
วันที� 21 ธันวาคม 2560
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ณ หอ้งประชมุแกรนดบ์อลรมู ชั �น 3 
โรงแรมโกลเดน้ ทวิลปิ ซอฟเฟอรนิ

แนวทางการประเมนิผูบ้รหิารองคก์าร
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ที�มา

 กลไกการประเมนิผลผูบ้รหิารองคก์าร ตามขอ้ส ั�งการของนายกรฐัมนตรี

แนวทางการประเมนิผลผูบ้รหิารองคก์าร
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การเชื�อมโยงการพฒันาประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานกบัแนวทางการประเมนิ
ผูบ้รหิารองคก์าร

การดําเนนิการ 

ประเด็นการชี�แจง

6

ตวัอยา่งระบบประเมนิผูบ้รหิารองคก์าร 
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1. ที�มา



1. ที�มา  (ตอ่)

ขอ้ส ั�งการที�ประชุม ครม. 
 วนัที� 1 สงิหาคม 2560

ขอ้ส ั�งการ นรม. ในรายงานผลการดําเนนิการฯ ก.ค.60 ขอ้ส ั�งการ นรม. ในรายงานผลการ
ดําเนนิการฯ ส.ค.60

(สลน.) ณ วนัที� 13 กนัยายน 2560สลน. ณ วนัที� 25 สงิหาคม 2560 กขร. ณ วนัที� 29 สงิหาคม 2560

การพฒันาและปรบัปรุงการทํางาน
ใหม้ีประสทิธภิาพมาก  เดอืนละ 1 
งานหรือก ิจกร รม :ใหส้ํ า นักง าน 
ก.พ.ร. ประเมนิผลการปฏบิัตติามขอ้สั�ง
การนี�ของสว่นราชการทุก 3 เดอืน เพื�อ
เสนอต่อรองนายกรัฐมนตรี (นายวษิณุ 
เครอืงาม) 

ใหต้ดิตามกรณีตวัชี�วดัเพื�อการปฏริูป
หวัหน้าหน่วยราชการ  และหน่วย
ราชการเชิงผลสัมฤทธิ� โดยให้เ ป็น
คะแนนพเิศษ เพื�อนํามาพจิารณาใน
การแตง่ต ั�ง จา่ยคา่ตอบแทน 

ใหเ้พิ�มเตมิหวัขอ้การประเมนิจาก
ปกตใิหเ้ป็นความรบัผดิชอบของ
หวัหนา้หน่วยงานทุกระดบั และมี
ผลในการพจิารณาแตง่ต ั�งดว้ย

กําหนดแนวทางการประเมนิผลผูนํ้า
องคก์ารเพิ�มจากการประเมนิปกติ
ประจําปี 
 กําหนดอกีสบิขอ้ ขอ้ละ 10 คะแนน
 ประเมนิทุก 6 เดอืน
 ผูถู้กประเมนิ : ปลดักระทรวง/

เทยีบเท่า อธบิด/ีเทยีบเทา่ ผวจ.
นายอําเภอ ผูบ้รหิารทอ้งถิ�น กํานัน
ผูใ้หญ่บา้น

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

2. การลดการใชพ้ลงังาน 2. การลดพลงังาน 2. การลดพลงังาน 2. การลดพลงังาน

3. การลดภาระงบประมาณ 3. การประหยดังบประมาณ 3. การใชจ้า่ยงบประมาณลดลง 3. การลดคา่ใชจ้า่ย

4.  การแกไ้ขปัญหาการทุจรติ 4. การปราบปรามทุจรติ 4. การลดการทุจรติ 4. การกํากบัดแูลการทจุรติ

5. การมุง่สู ่Thailand 4.0 5. วสิยัทศัน*์ 

6. การบรหิารงานในองคก์ารที�
     รเิร ิ�มแกไ้ขขอ้บกพรอ่ง*

5. การใชร้ะบบสารสนเทศ 7. สง่เสรมิการใชด้จิทิลัและขดี
ความสามารถที�มอียูแ่ละ

     พฒันาข ึ�นทกุ 6 เดอืน

8. การสรา้งคณุธรรม จรยิธรรม
    ในองคก์าร*

9. การเสรมิสรา้งขวญักําลงัใจ/
    การดแูลเอาใจใสผู่บ้งัคบับญัชา*

5. การบูรณาการความร่วมมอืระหวา่ง
หน่วยงาน 

6. การบูรณาการผลงานฯ 10. การบรูณาการความรว่มมอื
ระหวา่งหนว่ยงาน 

6. การเพิ�มการอํานวยความสะดวก
ใหแ้กป่ระชาชน

7. การลดขั �นตอนการทํางาน และ
ปรมิาณงานที�ซํ�าซอ้น 4หมายเหต ุ: * ประเด็นที�เพิ�มเตมิจากขอ้สั�งการเดมิ



• Log-in เขาระบบประเมนิ on-line โดยใสร่หัสผ่าน 
• key in ในแบบฟอรม์ประเมนิตามที�ปรากฎในหนา้จอ โดยสามารถ

เรียกดูผลการประเมินตนเองเบื�องตน้และขอ้มูลประกอบ 
(attached file) ของผูถู้กประเมนิได ้

ผูป้ระเมนิ

• นายกรัฐมนตร/ีรองนายกรัฐมนตร/ี
รัฐมนตรี

• ปลัดกระทรวง/หัวหนา้สว่นราชการ
เทยีบเทา่

• ปลัดกระทรวงมหาดไทย

• ผูว้า่ราชการจังหวัด

• นายอําเภอ

แฟ้มทะเบยีนประวตั ิ
รายบุคคล

Cloud

• ระบบจะประมวลผลและออกรายงาน
โดยอาจผ่านทาง PMOC  เพื�อสั�งการ
ตอ่ไป

ผูถู้กประเมนิ

• ปลัดกระทรวง/หัวหนา้สว่นราชการเทยีบเทา่
ปลัดกระทรวง  

• อธบิด/ีหัวหนา้สว่นราชการเทยีบเทา่อธบิดี

• ผูว้า่ราชการจังหวัด       

• นายอําเภอ

• ผูบ้รหิารทอ้งถิ�น

• กํานัน

• ผูใ้หญ่บา้น

• Log-in เขา้ระบบประเมนิ on-line โดยใส่รหัสผ่าน และ password ของ
ตนเอง

• ประเมนิตนเองเบื�องตน้ โดย key-in ลงในแบบฟอรม์ประเมนิในระบบ on-line
ที�ปรากฎในหนา้จอ รวมทั �ง attached file เพื�อนําเสนอขอ้มลูหรอืขอ้เท็จจรงิ
ประกอบการพจิารณา

• ระบบจะ forward การประเมนิเบื�องตน้และ attached file พรอ้มใหผู้ป้ระเมนิ
เรยีกขอ้มลูข ึ�นมาประกอบการพจิารณา

2. กลไกการประเมนิผลผูบ้รหิารองคก์าร ตามขอ้ส ั�งการของนายกรฐัมนตรี

1

2 3
นายกรฐัมนตรี

รับทราบผลการประเมนิและสั�งการ

5



รวมทั �งส ิ�น

6

นายกรฐัมนตร ี
รอง

นายกรฐัมนตร ี รฐัมนตร ี ปลดักระทรวง
ปลดักระทรวง

มหาดไทย
ผูว้า่ราชการ

จงัหวดั
นายอาํเภอ

ผูป้ระเมนิ

• หวัหนา้
สว่นราชการ
เทยีบเทา่
ปลดักระทรวง

• หวัหนา้
สว่นราชการ
ข ึ�นตรงตอ่
นายกรฐัมนตรี

• หวัหนา้
สว่นราชการ
เทยีบเทา่
ปลดักระทรวง

• ปลดักระทรวง • อธบิดี
• หวัหนา้

สว่นราชการ
เทยีบเทา่
อธบิดี

• ผูว้า่ราชการ
จงัหวดั

• นายอําเภอ
• ผูบ้รหิาร

ทอ้งถ ิ�น

• ผูบ้รหิาร
ทอ้งถ ิ�น

• กํานนั
• ผูใ้หญบ่า้น

ผูถู้กประเมนิ

จํานวน

2. กลไกการประเมนิผลผูบ้รหิารองคก์าร ตามขอ้ส ั�งการของนายกรฐัมนตรี (ตอ่)

4 13 24 128 76 1,162 89,854

- สงป. 
- สลน. 
- กปร. 
- กอ.รมน.

