรือเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมจนเห็นได้อย่างชัดเจน มีการสร้างระบบการท างานใน
องค์การให้มีประสิทธิภาพท าให้องค์การมีการด าเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน หรือมีการ
บริหารงานท่ีได้รับการยอมรับจากบุคลากรภายในหน่วยงานและภายนอกหน่วยงาน 

    

 7. ท่านได้พัฒนาให้องค์การมีระบบประเมินผลตามผลงานท่ีเกิดขึน้จริง และเป็นที่ยอมรับ ท าให้เกดิ
แรงจูงใจในการท างานของบุคลากร 

    

8. ท่านกล้าเผชิญกับปญัหา กล้าตดัสินใจ บนพื้นฐานข้อเท็จจริง และสามารถแก้ไขปญัหาได้ทันต่อ
สถานการณ ์

    

9. ท่านได้ปฏิบัตติัวเป็นแบบอย่างที่ดีขององค์กร  มีรูปแบบการท างานซึ่งเปิดรับค าแนะน าท่ี
สร้างสรรค์ และแสดงออกถึง ภาวะผู้น าในระดับท่ีเหมาะสมส าหรับองค์กร 

    

10. ท่านมีความทุ่มเท รบัผิดชอบ อุทิศตนและมีความมุ่งมั่นที่จะปฏบิัติงานให้ประสบผลส าเร็จ       

 

 

 

 
 
 
 



๗ 

 

๖. ระบบติดตามการปฏิบัติงานเพื่อการบริหารงานขององค์การ 
 

ค าอธิบาย 
 

 ระบบติดตามการปฏิบัติงานเพ่ือการบริหารงานขององค์การ เป็นการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการ
ติดตามและบริหารงานอย่างเป็นระบบ โดยใช้กระบวนการและจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสม เพ่ือให้
บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนด และเกิดประโยชน์สูงสุด 

 เกณฑ์การให้คะแนนแบบเดียวกันทั้ง 2 รอบการประเมิน คิดค่าระดับคะแนนเต็ม 10 คะแนน 
 

ประเด็นการประเมิน มี ไม่มี 

1. ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการติดตามผลการปฏิบัติงานขององค์การ (3 คะแนน)     
2. มีการจัดเก็บข้อมลูในระบบท่ีเป็นปัจจุบันและสามารถเรียกดูข้อมูลได้แบบ Real time (3 คะแนน)     
3.  ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการประเมินความพึงพอใจของประชาชนหรือผู้รับบริการ โดยมีการ

รวบรวมผลการประเมินอย่างเป็นระบบ (4 คะแนน) 
    

 
 
๗. ส่งเสริมการใช้ดิจิทัลและขีดความสามารถที่มีอยู่และพัฒนาขึ้นทุก ๖ เดือน 
 

ค าอธิบาย 
 

 การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในองค์การ หมายถึง การน าเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการท างาน การบริหารจัดการภายใน การอ านวยความสะดวกประชาชน การบริการ
ภาครัฐ และการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานที่เป็นประโยชน์ 

 เกณฑ์การให้คะแนนแบบเดียวกันทั้ง 2 รอบการประเมิน คิดค่าระดับคะแนนเต็ม 10 คะแนน 

แบบประเมินการส่งเสริมการใช้ดิจิทัลฯ มี ไม่มี 

1. มีการน าระบบอิเล็กทรอนิกสม์าใช้  (ข้อละ 1 คะแนน) 
(1) ระบบบรหิารจดัการประชุม  
(2) ระบบการเบิกจ่ายเบี้ยประชุม ค่าตอบแทน หรือค่าจ้างตามสญัญา โดยใช้ National 

e-Payment  
(3) ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ์

  

2. ให้บริการหรือข้อมลูแก่ประชาชนผ่าน Internet หรือ Mobile Application (2 คะแนน)   

3. ใช้ email domain .go.th ในการติดต่อราชการและในระบบ login เข้าสูร่ะบบ internet 
ของหน่วยงาน (2 คะแนน) 

  

4. มีการน าปัญญาประดิษฐ์ (Artificial intelligence : AI) มาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลและน า
ผลการวิเคราะห์พัฒนาประสิทธิภาพในการท างานหรือการให้บริการประชาชน (3 
คะแนน) 

  

 

 



๘ 

 

