
การประเมนิผูบ้รหิารองคก์าร
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

//////////////////////// ที่มา

////////////////////////
ประเด็นการประเมนิ

ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีให้ส านักงาน ก.พ.ร. ก าหนดแนวทาง
การประเมินผู้บริหารองค์การเพิ่มเติมจากการประเมินปกติประจ าปี 

//////////////////////// กลุ่มเป้าหมาย

//////////////////////// รอบการประเมิน
รอบ ๑๒ เดือน ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2563
(รอบ ๖ เดือน ยกเว้นการประเมิน เนื่องจากสถานการณโ์รคตดิเชื้อไวรัสโคโรนา 2019)

อธิบดี๒

นายอ าเภอ๔ ผู้บริหารท้องถิ่น๕ ก านัน 
และผู้ใหญ่บ้าน

(ใช้การประเมิน 
Active Monitoring 
ของกรมการปกครอง)

๖

ปลัดกระทรวง๑ ผู้ว่าราชการจังหวัด๓

เข้าสู่ระบบ
ประเมินออนไลน์

(ได้ท่ี https://eos.opdc.go.th/2563)

กลุ่มเป้าหมาย

เขา้สูร่ะบบ

username

password

ท าแบบประเมิน
และส่งผลประเมิน

๒ ๓
ขั้นตอนการประเมิน

• ภาวะผู้น า 
• ระบบติดตามการปฏิบัติงานเพื่อ

การบริหารงานขององค์การ
• การส่งเสริมการใช้ดิจิทัลฯ 
• การสร้างคุณธรรม จริยธรรม

ในองค์การ
• การเสริมสร้างขวัญก าลังใจ/การ

ดูแลเอาใจใส่ผู้ใต้บังคับบัญชา 
• การบูรณาการความร่วมมือ

ระหว่างหน่วยงาน
นายก

รัฐมนตรี 
รอง

นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ปลัดกระทรวง ผู้ว่าราชการ
จังหวัด

ปลัดกระทรวง
มหาดไทย

หัวหน้า
ส่วนราชการขึ้นตรง
ต่อนายกรัฐมนตรี

หัวหน้า
ส่วนราชการ
เทียบเท่า

ปลัดกระทรวง

อธิบดี / 
เทียบเท่า

อธิบดี / 
เทียบเท่า

นายอ าเภอปลัดกระทรวง/
เทียบเท่า

ผู้ว่า
ราชการ
จังหวัด

• ระบบติดตามการปฏิบัติงาน
เพื่อการบริหารงานขององค์การ

• การส่งเสริมการใช้ดิจิทัลฯ 
• การบูรณาการความร่วมมือ

ระหว่างหน่วยงาน

• รองอธิบดี
• ผู้ตรวจราชการกรม
• ท่ีปรึกษา
• ผู้บริหาร/หัวหน้า

ส่วนราชการตาม
มาตรา ๓๑

• ผู้ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการระดับ
เช่ียวชาญขึ้นไป

• ปลัดอ าเภอ
• หัวหน้าส่วน

ราชการประจ า
อ าเภอ

• รองปลัดกระทรวง
• อธิบดี/ เทียบเท่า
• ผู้ตรวจราชการฯ
• ผู้ช่วยปลัดฯ
• ท่ีปรึกษา
• ผู้บริหาร/หัวหน้าส่วนราชการตามมาตรา ๓๑
• ผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการระดับเช่ียวชาญข้ึนไป

• รอง ผวจ. 
• หัวหน้าส่วน

ราชการประจ า
จังหวัด 
(ราชการ
บริหาร
ส่วนภูมิภาค)
๓๓ หน่วยงาน

• นายอ าเภอ

• ภาวะผู้น า
• การสร้างคุณธรรม จริยธรรม

ในองค์การ 
• การเสริมสร้างขวัญก าลังใจ/

การดูแลเอาใจใส่ผู้ใต้บังคับบัญชา 

////////////////////////

////////////////////////

////////////////////////

https://eos.opdc.go.th/2563

1. การลดพลังงาน
2. มาตรการลด และคัดแยกขยะ
มูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ *
3. การก ากับดูแลการทุจริต
4. ภาวะผู้น า
5. ระบบติดตามการปฏิบัติงาน
เพื่อการบริหารงานขององค์การ

*ยกเว้นนายอ าเภอ ผู้บริหารท้องถิ่น ก านันและผู้ใหญ่บา้น

//////////////////////// ประเด็นการประเมิน
6. การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลใน
องค์การ
7. การสร้างคุณธรรม จริยธรรมในองค์การ 
8. การเสริมสร้างขวัญก าลังใจ/การดูแลเอาใจใส่
ผู้ใต้บังคับบัญชา
9. การบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงาน
10. การช้ีแจงประเด็นส าคัญท่ีทันต่อ
สถานการณ์ (ถ้ามี) (เฉพาะปลัดกระทรวง และ
อธิบดี) *

ผู้ประเมิน
Evaluation
ช่วงระยะเวลาการประเมิน
รอบ ๑๒ เดือน : 
ปลายเดือน ก.ย. 25๖๓

ผู้ถูกประเมิน
Self Assessment
ช่วงระยะเวลาการประเมิน
รอบ ๑๒ เดือน : 
ต้นเดือน ก.ย. 25๖๓

ผู้ใต้บังคับบัญชา
Online Survey
ช่วงระยะเวลาการประเมิน
รอบ ๑๒ เดือน : 
ปลายเดือน ส.ค. 25๖๓

๑

ประเมินผลคะแนนจากเจ้าภาพ QR Code
ประเด็นการประเมิน แหล่งข้อมูล

การลดพลังงาน ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน
กระทรวงพลังงาน

มาตรการลด และคัดแยก
ขยะมูลฝอย
ในหน่วยงานภาครัฐ

กรมควบคุมมลพิษ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

การชี้แจงประเด็นส าคัญ
ที่ทันต่อสถานการณ์

กรมประชาสัมพันธ์
และส านักงานปลัดกระทรวง
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

การก ากับดูแลการทุจริต ส านักงาน ป.ป.ช.

* LPA : Local Performance Assessment

(ใช้แนวทางการประเมิน LPA 
ของกรมส่งเสริม

การปกครองท้องถิ่น)