กพ. กพร. ปปง. 
ปปท.สปน. พศ.  
ศอ.บต .สลค. 
สคก.สมช.สขช.
สศช. BOI

91,261



 ประเด็นการประเมนิ การประเมนิผล เจา้ภาพ

1. การลดพลงังาน ใชผ้ลการประเมนิจากระบบการรายงานในเว็บไซต์ e – report .energy.go.th
สํานักงานนโยบายและแผน

พลงังาน 
กระทรวงพลงังาน

2. การลดกระดาษ
ใชผ้ลการประเมนิงบประมาณที�สามารถประหยัดไดจ้ากการซื�อกระดาษใน
ตวัชี�วดัที� 4.2 การพัฒนาประสทิธภิาพในการปฏบิัตงิาน จากระบบ e-SAR

สํานักงาน ก.พ.ร.

3. การประหยัดงบประมาณ
ใชผ้ลการประเมนิงบประมาณที�สามารถประหยัดไดใ้นตวัชี�วดัที� 4.2 การ
พัฒนาประสทิธภิาพในการปฏบิัตงิาน จากระบบ e-SAR

สํานักงาน ก.พ.ร.

4. การกํากบัดแูลการทุจรติ
ใชผ้ลการประเมนิคณุธรรมและความโปร่งใสการดําเนนิงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)

สํานักงาน ปปท. 

5. วสิยัทัศน์ ประเมนิตนเอง (self assessment) -

6. การบรหิารงานในองคก์ารที�รเิริ�ม
แกไ้ขขอ้บกพร่อง

ผลการดําเนนิงานของสว่นราชการเทยีบกบัแผนการดําเนนิงานในภาพรวม ของ
ตวัชี�วดัที� 4.2 การพัฒนาประสทิธภิาพในการปฏบิัตงิาน จากระบบ e-SAR

สํานักงาน ก.พ.ร.

7. การสง่เสรมิการใชด้จิทิัลฯ ประเมนิตนเอง (self assessment) -

8. การสรา้งคณุธรรม จรยิธรรมใน
องคก์าร ประเมนิตนเอง (self assessment) -

9. การเสรมิสรา้งขวญักําลงัใจ/การ
ดแูลเอาใจใสผู่ใ้ตบ้ังคบับัญชา

นําผลการสํารวจการเสรมิสรา้งขวญักําลงัใจ/การดแูลเอาใจใส่
ผูใ้ตบ้ังคบับัญชา ของขา้ราชการทุกคนในหน่วยงาน (survey online)

สํานักงาน ก.พ.ร.

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

3. แนวทางการประเมนิผลผูบ้รหิารองคก์าร

ประเด็นการประเมนิผูบ้รหิารองคก์าร เพิ�มเตมิจากการประเมนิปกตปิระจําปี จํานวน 10 ประเด็น ไดแ้ก ่

7
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1. การลดพลงังาน 

ระดบั
คะแนน

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

เกณฑก์ารใหค้ะแนน (นํ�ามนัเชื�อเพลงิ)
 (รอบ 6 เดอืน/12 เดอืน)

0.5 ปรมิาณการใชไ้ฟฟ้าลดลงนอ้ยกวา่รอ้ยละ  2.00 ปรมิาณการใชนํ้�ามนัเชื�อเพลงิลดลงนอ้ยกวา่รอ้ยละ  2.00 

1 ปรมิาณการใชไ้ฟฟ้าลดลงตั �งแตร่อ้ยละ  2.00 – 2.99 ปรมิาณการใชนํ้�ามนัเชื�อเพลงิลดลงตั �งแตร่อ้ยละ  2.00 – 2.99

1.5 ปรมิาณการใชไ้ฟฟ้าลดลงตั �งแตร่อ้ยละ  3.00 – 3.99 ปรมิาณการใชนํ้�ามนัเชื�อเพลงิลดลงตั �งแตร่อ้ยละ  3.00 – 3.99

2 ปรมิาณการใชไ้ฟฟ้าลดลงตั �งแตร่อ้ยละ  4.00 – 4.99 ปรมิาณการใชนํ้�ามนัเชื�อเพลงิลดลงตั �งแตร่อ้ยละ  4.00 – 4.99

2.5 ปรมิาณการใชไ้ฟฟ้าลดลงตั �งแตร่อ้ยละ  5.00 – 5.99 ปรมิาณการใชไ้นํ�ามนัเชื�อเพลงิลดลงตั �งแตร่อ้ยละ  5.00 – 5.99

3 ปรมิาณการใชไ้ฟฟ้าลดลงตั �งแตร่อ้ยละ  6.00 – 6.99 ปรมิาณการใชนํ้�ามนัเชื�อเพลงิลดลงตั �งแตร่อ้ยละ  6.00 – 6.99

3.5 ปรมิาณการใชไ้ฟฟ้าลดลงตั �งแตร่อ้ยละ  7.00 – 7.99 ปรมิาณการใชนํ้�ามนัเชื�อเพลงิลดลงตั �งแตร่อ้ยละ  7.00 – 7.99

4 ปรมิาณการใชไ้ฟฟ้าลดลงตั �งแตร่อ้ยละ  8.00 – 8.99 ปรมิาณการใชนํ้�ามนัเชื�อเพลงิลดลงตั �งแตร่อ้ยละ  8.00 – 8.99

4.5 ปรมิาณการใชไ้ฟฟ้าลดลงตั �งแตร่อ้ยละ  9.00 – 9.99 ปรมิาณการใชนํ้�ามนัเชื�อเพลงิลดลงตั �งแตร่อ้ยละ  9.00 – 9.99

5 ปรมิาณการใชไ้ฟฟ้าลดลงตั �งแตร่อ้ยละ10.00 ขึ�นไป ปรมิาณการใชนํ้�ามนัเชื�อเพลงิลดลงตั �งแตร่อ้ยละ  10.00 ขึ�นไป

•  การลดพลงังาน พจิารณาจากพลงังาน 2 ชนดิ คอื พลงังานดา้นไฟฟ้า และพลงังานดา้นนํ�ามนัเชื�อเพลงิ 

•  มกีารใชพ้ลงังานไฟฟ้า /การใชนํ้�ามนัเชื�อเพลงิ ลดลงในแตด่า้นรอ้ยละ 10 เทยีบกบัคา่มาตรฐานการใชพ้ลงังานของแตล่ะหน่วยงาน

•  ใชผ้ลการประเมนิจากระบบ e-report.energy.go.th สํานักนโยบายและแผน กระทรวงพลงังาน 

•  เกณฑก์ารใหค้ะแนนแบบเดยีวกนัทั �ง 2 รอบการประเมนิ (6 เดอืน/12 เดอืน) คดิคา่ระดบัคะแนนเต็ม 5 คะแนน

นยิาม

3. แนวทางการประเมนิผลผูบ้รหิารองคก์าร (ตอ่)
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2. การลดกระดาษ

พจิารณาจากการที�ส่วนราชการไดม้กีารปรับเปลี�ยนรูปแบบหรอืวธิีการทํางาน เชน่ การถ่ายเอกสารสองหนา้ การนํากระดาษ
กลับมาใชซํ้�า (reuse) การนําส่งเอกสารวาระการประชุมผ่านระบบ e-mail ถ่ายเอกสารเฉพาะสาระสําคัญๆ เป็นตน้ การ
ปรับเปลี�ยนรปูแบบ วธิกีารทํางานดังกลา่ว สง่ผลใหจํ้านวนเงนิงบประมาณที�ใชจั้ดซื�อกระดาษลดลง เมื�อเทยีบกับจํานวนเงนิที�ตั �ง
ไวสํ้าหรับการซื�อกระดาษของปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

ระดบั
คะแนน

เกณฑก์ารใหค้ะแนน
(รอบ 6 เดอืน)

เกณฑก์ารใหค้ะแนน
(รอบ 12 เดอืน)

1 สามารถลดงบประมาณในการจดัซื�อกระดาษนอ้ยกวา่รอ้ยละ  1.00 สามารถลดงบประมาณในการจดัซื�อกระดาษนอ้ยกวา่รอ้ยละ  2.00 

2 สามารถลดงบประมาณในการจดัซื�อกระดาษไดร้อ้ยละ 1.00 – 1.49 สามารถลดงบประมาณในการจดัซื�อกระดาษไดร้อ้ยละ 2.00 – 2.99

3 สามารถลดงบประมาณในการจดัซื�อกระดาษไดร้อ้ยละ 1.50 – 1.99 สามารถลดงบประมาณในการจดัซื�อกระดาษไดร้อ้ยละ 3.00 – 3.99