๘. การสร้างคุณธรรม จริยธรรมในองค์การ 
 

ค าอธิบาย  
 

 การประเมินคุณธรรม จริยธรรมในองค์การ คือ การประเมินการปฏิบัติงาน/บริหารงานโดยยึดหลัก
คุณธรรม และจริยธรรม ได้แก่ ซื่อสัตย์สุจริต ความถูกต้องชอบธรรม การยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง 
การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน การยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ การไม่เลือกปฏิบัติ 
และการเป็นแบบอย่างที่ดแีละรักษาภาพลักษณ์ของราชการ 

 คุณธรรม (Integrity) คือ การปฏิบัติงานโดยมีมาตรฐานการปฏิบัติงานและมีความเป็นธรรมในการ
ปฏิบัติงาน รวมถึงการบริหารงานโดยยึดหลักคุณธรรม  

 จริยธรรม (Ethics) คือ พฤติกรรมการปฏิบัติหน้าที่หรือการบริหารจัดการที่ดี โดยยึดหลักความซื่อสัตย์
สุจริต ความถูกต้องชอบธรรม การปฏิบัติตามกฎหมาย และการตระหนักถึงจรรยาบรรณวิชาชีพเพ่ือ
สร้างคุณค่าของการให้บริการสาธารณะของภาครัฐ    

 เกณฑ์การให้คะแนนแบบเดียวกันทั้ง 2 รอบการประเมิน คิดค่าระดับคะแนนเต็ม 10 คะแนน (ข้อละ 
2 คะแนน) 

ประเด็นการประเมิน มี ไม่มี 
1. ผู้บังคับบัญชาของท่านได้ปฏิบตัิตนเป็นแบบอยา่งที่ดีให้ท่านได้ยดึถือและปฏิบัติตาม   

2. หน่วยงานของท่านมีการสื่อสาร (communication) ภายในองค์กรถึงคุณธรรม จรยิธรรมที่พึงประสงค์ที่
พนักงานทุกท่านควรปฏิบัติตามเพือ่ลดความคลุมเคลือของจริยธรรม 

  

3. หน่วยงานของท่านมีการจัดอบรม สัมมนา หรือประชุมเชิงปฏิบตักิาร เพื่อเสริมสร้าง/กระตุ้นเตือน
มาตรฐานการด าเนินงานของหน่วยงานเพื่อหลีกเลี่ยงประเด็นขัดแยง้ด้านจริยธรรมที่อาจจะเกิดขึ้น 

  

4. หน่วยงานของท่านมีการประกาศเกียรติคุณ/ให้รางวัล/ยกย่องเชิดชูเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติตามหลักคณุธรรม 
และมีการลงโทษต่อผู้ประพฤติขัดต่อคุณธรรม 

  

5. หน่วยงานของท่านมีการสร้างกลไกหรือระบบทีเ่ปิดโอกาสให้เจ้าหน้าท่ีสามารถพูดคุยเกี่ยวกับประเด็น
ขัดแย้งทางจริยธรรม รวมถึงช่องทางในการรายงานหากมผีู้พบเห็นพฤติกรรมทีผ่ิดหลักจริยธรรม 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙ 

 

๙.  การเสริมสร้างขวัญก าลังใจ/การดูแลเอาใจใส่ผู้ใต้บังคับบัญชา  
 

ค าอธิบาย 
 

 เป็นการส ารวจปัจจัยการเสริมสร้างขวัญก าลังใจ/การดูแลเอาใจใส่ผู้ใต้บังคับบัญชา 
 กลุ่มเป้าหมายผู้ตอบแบบส ารวจ : ผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นผู้ประเมินผู้บังคับบัญชา  
 ต้องได้รับผลการส ารวจผ่านระบบอย่างน้อยร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 
 การคิดคะแนนคิดจากคะแนนเฉลี่ยของกลุ่มเป้าหมายทั้งหมดที่ได้ส่งแบบส ารวจผ่านระบบ 
 เกณฑ์การให้คะแนนแบบเดียวกันทั้ง 2 รอบการประเมิน คิดค่าระดับคะแนนเต็ม 10 คะแนน 

 

ประเด็นการประเมิน มี ไม่มี 

1. ผู้บังคับบัญชามีการสอนงานให้แก่ท่าน มีโอกาสร่วมคิดร่วมท า   

2. ผู้บังคับบัญชาช่วยเหลือแกไ้ขปญัหาในการท างานของท่าน   

3. ผู้บังคับบัญชารับผดิชอบในความผิดพลาดของท่าน   

4. ผู้บังคับบัญชาดูแลเอาใจใส่ความเป็นอยู่ของท่าน   

5. ผู้บังคับบัญชาได้ชมเชยท่านเมือ่มีผลการปฏิบตัิงานท่ีด ี   

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐ 

 