4 สามารถลดงบประมาณในการจดัซื�อกระดาษไดร้อ้ยละ 2.00 – 2.49 สามารถลดงบประมาณในการจดัซื�อกระดาษไดร้อ้ยละ 4.00 – 4.99

5 สามารถลดงบประมาณในการจดัซื�อกระดาษไดร้อ้ยละ 2.50 – 2.99 สามารถลดงบประมาณในการจดัซื�อกระดาษไดร้อ้ยละ 5.00 – 5.99

6 สามารถลดงบประมาณในการจดัซื�อกระดาษไดร้อ้ยละ  3.00 – 3.49 สามารถลดงบประมาณในการจดัซื�อกระดาษไดร้อ้ยละ 6.00 – 6.99

7 สามารถลดงบประมาณในการจดัซื�อกระดาษไดร้อ้ยละ 3.50 – 3.99 สามารถลดงบประมาณในการจดัซื�อกระดาษไดร้อ้ยละ 7.00 – 7.99

8 สามารถลดงบประมาณในการจดัซื�อกระดาษไดร้อ้ยละ 4.00 – 4.49 สามารถลดงบประมาณในการจดัซื�อกระดาษไดร้อ้ยละ 8.00 – 8.99

9 สามารถลดงบประมาณในการจดัซื�อกระดาษไดร้อ้ยละ 4.50 – 4.99 สามารถลดงบประมาณในการจดัซื�อกระดาษไดร้อ้ยละ 9.00 – 9.99

10 สามารถลดงบประมาณนการจดัซื�อกระดาษไดต้ั �งแตร่อ้ยละ 5.00 ขึ�นไป สามารถลดงบประมาณในการจดัซื�อกระดาษไดต้ั �งแตร่อ้ยละ 10.00 ขึ�นไป

นยิาม

3. แนวทางการประเมนิผลผูบ้รหิารองคก์าร (ตอ่)
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3. การประหยดังบประมาณ

งบประมาณที�สว่นราชการสามารถนํามาประหยัดไดนั้�นจะตอ้งเป็นงบประมาณประเภทงบดําเนนิงาน งบลงทนุ งบเงนิอุดหนุน และ
งบรายจ่ายอื�น ที�เบกิจ่ายในลักษณะคา่ตอบแทน ใชส้อยและวัสด ุคา่สาธารณูปโภค รวมทั �งสว่นอื�นที�สว่นราชการเห็นวา่จะสามารถ
นํามาประหยัดงบประมาณได ้

ระดบั
คะแนน

เกณฑก์ารใหค้ะแนน
(รอบ 6 เดอืน)

เกณฑก์ารใหค้ะแนน
(รอบ 12 เดอืน)

1 สามารถประหยดังบประมาณไดน้อ้ยกวา่รอ้ยละ 0.25 สามารถประหยดังบประมาณไดน้อ้ยกวา่รอ้ยละ 1.00

2 สามารถประหยดังบประมาณไดร้อ้ยละ 0.25 – 0.49 สามารถประหยดังบประมาณไดร้อ้ยละ 1.00 - 1.49

3 สามารถประหยดังบประมาณไดร้อ้ยละ 0.50 – 0.74 สามารถประหยดังบประมาณไดร้อ้ยละ 1.50 - 1.99

4 สามารถประหยดังบประมาณไดร้อ้ยละ 0.75 – 0.99 สามารถประหยดังบประมาณไดร้อ้ยละ 2.00 - 2.49

5 สามารถประหยดังบประมาณไดร้อ้ยละ 1.00 – 1.24 สามารถประหยดังบประมาณไดร้อ้ยละ 2.50 - 2.99

6 สามารถประหยดังบประมาณไดร้อ้ยละ 1.25 – 1.49 สามารถประหยดังบประมาณไดร้อ้ยละ 3.00 - 3.49

7 สามารถประหยดังบประมาณไดร้อ้ยละ 1.50 – 1.74 สามารถประหยดังบประมาณไดร้อ้ยละ 3.50 - 3.99

8 สามารถประหยดังบประมาณไดร้อ้ยละ 1.75 – 1.99 สามารถประหยดังบประมาณไดร้อ้ยละ 4.00 - 4.49

9 สามารถประหยดังบประมาณไดร้อ้ยละ 2.00 สามารถลประหยดังบประมาณไดร้อ้ยละ 4.50 – 4.99

10 สามารถประหยดังบประมาณไดม้ากกวา่รอ้ยละ 2.00 ขึ�นไป สามารถประหยดังบประมาณไดต้ั �งแตร่อ้ยละ 5.00 ขึ�นไป

นยิาม

3. แนวทางการประเมนิผลผูบ้รหิารองคก์าร (ตอ่)
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• การประเมนิการกํากบัดูแลการทุจรติของผูบ้รหิารองคก์าร สะทอ้นจากผลการประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) จากสํานักงาน ป.ป.ช. และ ป.ป.ท.โดยเป็นการประเมนิอยา่งครอบคลมุมติกิาร
กํากบัดแูลการทุจรติของผูบ้รหิารใน 5 องคป์ระกอบ ไดแ้ก ่ความโปร่งใส (Transparency) ความพรอ้มรับผดิ (Accountability)ความปลอดจากการ
ทุจริตในการปฏบิัตงิาน (Corruption-Free) วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture) และคุณธรรมการทํางานในหน่วยงาน (Work 
Integrity) ใหม้กีารดําเนนิงานที�มคีณุธรรม จรยิธรรม และธรรมาภบิาล

• ผลการประเมนิ ITA แบ่งออกเป็น 2 รอบการประเมนิ
 รอบการประเมนิที� 1 พจิารณาจากคะแนน Evidence-Based Integrity and transparency Assessment (EBIT) มคีะแนนเต็ม 1,000 คะแนน 
 รอบการประเมนิที� 2 ผลการประเมนิ ITA รอ้ยละ 100 

ระดบัคะแนน เกณฑก์ารใหค้ะแนน
(รอบ 6 เดอืน)

เกณฑก์ารใหค้ะแนน
(รอบ 12 เดอืน)

1 ไดค้ะแนน EBIT ตํ�ากวา่หรอืเทา่กับ 199.99 คะแนน มผีลการประเมนิ ITA นอ้ยกวา่ รอ้ยละ 50.00

2 ไดค้ะแนน EBIT 200.00 – 299.99 คะแนน มผีลการประเมนิ ITA รอ้ยละ  50.00  – 54.99

3 ไดค้ะแนน EBIT 300.00 – 399.99 คะแนน มผีลการประเมนิ ITA  รอ้ยละ 55.00 – 59.99

4 ไดค้ะแนน EBIT 400.00 – 499.99 คะแนน มผีลการประเมนิ ITA รอ้ยละ 60.00 – 64.99 

5 ไดค้ะแนน EBIT 500.00 – 599.99 คะแนน มผีลการประเมนิ ITA รอ้ยละ 65.00 – 69.99

6 ไดค้ะแนน EBIT 600.00 – 699.99 คะแนน มผีลการประเมนิ ITA รอ้ยละ 70.00 – 74.99

7 ไดค้ะแนน EBIT 700.00 - 799.99 คะแนน มผีลการประเมนิ ITA รอ้ยละ 75.00 – 79.99

8 ไดค้ะแนน EBIT 800.00 – 899.99 คะแนน มผีลการประเมนิ ITA รอ้ยละ 80.00 – 85.99

9 ไดค้ะแนน EBIT 900.00 – 999.99 คะแนน มผีลการประเมนิ ITA รอ้ยละ 85.00– 89.99

10 ไดค้ะแนน EBIT 1,000 คะแนน มผีลการประเมนิ ITA มากกวา่ รอ้ยละ 90.00

นยิาม

4. การกาํกบัดแูลการทจุรติ

3. แนวทางการประเมนิผลผูบ้รหิารองคก์าร (ตอ่)
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การกําหนดวสัิยทัศนแ์ละแผนยทุธศาสตร์
เชื�อมโยงสูก่ารบรรลพุันธกจิ

(เลอืก 1 ขอ้ )

คะแนน
เต็ม 3

การดําเนนิการเชงิยทุธศาสตร์
(เลอืก 1 ขอ้ )

คะแนน
เต็ม 3

การมุง่เนน้การบรรลผุลสัมฤทธิ�
(เลอืก 1 ขอ้ )

คะแนน
เต็ม 4

• มีการกําหนดวสิัยทัศน์และยุทธศาสตร์ที�ตอบสนองต่อ
พันธกิจและภาระหนา้ที�ของส่วนราชการ (Mission 
base) /มีก า รถ่ า ยท อ ดวิสั ยทั ศน์ เ พื� อ ใ ห ้เ ก ิดก า ร
ดําเนนิการทั�วทั �งองคก์าร 
(1 คะแนน)

(   ) • มีการ กํ าหนดเ ป้าประสงค์และตัวชี�วั ด เช ิง
ยุทธศาสตรท์ี�ตอบสนองตอ่พันธกจิขององคก์าร
ทั �งระยะสั �นและระยะยาว  
(1 คะแนน)

(   ) • ตดิตามตวัชี�วัดและผลการดําเนนิการของ
องคก์ารอย่างตอ่เนื�อง 
(1 คะแนน)

(    )

• มีการกําหนดวสิัยทัศน์และยุทธศาสตร์ที�ตอบสนองต่อ
พันธกิจและภาระหนา้ที�ของส่วนราชการ (Mission 
base) /มีก า รถ่ า ยท อ ดวิสั ยทั ศน์ เ พื� อ ใ ห ้เ ก ิดก า ร
ดําเนนิการทั�วทั �งองคก์าร 

• มีการกําหนดวสิัยทัศน์และยุทธศาสตร์ที�ตอบสนองต่อ
การบูรณาการกับยุทธศาสตรข์องประเทศ 
(2 คะแนน)

(   ) • มีการ กํ าหนดเ ป้าประสงค์และตัวชี�วั ด เช ิง
ยุทธศาสตรท์ี�ตอบสนองตอ่พันธกจิขององคก์าร
ทั �งระยะสั �นและระยะยาว 

• มีการวเิคราะห์ความเสี�ยง ความคาดการณ์การ
เปลี�ยนแปลงที�จะเกดิขึ�นในอนาคต 
(2 คะแนน)

(   ) • ติดตามตัวชี�วัดและผลการดําเนินการของ
องคก์ารอย่างตอ่เนื�อง 

• ตดิตามผลการดําเนินการ และผลกระทบที�
เก ิดข ึ�นทั �ง ใ น ระ ยะ สั �น และ ระ ยะ ยา วแ ละ
ผลกระทบทมีตี่อเศรษฐกจิ สังคม สาธารณสุข 
และส ิ�งแวดลอ้ม 
(2 คะแนน)

(    )

• มีการกําหนดวสิัยทัศน์และยุทธศาสตร์ที�ตอบสนองต่อ
พันธกิจและภาระหนา้ที�ของส่วนราชการ (Mission 
base) /มีก า รถ่ า ยท อ ดวิสั ยทั ศน์ เ พื� อ ใ ห ้เ ก ิดก า ร
ดําเนนิการทั�วทั �งองคก์าร

• มีการกําหนดวสิัยทัศน์และยุทธศาสตร์ที�ตอบสนองต่อ
การบูรณาการกับยุทธศาสตรข์องประเทศ

• มีการกําหนดวสิัยทัศน์และยุทธศาสตร์ที�ตอบสนองต่อ
กา รบู รณากา รกั บ ยุ ท ธ ศาสตร์ขอ งปร ะ เท ศแ ละ
ยุทธศาสตร์ที�ตอบสนองต่อการสรา้งนวัตกรรมและ
วัฒนธรรมในการมุ่งประโยชนส์ขุประชาชน 
(3 คะแนน)

(   ) • มีการ กํ าหนดเ ป้าประสงค์และตัวชี�วั ด เช ิง
ยุทธศาสตรท์ี�ตอบสนองตอ่พันธกจิขององคก์าร
ทั �งระยะสั �นและระยะยาว 

• มีการวเิคราะห์ความเสี�ยง ความคาดการณ์การ
เปลี�ยนแปลงที�จะเกดิขึ�นในอนาคต 

• มแีผนรองรับการดําเนนิการเพื�อตอบสนองการ
เปลี�ยนแปลง ทั �งในระยะสั �นและระยะยาว 
(3 คะแนน)

(   ) • ติดตามตัวชี�วัดและผลการดําเนินการของ
องคก์ารอย่างตอ่เนื�อง 

• ตดิตามผลการดําเนินการ และผลกระทบที�
เก ิดข ึ�นทั �ง ใ น ระ ยะ สั �น และ ระ ยะ ยา วแ ละ
ผลกระทบทมีตี่อเศรษฐกจิ สังคม สาธารณสุข 
และส ิ�งแวดลอ้ม 

• นําขอ้สรุปจากการดําเนินการไปสู่การสรา้ง
นวัตกรรมที�มีผลกระทบสูงและเชงินโยบายที�
นํ า ไป สู่ ก า ร แ ก ้ปั ญหาที� มี ค ว าม ซั บ ซ ้อ น
(4 คะแนน)

(    )

คะแนน                          (   ) คะแนน                          (   ) คะแนน (    )

รวมคะแนน …….

• วสิยัทัศน์ หมายถงึ ความสามารถในการกําหนดทศิทาง ภารกจิ และเป้าหมายการทํางานที�ชดัเจนและความสามารถในการสรา้งความร่วมแรง
ร่วมใจของบุคลากรของหน่วยงานเพื�อใหภ้ารกจิบรรลวุตัถุประสงค์

• แบบประเมนิในประเด็น “ วสิยัทัศน์” ของผูบ้รหิารองคก์าร มคีะแนนเต็ม 10 คะแนน โดยใชแ้บบประเมนินี�ทั �ง 2 รอบ

นยิาม

ระ
ด
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5. วสิยัทศัน ์  

3. แนวทางการประเมนิผลผูบ้รหิารองคก์าร (ตอ่)

หมายเหต ุ: แนบหลกัฐานประกอบการประเมนิ
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• การบรหิารงานในองคก์ารที�รเิร ิ�มแกไ้ขขอ้บกพร่อง หมายถงึการพฒันาและปรบัปรุงการทํางานภายในหน่วยงานของตนใหม้ี
ประสทิธภิาพมากยิ�งข ึ�นภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อยา่งนอ้ย 12 กจิกรรม เช่น การลดการใชพ้ลังงาน การลดปรมิาณเอกสาร 
การลดภาระงบประมาณ การลดขั �นตอนการทํางาน และปรมิาณงานที�ซํ�าซอ้น การบูรณาการความร่วมมอืระหว่างหน่วยงาน การแกไ้ขปัญหา
การทุจรติ การเพิ�มการอํานวยความสะดวกใหแ้กป่ระชาชน การออกแบบระบบงาน การออกแบบกระบวนการทํางาน การจดัทําคู่มอืการทํางาน
ในหน่วยงาน (Work manual ) การมอบอํานาจภายในหน่วยงาน การประสานงานภายในองคก์ร การจดัทําแผนบรหิารความเสี�ยง เป็นตน้ เพื�อ
ลดขอ้ผดิพลาดและจดุออ่นในการปฏบิัตงิาน

• เป็นการวดัความสําเร็จในการดําเนนิกจิกรรมไดต้ามแผนการพัฒนาประสทิธภิาพในการปฏบิัตงิาน โดยใชค้ะแนนการประเมนิตามตวัชี�วดัที� 4.2 
มาตรการปรับปรุงประสทิธภิาพในการปฏบิัตริาชการ 

ระดบั
คะแนน

เกณฑก์ารใหค้ะแนน
(รอบ 6 เดอืน)

เกณฑก์ารใหค้ะแนน
(รอบ 12 เดอืน)

1 ดําเนนิกจิกรรมไดผ้ลผลติตามแผน ตํ�ากวา่รอ้ยละ  50.00 ดําเนนิกจิกรรมไดผ้ลผลติตามแผน ตํ�ากวา่รอ้ยละ  50.00

2 ดําเนนิกจิกรรมไดผ้ลผลติตามแผน รอ้ยละ 50.00-54.99 ดําเนนิกจิกรรมไดผ้ลผลติตามแผน รอ้ยละ 50.00-54.99

3 ดําเนนิกจิกรรมไดผ้ลผลติตามแผน รอ้ยละ 55.00-59.99 ดําเนนิกจิกรรมไดผ้ลผลติตามแผน รอ้ยละ 55.00-59.99

4 ดําเนนิกจิกรรมไดผ้ลผลติตามแผน รอ้ยละ 60.00-64.99 ดําเนนิกจิกรรมไดผ้ลผลติตามแผน รอ้ยละ 60.00-64.99