๑๐.  การบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงาน (Integration) 
 

ค าอธิบาย  
 

 การบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงาน หมายถึง การที่ส่วนราชการสามารถประสานเพ่ือให้เกิด  
ความร่วมมือในการเชื่อมโยงข้อมูลด้านต่างๆ ของหน่วยงาน โดยค านึงถึงหลัก ประหยัด ความคุ้มค่า  
มุ่งให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติ ซึ่งในการบูรณาการข้อมูลนั้นจะต้องเป็น
การบูรณาการร่วมกันระหว่างส่วนราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน 
สถาบันการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานต่างประเทศ พร้อมก าหนดแผนงาน
การบูรณาการข้อมูลร่วมกันที่จะสามารถด าเนินการได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการ ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยรัฐบาล
ดิจิทัล พ.ศ. …. ตามที่ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) เสนอโดยก าหนดให้หน่วยงาน
ของรัฐต้องจัดท าข้อมูลตามภารกิจหลักให้อยู่ในรูปแบบข้อมูลดิจิทัล และต้องปรับปรุงข้อมูลดิจิทัลนั้นให้
มีข้อมูลที่เชื่อถือได้ มีความสมบูรณ์และสามารถใช้ได้ รวมทั้งมีความถูกต้อง ทันสมัย สามารถเชื่อมโยง
กับหน่วยงานของรัฐอ่ืน และน าไปประมวลผลต่อได้ หากข้อมูลดังกล่าวได้จัดท าไว้ก่อนพระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับและไม่ได้อยู่ในรูปแบบข้อมูลดิจิทัล ให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการแปลงข้อมูลดังกล่าวให้อยู่ใน
รูปแบบข้อมูลดิจิทัลด้วย  และก าหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องด าเนินการแลกเปลี่ยนหรือเชื่อมโยงข้อมูล
ดิจิทัลที่มีการจัดท าและครอบครองกับหน่วยงานของรัฐอ่ืนผ่านระบบและเครือข่ายสารสนเทศและการ
สื่อสารตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการก าหนด โดยอย่างน้อยต้องค านึงถึงธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ 
 

ประเด็นการประเมิน มี ไม่มี 

ประเด็นการประเมิน 6 เดือน     

มีรายงานการส้ารวจข้อมูลทุกกระบวนงานท่ีมีการเชื่อมโยงข้อมลูกับหน่วยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง   

ประเด็นการประเมิน 12 เดือน     

เชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานอ่ืนไดค้รบทุกกระบวนงาน   

 

 

 

 

 

 

 



๑๑ 

 

 

 

 

กิจกรรม ก าหนดการ 
รอบท่ี ๑  ส านักงาน ก.พ.ร. แจ้งรายละเอียดแนวทางการประเมินให้ส่วนราชการทราบ 

พร้อมส ารวจจ านวน และอีเมล์ของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อด าเนินการส่ง “รหัสผ่าน” 
ในการเข้าสู่ระบบไปทางอีเมล์ดังกล่าว 

สัปดาห์ที่ ๓  
ของเดือนกุมภาพันธ ์๒๕๖๒ 

ส านักงาน ก.พ.ร. เปิดระบบใหส้ ารวจความคดิเห็นของผู้ใต้บังคับบญัชา (Online 
Survey) ในประเด็น  

 การก ากับดูแลการทุจริต    
 การสร้างคุณธรรม จริยธรรมในองค์การ 
 การเสริมสร้างขวัญก าลังใจ/การดแูลเอาใจใส่ ใต้บังคับบัญชา 

วันท่ี 1๘ – ๒๒ มี.ค. 25๖๒ 

ส านักงาน ก.พ.ร. เปิดระบบใหผู้้บริหารประเมินตนเอง (Self Assessment) ใน
ประเด็น 

 การประหยัดงบประมาณ 
 ภาวะผู้น า  
 ระบบตดิตามการปฏิบัติงานเพื่อการบริหารงานขององค์การ 
 การส่งเสริมการใช้ดิจิทัลฯ  
 การบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน 