5 ดําเนนิกจิกรรมไดผ้ลผลติตามแผน รอ้ยละ 65.00-69.99 ดําเนนิกจิกรรมไดผ้ลผลติตามแผน รอ้ยละ 65.00-69.99

6 ดําเนนิกจิกรรมไดผ้ลผลติตามแผน รอ้ยละ 70.00-74.99 ดําเนนิกจิกรรมไดผ้ลผลติตามแผน รอ้ยละ 70.00-74.99

7 ดําเนนิกจิกรรมไดผ้ลผลติตามแผน รอ้ยละ 75.00-79.99 ดําเนนิกจิกรรมไดผ้ลผลติตามแผน รอ้ยละ 75.00-79.99

8 ดําเนนิกจิกรรมไดผ้ลผลติตามแผน รอ้ยละ 80.00-84.99 ดําเนนิกจิกรรมไดผ้ลผลติตามแผน รอ้ยละ 80.00-84.99

9 ดําเนนิกจิกรรมไดผ้ลผลติตามแผน รอ้ยละ 85.00-89.99 ดําเนนิกจิกรรมไดผ้ลผลติตามแผน รอ้ยละ 85.00-89.99

10 ดําเนนิกจิกรรมไดผ้ลผลติตามแผน รอ้ยละ 90 ข ึ�นไป ดําเนนิกจิกรรมไดผ้ลผลติตามแผน รอ้ยละ 90 ข ึ�นไป

นยิาม

6.  การบรหิารงานในองคก์ารที�รเิร ิ�มแกไ้ขขอ้บกพรอ่ง

3. แนวทางการประเมนิผลผูบ้รหิารองคก์าร (ตอ่)
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 การสง่เสรมิการใชด้จิทิัลและขดีความสามารถที�มอียู่และพัฒนาขึ�นทุก 6 เดอืน หมายถงึ  การนําเทคโนโลยมีาปรับใชใ้นการเพิ�ม
ประสทิธภิาพในการทํางาน

 แบบประเมนิมจํีานวน 10 ขอ้ ขอ้ละ 1 คะแนน รวม 10 คะแนน โดยใชแ้บบประเมนินี�ทั �ง 2 รอบ

แบบประเมนิการสง่เสรมิการใชด้จิทิลัฯ
ขอ้ละ 

1 คะแนน

1. มกีารจดัทําแผนปฏบิัตกิารดจิทิัล โดยมกีารกําหนดแนวทาง/แนวปฏบิัตใินการพัฒนางานดา้นดจิทิัล (     )

2. มกีารการจดัสรรงบประมาณในการพัฒนางานดา้นดจิทิัล/เทคโนโลยสีารสนเทศ
(     )

3. มกีารสง่เสรมิใหค้วามรูด้า้นดจิทิัล/เทคโนโลยสีารสนเทศแกบ่คุลากรในหน่วยงาน (     )

4. มกีารวเิคราะหค์วามเสี�ยงป้องกนัการโจมตทีางไซเบอร ์และจดัทําแผนเตรยีมความพรอ้มกรณีฉุกเฉนิใหร้ะบบสามารถใชง้านไดต้ามปกติ (     )

5. มกีารจดัทําระบบสํารองของสารสนเทศที�อยูใ่นสภาพพรอ้มใชง้าน (     )

6. มกีารบรหิารจดัการภายใน (Back Office) ที�ดําเนนิการในรูปแบบอเิล็กทรอนกิส ์เชน่ งานบรหิารทรัพยากรบุคคล งานการเงนิและ
    บัญช ีงานสารบรรณ งานธุรการ งานประชาสมัพันธภ์ายในองคก์าร งานอาคารและสถานที�

(     )

7. มฐีานขอ้มลูกลางสําหรับใหเ้จา้หนา้ที�ใชป้ระโยชน์ในการทํางานร่วมกนั และสามารถใหผู้บ้รหิารใชป้ระโยชน์ในการตดัสนิใจได ้ (     )

8. มกีารพัฒนาฐานขอ้มลูกลางของหน่วยงานเพื�อใหห้น่วยงานอื�นสามารถนําไปใชป้ระโยชน์ได ้โดยมกีารจดัการขอ้มลูใหม้คีวามสมบรูณ์ 
    ทันสมยั และเป็นปัจจบุัน

(     )

9. หน่วยงานมกีารเปิดเผยขอ้มลูของหน่วยงานที�เป็นประโยชน ์(Open Data) ที�ไมก่ระทบตอ่สทิธสิว่นบุคคลหรอืความมั�นคงของชาตใิหก้บั
    บุคคลหรอืหน่วยงานภายนอก เพื�อนําไปสูร่ะบบราชการ 4.0

(     )

10. มกีารนําดจิทิัล/เทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นการปฏบิัตงิาน/การอํานวยความสะดวกประชาชน/การบรกิารภาครัฐ เชน่ การใหบ้รกิาร
    ออนไลน์ ระบบสบืคน้ผ่านทางเว็บไซต ์การประชาสมัพันธบ์รกิารแบบอเิล็กทรอนกิส ์หรอืการใชส้ื�อโซเชยีลมเีดยี (Social Media) 

(     )

รวมคะแนนการประเมนิ

นยิาม

7. สง่เสรมิการใชด้จิทิลัและขดีความสามารถที�มอียูแ่ละพฒันาขึ�นทกุ 6 เดอืน

3. แนวทางการประเมนิผลผูบ้รหิารองคก์าร (ตอ่)

หมายเหต ุ: แนบหลกัฐานประกอบการประเมนิ
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 การประเมนิคณุธรรม จรยิธรรมในองคก์าร คอื การประเมนิการปฏบิัตงิาน/บรหิารงานโดยยดึหลักคุณธรรม และจรยิธรรม ไดแ้ก่ ซื�อสัตยส์ุจรติ 
ความถูกตอ้งชอบธรรม การยดึประโยชน์สว่นรวมเป็นที�ตั �ง การมุง่ผลสัมฤทธิ�ของงาน การยดึมั�นในสถาบันชาต ิศาสนา และพระมหากษัตรยิ ์การไม่
เลอืกปฏบิัต ิและการเป็นแบบอยา่งที�ดแีละรักษาภาพลักษณ์ของราชการ

 คณุธรรม (Integrity) คอื การปฏบิัตงิานโดยมมีาตรฐานการปฏบิัตงิานและมคีวามเป็นธรรมในการปฏบิัตงิาน รวมถงึการบรหิารงานโดยยดึหลัก
คณุธรรม 

 จรยิธรรม (Ethics) คอื พฤตกิรรมการปฏบิัตหินา้ที�หรอืการบรหิารจัดการที�ด ีโดยยดึหลัก ความซื�อสัตยส์ุจรติ ความถูกตอ้งชอบธรรม การปฏบิัต ิ

ตามกฎหมาย และการตระหนักถงึจรรยาบรรณวชิาชพีเพื�อสรา้งคณุคา่ของการใหบ้รกิารสาธารณะของภาครัฐ

ระดบัคะแนน เกณฑก์ารใหค้ะแนน (รอบ 6 เดอืน) เกณฑก์ารใหค้ะแนน (รอบ 12 เดอืน)

1 ไดค้ะแนนตํ�ากวา่ 50 คะแนน ไดค้ะแนนตํ�ากวา่ 50 คะแนน

2 ไดค้ะแนนตั �งแต ่50 - 54 ไดค้ะแนนตั �งแต ่50 - 54

3 ไดค้ะแนนตั �งแต ่55 – 59 ไดค้ะแนนตั �งแต ่55 – 59

4 ไดค้ะแนนตั �งแต ่60 – 64 ไดค้ะแนนตั �งแต ่60 – 64

5 ไดค้ะแนนตั �งแต ่65 - 69 ไดค้ะแนนตั �งแต ่65 - 69

6 ไดค้ะแนนตั �งแต ่70 - 74 ไดค้ะแนนตั �งแต ่70 - 74

7 ไดค้ะแนนตั �งแต ่75 – 79 ไดค้ะแนนตั �งแต ่75 – 79

8 ไดค้ะแนนตั �งแต ่80 - 84 ไดค้ะแนนตั �งแต ่80 - 84

9 ไดค้ะแนนตั �งแต ่85 - 89 ไดค้ะแนนตั �งแต ่85 - 89

10 ไดค้ะแนน 90 ขึ�นไป ไดค้ะแนน 90 ขึ�นไป

เกณฑก์ารประเมนิคุณธรรม จรยิธรรมในองคก์ร

นยิาม

8. การสรา้งคณุธรรม จรยิธรรมในองคก์าร

3. แนวทางการประเมนิผลผูบ้รหิารองคก์าร (ตอ่)

หมายเหต ุ: แนบหลกัฐานประกอบการประเมนิ



ประเด็นการประเมนิ

คะแนนการประเมิน จากนอยที่ -----> มากที่สุด

ผลประเมนิตอ้งปรบัปรงุ พอใช้ ปานกลาง ดี ดมีาก

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ซื�อสตัยส์จุรติมจีติสาํนกึท ี�ดแีละรบัผดิชอบตอ่หนา้ที�

1. ปฏบิัตหินา้ที�ราชการอยา่งถกูตอ้งตามกฎหมาย และตามทํานองคลองธรรม และมจีติสํานกึ 
ที�จะทําในสิ�งที�ถกูตอ้ง มมีโนสจุรติ (ความสจุรติในใจ)

2. มสํีานกึรับผดิชอบตอ่ความเป็นขา้ราชการ หนา้ที�ราชการ และการใหบ้รกิาร  (Service Mind)

ยนืหยดัในสิ�งท ี�ถูกตอ้งชอบธรรม 

3. กลา้ตัดสนิใจ ยดึมั�นในความถกูตอ้ง และกลา้คัดคา้นในสิ�งที�ไมถ่กูตอ้ง

ยดึถอืประโยชนส์ว่นรวมเป็นที�ต ั�ง

4. ปฏบิัตหินา้ที�ราชการโดยคํานงึถงึ ประโยชนส์ว่นรวมเป็นที�ตั �ง

มุง่ผลสมัฤทธิ�ของงาน

5. ปฏบิัตหินา้ที�ราชการโดยคํานงึถงึ ผลสัมฤทธิ�ของงาน

ยดึม ั�นในสถาบนัหลกัของประเทศอนัไดแ้กช่าต ิศาสนาพระมหากษตัรยิ ์และการปกครองระบอบ
ประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิท์รงเป็นประมขุ
6. ยดึมั�นและพทิักษ์รักษาไวซ้ ึ�งสถาบันหลักของประเทศ อันไดแ้กช่าต ิศาสนาพระมหากษัตรยิ ์และการ

ปกครองระบอบประชาธปิไตยอันมพีระมหากษัตรยิ ์ทรงเป็นประมขุ โดยมเีป้าหมาย ในการปฏบิัตริาชการ
ใหเ้กดิความผาสกุแกป่ระชาชน

ไมเ่ลอืกปฏบิตั ิ

7. ปฏบิัตหินา้ที�ราชการ และอํานวยความสะดวก ตอ่ทกุคนดว้ยความรวดเร็ว ความเที�ยงธรรม ปราศจาก
อคตแิละระบบอปุถัมภ์

8. ไมเ่ลอืกปฏบิตัติอ่บคุคล สรา้งโอกาสและความเทา่เทยีมในการปฏบิตัหินา้ที�โดยรับคนพกิารเขา้ทํางาน
ในหน่วยงาน หรอืใหค้วามชว่ยเหลอือื�นใดแกค่นพกิาร (ตาม พ.ร.บ.สง่เสรมิและพฒันาคณุภาพชวีติคน
พกิาร พ.ศ.2550 และที�แกไ้ขเพิ�มเตมิ (ฉบับที� 2) พ.ศ.2556 มาตรา 33 และมาตรา 35)

ดํารงตนเป็นแบบอยา่งที�ดแีละรกัษาภาพลกัษณ์ของทางราชการ

9. เป็นแบบอยา่งที�ดใีนการปฏบิตัหินา้ที�ราชการ

10. เป็นแบบอยา่งที�ดใีนการดํารงชวีติ และในการดําเนนิชวีติ เพื�อเป็นตน้แบบของสังคม

รวมคะแนนการประเมนิ

16

แบบประเมนิการสรา้งคณุธรรม จรยิธรรมในองคก์าร

8. การสรา้งคณุธรรม จรยิธรรมในองคก์าร

3. แนวทางการประเมนิผลผูบ้รหิารองคก์าร (ตอ่)
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 เป็นการสํารวจเรื�องปัจจัยการเสรมิสรา้งขวัญกําลังใจ/การดแูลเอาใจใสผู่ใ้ตบ้ังคับบัญชา
 กลุม่เป้าหมายผูต้อบแบบสํารวจ : ขา้ราชการทั �งหมดภายในหน่วยงาน 
 ตอ้งไดร้ับผลการสํารวจผ่านระบบอยา่งนอ้ยรอ้ยละ 80 ของจํานวนขา้ราชการทั �งหมดภายในหน่วยงาน
 การคดิคะแนนคดิจากคะแนนเฉลี�ยของขา้ราชการทั �งหมดที�ไดส้ง่แบบสํารวจผ่านระบบ
 ประเมนิทั �ง 2 รอบ

ระดบัคะแนน
เกณฑก์ารใหค้ะแนน 

(รอบ 6 เดอืน)
เกณฑก์ารใหค้ะแนน

 (รอบ 12 เดอืน)

1 ไดค้ะแนนตํ�ากวา่ 50.00 คะแนน ไดค้ะแนนตํ�ากวา่ 50.00 คะแนน

2 ไดค้ะแนนตั �งแต ่50.00 – 54.99 ไดค้ะแนนตั �งแต ่50.00 – 54.99

3 ไดค้ะแนนตั �งแต ่55.00 – 59.99 ไดค้ะแนนตั �งแต ่55.00 – 59.99

4 ไดค้ะแนนตั �งแต ่60.00 – 64.99 ไดค้ะแนนตั �งแต ่60.00 – 64.99

5 ไดค้ะแนนตั �งแต ่65.00 – 69.99 ไดค้ะแนนตั �งแต ่65.00 – 69.99

6 ไดค้ะแนนตั �งแต ่70.00 – 74.99 ไดค้ะแนนตั �งแต ่70.00 – 74.99

7 ไดค้ะแนนตั �งแต ่75.00 – 79.99 ไดค้ะแนนตั �งแต ่75.00 – 79.99

8 ไดค้ะแนนตั �งแต ่80.00 – 84.99 ไดค้ะแนนตั �งแต ่80.00 – 84.99

9 ไดค้ะแนนตั �งแต ่85.00 – 89.99 ไดค้ะแนนตั �งแต ่85.00 – 89.99

10 ไดค้ะแนน 90.00 ขึ�นไป ไดค้ะแนน 90.00 ขึ�นไป

เกณฑก์ารประเมนิ การเสรมิสรา้งขวญักาํลงัใจ/การดูแลเอาใจใสผู่ใ้ตบ้งัคบับญัชา

นยิาม

9.  การเสรมิสรา้งขวญักาํลงัใจ/การดแูลเอาใจใสผู่ใ้ตบ้งัคบับญัชา

3. แนวทางการประเมนิผลผูบ้รหิารองคก์าร (ตอ่)

Survey Online



ขอ้คําถาม

ระดบัความคดิเห็น

ผล
ประเมนิ

ตอ้ง
ปรบัปรุง

พอใช้ ปานกลาง ดี ดมีาก

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

การมอบหมายงานตรงกบัความรูค้วามสามารถ

1. ไดร้ับมอบหมายงานตรงกบัความรูค้วามสามารถ ความถนัด/ความเชี�ยวชาญ

ทําใหผู้ใ้ตบ้ังคับบญัชามคีวามมุง่มั�น ทุม่เท เสยีสละ ใหก้ับการทํางาน

เพื�อใหก้ารทํางานบรรลตุามเป้าหมายที�กําหนดไวไ้ดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ

การกําหนดเสน้ทางความกา้วหนา้ในสายงาน (Career part) ท ี�ชดัเจนและเหมาะสม

2.  มกีารกําหนด หรอืระบรุะยะเวลาในการเลื�อนตําแหน่งเป็นรปูธรรม

3. มกีารสับเปลี�ยน หมนุเวยีนเจา้หนา้ที�เพื�อใหเ้รยีนรูง้าน ในหลากหลายภารกจิ

เป็นประจําสมํ�าเสมอ  

การพจิารณาข ั�นเงนิเดอืนและ/หรอืการพจิารณาเล ื�อนตําแหนง่ มหีลกัเกณฑก์าร

ประเมนิผลการปฏบิตังิานสาํหรบัการเล ื�อนข ั�นเงนิเดอืนประจาํปี 

โดยประเมนิตามความรูค้วามสามารถและผลการปฏบิตังิาน

4.  การเลื�อนขั �นเลื�อนตําแหน่งดตูามความสามารถและคณุภาพของงานเป็นสําคัญ

5.  การเลื�อนขั �นเลื�อนตําแหน่งดจูากลําดับอาวโุส

18

แบบประเมนิการเสรมิสรา้งขวญักําลงัใจ/การดแูลเอาใจใสผู่ใ้ตบ้งัคบับญัชา

9.  การเสรมิสรา้งขวญักาํลงัใจ/การดแูลเอาใจใสผู่ใ้ตบ้งัคบับญัชา

3. แนวทางการประเมนิผลผูบ้รหิารองคก์าร (ตอ่)

Survey Online
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ขอ้คําถาม

ระดบัความคดิเห็น ผลประเมนิ

ตอ้ง
ปรบัปรุง

พอใช้ ปานกลาง ดี ดมีาก

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

การใหค้ําแนะนําชว่ยเหลอื แกไ้ขปญัหาใหก้บัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเพื�อใหง้านบรรลตุาม

เป้าหมายที�กาํหนดไวอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ

6. ไดร้ับความชว่ยเหลอืและขอ้เสนอแนะในการแกไ้ขปัญหาในการปฏบิัตงิาน

7. ไดร้ับการสนับสนุนขอ้มลูที�จําเป็นในการปฏบิัตงิาน/ไดร้ับการตดิตามความกา้วหนา้ของ

การปฏบิัตงิานเป็นระยะ

 การเปิดโอกาสใหข้า้ราชการในหนว่ยงานของทา่นสามารถแสดงความคดิเห็นผา่น

ชอ่งทางตา่ง ๆ

8. รับฟังความคดิเห็นของผูใ้ตบ้ังคับบัญชา

9. มอีสิระในการตัดสนิใจในการทํางานที�ไดร้ับมอบหมาย

สวสัดกิารและสิ�งแวดลอ้มในการทาํงาน

  10. มกีารจัดหาเครื�องมอืและอปุกรณอ์ํานวยความสะดวกมเีพยีงพอในการทํางาน/

       มกีารปรับปรงุสภาพแวดลอ้มของการทํางาน ความปลอดภัยในทํางาน ความสะอาด

เรยีบรอ้ยของอาคาร/สถานที�ในการปฏบิตังิาน/สวัสดกิารของหน่วยงาน 

รวมคะแนน

แบบประเมนิการเสรมิสรา้งขวญักําลงัใจ/การดแูลเอาใจใสผู่ใ้ตบ้งัคบับญัชา (ตอ่)

3. แนวทางการประเมนิผลผูบ้รหิารองคก์าร (ตอ่)

9.  การเสรมิสรา้งขวญักาํลงัใจ/การดแูลเอาใจใสผู่ใ้ตบ้งัคบับญัชา

Survey Online
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แบบประเมนิการบูรณาการความรว่มมอืระหวา่งหนว่ยงาน
ความรว่มมอื
(ขอ้ละ 1)

ความรว่มมอืที�มี

ลายลักษณอ์ักษร 

: MOU

(ขอ้ละ2)

1. มคีวามร่วมมอืระหวา่งสว่นราชการภายในกระทรวงเดยีวกนั  หรอืตา่งกระทรวง 
(     ) (     )

2. มคีวามร่วมมอืกบัภาคเอกชน/ภาคประชาสงัคม
(     ) (     )

3. มคีวามร่วมมอืกบัรัฐวสิาหกจิ/องคก์ารมหาชน/สถาบันการศกึษา (     ) (     )

4. มคีวามร่วมมอืกบัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ�น (     ) (     )

5. มคีวามร่วมมอืกบัหน่วยงานตา่งประเทศ (    ) (     )

• การบูรณาการการความร่วมมอืระหวา่งหน่วยงาน หมายถงึ การที�สว่นราชการสามารถประสานเพื�อใหเ้กดิความร่วมมือในดา้นต่างๆ ของ
แผนงาน โครงการ กระบวนการ ขอ้มูลสารสนเทศ  การจัดสรรทรัพยากร การปฏบิัตกิาร โดยคํานึงถงึหลัก ประหยัด ความคุม้ค่า มุ่งให ้
เกดิผลสัมฤทธิ�และเกดิประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาต ิซึ�งในการบูรณาการนั�นจะตอ้งเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างส่วนราชการ 
ภาคเอกชน ภาคประชาสงัคม รัฐวสิาหกจิ องคก์ารมหาชน สถาบันการศกึษา องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น และหน่วยงานต่างประเทศ 
พรอ้มกําหนดแผนงานการบูรณาการร่วมกัน รวมถึงกําหนดเป้าหมายผลผลติสําคัญ ที�จะสามารถดําเนินการไดใ้นปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561

• เป็นการประเมนิโดยใหเ้ลอืกอย่างใดอย่างหนึ�งในแตล่ะขอ้ ซึ�งมคีะแนนเต็ม 10 คะแนน โดยใชแ้บบประเมนินี�ทั �ง 2 รอบ

นยิาม

10.  การบูรณาการความรว่มมอืระหวา่งหนว่ยงาน (Integration)

3. แนวทางการประเมนิผลผูบ้รหิารองคก์าร (ตอ่)

หมายเหต ุ: แนบหลกัฐานประกอบการประเมนิ



21

การรายงานผลการประเมนิตามขอ้สั�งการนายกรัฐมนตรี

ตวัชี�วดั การรายงานผล หมายเหตุ

การรายงานการประเมนิตัวชี�วัดสว่นราชการตามมาตรการปรับปรงุ
ประสทิธภิาพในการปฏบิัตริาชการ (มาตรา 44)

  6 เดอืน / 12 เดอืน มตคิณะรัฐมนตรเีมื�อวันที� 5 
เมษายน 2560 ตามคําสั�งของ 
คสช ที� 5/2559 เรื�องมาตรการ
ปรับปรงุประสทิธภิาพในการปฏบิัต ิ
ราชการ

การรายงานผลตัวชี�วัดที� 4.2 การพัฒนาประสทิธภิาพในการปฏบิัตงิาน 
เดอืนละ 1 กจิกรรม รวม 12 เรื�อง 

• ทกุเดอืน (พลังงาน)
• เดอืนที�เร ิ�มกจิกรรม

มตคิณะรัฐมนตร ีเห็นชอบตามขอ้
สั�งการของนายกรัฐมนตร ีเมื�อวนัที� 
1 สงิหาคม 2560

การรายงานผลการประเมนิผูบ้รหิารองคก์าร จํานวน 10 เรื�อง 
ผ่านระบบการประเมนิผลแบบ Online

 6 เดอืน / 12 เดอืน ตามขอ้สั�งการนายกรัฐมนตรใีนการ
รายงานผลเดอืน สงิหาคม 2560

4. การเชื�อมโยงการพฒันาประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานกบัแนวทางการประเมนิ
ผูบ้รหิารองคก์าร



   เรื�องที�ดําเนนิการ ประเภท
ระยะเวลาดําเนนิการ ปีงบประมาณ 61

ผลผลติ
ต.ค. พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ ม.ีค เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย

เร ื�องท ี�ดําเนนิการตามขอ้ส ั�งการนายกรฐัมนตร ีวนัท ี� 25 ส.ค.2560 (จาํนวน 6 เร ื�อง)

1. การลดพลงังาน  (สนพ. : เจา้ภาพ)

• ไฟฟ้า

• นํ�ามัน

5

2. การลดกระดาษ 5

3. การประหยัดงบประมาณ 5

4. การแกไ้ขขอ้รอ้งเรยีนเรื�องการทุจรติหรอืละเวน้การปฏบิัต ิ
หนา้ที�โดยมชิอบที�สบืสวนแลว้มมีูล 

3

5. ปรับปรุงระบบ e-SAR  โดยเพิ�มเตมิฟังกช์ั�นการออกรายงาน
สําหรับการรายงานผลการประเมนิตนเองของสว่นราชการ

4

6. การบูรณาการการประเมนิองคป์ระกอบที� 5 ของสํานักงาน 
ก.พ.ร. กับระบบ PADME ของกระทรวงมหาดไทย

2

เร ื�องท ี�ดําเนนิการตาม มตคิณะรฐัมนตร ีวนัท ี� 1 ส.ค. 2560  (จาํนวน 6 เร ื�อง)