วันท่ี ๑ – ๑๑ เม.ย. 25๖2 

ส านักงาน ก.พ.ร. เปิดระบบใหผู้้บงัคับบัญชาประเมินผู้บริหารองค์การ วันท่ี 17 – 26 เม.ย. 25๖2 
ส านักงาน ก.พ.ร. ด าเนินการสรุปและเสนอรายงานผลการประเมินผู้บริหาร
องค์การต่อนายกรัฐมนตร ี

วันท่ี 1 พ.ค. 25๖2  
เป็นต้นไป 

รอบท่ี ๒ ส านักงาน ก.พ.ร. เปิดระบบใหส้ ารวจความคดิเห็นผู้ใต้บังคับบัญชา (Online 
Survey) ในประเด็น  

 การสร้างคุณธรรม จริยธรรมในองค์การ 
 การเสริมสร้างขวัญก าลังใจ/การดแูลเอาใจใสผู่้ใต้บังคับบัญชา 

วันท่ี 9 – 13 ก.ย. 25๖2 

ส านักงาน ก.พ.ร. เปิดระบบใหผู้้บริหารประเมินตนเอง (Self Assessment) ใน
ประเด็น 

 การประหยัดงบประมาณ 
 ภาวะผู้น า 
 ระบบตดิตามการปฏิบัติงานเพื่อการบริหารงานขององค์การ 
 การส่งเสริมการใช้ดิจิทัลฯ  
 การบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน 

วันท่ี 16 - 20 ก.ย. 25๖2 

ส านักงาน ก.พ.ร. เปิดระบบใหผู้้บงัคับบัญชาประเมินผู้บริหารองค์การ วันท่ี 22 - 29 ก.ย. 25๖2 
ส านักงาน ก.พ.ร. ด าเนินการสรุปและเสนอรายงานผลการประเมินผู้บริหาร
องค์การต่อนายกรัฐมนตร ี

วันท่ี ๑1 – ๑5 ต.ค. 2562 

 

ปฏิทินการด าเนินงาน  
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การส ารวจจ านวนผู้ใต้บังคับบัญชา 

ขอความอนุเคราะห์ส่วนราชการด าเนินการส ารวจ จ านวน และอีเมล์ของผู้ใต้บังคับบัญชาตาม QR 
Code ด้านล่างนี้ ภายในวันที่ 2๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เพ่ือให้ส านักงาน ก.พ.ร. แจ้งชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านไป
ยังอีเมล์ ส าหรับผู้ใต้บังคับบัญชาน าไปเข้าสู่ระบบการส ารวจความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชา (Online 
Survey) ที่มีต่อผู้บริหารองค์การ ได้ที่ https://eos.opdc.go.th/2562 

 

 
(ตัวอย่างหน้าจอรายงานจ านวน และอีเมล์กลุ่มเป้าหมาย) 

         

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ 

QR Code ส าหรับรายงานจ านวน และอีเมล์ ของผู้ใต้บังคับบัญชา 
(https://goo.gl/forms/sVG98m2ziDbPE3cB3) 

การส ารวจจ านวนและอีเมล์ของผู้ใต้บงัคับบญัชา 
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การแสดงรายงานจ านวนผู้ตอบแบบส ารวจ  

ผู้ประสานงานแต่ละหน่วยงาน สามารถเข้าตรวจสอบความครบถ้วนของจ านวนผู้ใต้บังคับบัญชาที่
ด าเนินการตอบแบบส ารวจอย่างน้อยร้อยละ 80 หรือไม่ โดยส านักงาน ก.พ.ร. จะด าเนินการการแจ้ง 
ชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน ตามอีเมล์ที่ได้ส ารวจจ านวนผู้ใต้บังคับบัญชาข้างต้น ผู้ประสานงานสามารถเข้าได้ที่ 
http://eos.opdc.go.th/2562/admin หรือ QR Code ด้านล่างนี้ 

  
 

การติดต่อสอบถาม 

หน่วยงานสามารถติดต่อสอบถาม ปัญหาข้อสงสัย หรืออ่ืนๆที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผู้บริหาร
องค์การ ผ่านช่องทางตาม QR Code ด้านล่างนี้ได้ เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ส านักงาน ก.พ.ร. ตอบกลับข้อสอบถาม
ดังกล่าว 

 
(ตัวอย่างหน้าจอติดต่อสอบถาม) 

                          

QR Code ส าหรับติดต่อสอบถาม 
(https://goo.gl/forms/EEOKA3dsK3NswLpV2) 

QR Code ระบบแสดงผลรายงานการส ารวจ 
(http://eos.opdc.go.th/2562/admin) 
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