7. การจัดทําระบบ Citizen Feedback 1

8. การจัดทําระบบการประเมนิสถานะตนเองในการเป็นระบบ 
ราชการ 4.0  (GOV.4.0 online assessment)

4

9. การประเมนิผูบ้รหิารองคก์ารผ่านระบบออนไลน์ 4

10. การประชมุดว้ยระบบ Live Meeting 4

11. จัดทําชอ่งทางการรอ้งเรียนและแจง้ปัญหาการทุจรติของ  
บุคลากรสํานักงาน แบบออนไลน ์หรอื Application

3

12. จัดตั �ง Design thinking and Service design Center 1

รวมผลผลติในแตล่ะเดอืน 2 2 2 2 2 6 2 3 3 3 4 8

ตวัอยา่ง
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   ประเภทเร ื�องท ี�ดําเนนิการ

(1) การอํานวยความสะดวกแก่ประชาชน (2) การบรูณาการการทํางานระหวา่งหน่วยงาน/ภาคสว่นอื�น (3) การป้องกัน/แกไ้ขปัญหาดา้นทุจรติ (4) การเพิ�มประสทิธภิาพของสว่นราชการ (5) การประหยัดทรัพยากร

ขอ้ส ั�งการ นรม. 
ในรายงานผลการดําเนนิการฯ ส.ค.60

ณ วันที� 13 กันยายน 2560

1.  การลดพลงังาน

2. การลดเอกสาร

3. การลดคา่ใชจ้า่ย

4. การกาํกบัดูแลการทุจรติ

5. วสิยัทศัน*์ 

6. การบรหิารงานในองคก์ารที�รเิร ิ�มแกไ้ขขอ้บกพรอ่ง*

7. สง่เสรมิการใชด้จิทิลัและขดี
ความสามารถที�มอียูแ่ละ

     พฒันาข ึ�นทกุ 6 เดอืน

8. การสรา้งคุณธรรม จรยิธรรม
    ในองคก์าร*

9. การเสรมิสรา้งขวญักาํลงัใจ/
    การดูแลเอาใจใสผู่บ้งัคบับญัชา*

10. การบรูณาการความรว่มมอืระหวา่งหนว่ยงาน 

การประเมนิผูบ้รหิารองคก์ารตวัชี�วดั 4.2 การพฒันาประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน

4. การเชื�อมโยงการพฒันาประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานกบัแนวทางการประเมนิ
ผูบ้รหิารองคก์าร (ตอ่)



   เรื�องที�ดําเนนิการ ประเภท
ระยะเวลาดําเนนิการ ปีงบประมาณ 61

ผลผลติ
ต.ค. พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ ม.ีค เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย

เร ื�องท ี�ดําเนนิการตามขอ้ส ั�งการนายกรฐัมนตร ีวนัท ี� 25 ส.ค.2560 (จาํนวน 6 เร ื�อง)

1. การลดพลงังาน  (สนพ. : เจา้ภาพ)

• ไฟฟ้า

• นํ�ามัน

5 ลดลงรอ้ยละ 10 เทยีบกับคา่
มาตรฐาน

2. การลดกระดาษ 5 ลดลงรอ้ยละ 10

3. การประหยัดงบประมาณ 5 ลดลงรอ้ยละ 5

4. การแกไ้ขขอ้รอ้งเรยีนเรื�องการทุจรติหรอืละเวน้การปฏบิัต ิ
หนา้ที�โดยมชิอบที�สบืสวนแลว้มมีูล 

3 แกไ้ขขอ้รอ้งเรยีนฯ ไดร้อ้ยละ 100

5. ปรับปรุงระบบ e-SAR  โดยเพิ�มเตมิฟังกช์ั�นการออกรายงาน
สําหรับการรายงานผลการประเมนิตนเองของสว่นราชการ

4 ระบบ e-SAR ที�มฟัีงกช์ั�นการออก
รายงานฯ ของสว่นราชการ

6. การบูรณาการการประเมนิองคป์ระกอบที� 5 ของสํานักงาน 
ก.พ.ร. กับระบบ PADME ของกระทรวงมหาดไทย

2

เร ื�องท ี�ดําเนนิการตาม มตคิณะรฐัมนตร ีวนัท ี� 1 ส.ค. 2560  (จาํนวน 6 เร ื�อง)

7. การจัดทําระบบ Citizen Feedback 1

8. การจัดทําระบบการประเมนิสถานะตนเองในการเป็นระบบ 
ราชการ 4.0  (GOV.4.0 online assessment)

4

9. การประเมนิผูบ้รหิารองคก์ารผ่านระบบออนไลน์ 4

10. การประชมุดว้ยระบบ Live Meeting 4

11. จัดทําชอ่งทางการรอ้งเรียนและแจง้ปัญหาการทุจรติของ  
บุคลากรสํานักงาน แบบออนไลน ์หรอื Application

3

12. จัดตั �ง Design thinking and Service design Center 1

รวมผลผลติในแตล่ะเดอืน 2 2 2 2 2 6

ตวัอยา่ง
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ผลการประเมนิรอบการประเมนิท ี� 1

ผลผลติที�สามารถดําเนนิการไดต้ามแผน (14)  x 100  =  รอ้ยละ  87.5 

  ผลผลติตามแผนทั �งหมด (16)

ผ่าน : สว่นราชการดําเนนิกจิกรรมไดผ้ลผลติตามแผน 
รอ้ยละ 80 ข ึ�นไป

ไม่ผ่าน: สว่นราชการดําเนนิกจิกรรมไดผ้ลผลติตามแผน 
นอ้ยกว่ารอ้ยละ 80      

เกณฑผ์า่นการประเมนิ

   ประเภทเร ื�องท ี�ดําเนนิการ

(1) การอํานวยความสะดวกแก่ประชาชน (2) การบรูณาการการทํางานระหวา่งหน่วยงาน/ภาคสว่นอื�น (3) การป้องกัน/แกไ้ขปัญหาดา้นทุจรติ (4) การเพิ�มประสทิธภิาพของสว่นราชการ (5) การประหยัดทรัพยากร

    x x





     





4. การเชื�อมโยงการพฒันาประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานกบัแนวทางการประเมนิ
ผูบ้รหิารองคก์าร (ตอ่)

ประ เด็นการประ เมินที� 6 การบริหารงานใน
องค์การที�ร ิเ ร ิ�มแกไ้ขขอ้บกพร่องใชผ้ลการ
ดําเนนิงานของสว่นราชการเทียบกับแผนการดําเนนิงาน
ในภาพรวมของตัวชี�วัดที� 4.2 ผลการดําเนนิงาน
ไดร้อ้ยละ 87.5 ไดร้ะดบัคะแนนที� 9
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5. ตวัอยา่งระบบประเมนิผูบ้รหิารองคก์าร

ผูรับการประเมิน 

หนาจอหลัก

แบบที่ 1 ระบบที่มีเจาภาพและเจาภาพเปนผูใสคะแนน

แบบที่ 2 ระบบประเมินตนเอง 

รายงานของผูรับการประเมิน 

ผูประเมิน 

สรุปการรายงานผลการประเมนิ
ทั้ง 10 ประเด็น

รอบ 6 เดือน รอบ 12 เดือน 

รายงานประจําป (2 รอบ) 

รายงานของผูประเมิน 

หนาจอหลัก หนาจอการประเมิน

หนาจอรายงานผลการประเมิน: 

 รายงานผลการประเมิน 
รอบ 6 เดือน 

รายงานผลการประเมิน
รอบ 12 เดือน 

รายงานผลการประเมนิภาพรวม (2 รอบ) 

admin 

กําหนดรอบการ
ประเมิน

กําหนดโครงสราง
ผูบริหาร

กําหนดเกณฑการ
ประเมินทั้ง 10 

ประเด็น

2  รอบ

สถานะในการ
เปนผูรับการ
ประเมิน/ผู
ประเมิน

แบบที่ 1 : (1,2,3,4,6,9) ระบบจะคํานวณคะแนนที่ไดอัตโนมัติ โดย
ดึงขอมูลจากระบบตางที่เกี่ยวของ เชน ป.ป.ท, E-SAR, E-Report 
ก.พลังงาน เปนตน
แบบที่ 2 : (5,7,8,10) ตองกรอกขอมูลตามขอคําถาม ระบบจะ
คํานวณระดับคะแนนและผลการดําเนินงานให และแนบเอกสาร
หลักฐานได 



 ประเด็น
การประเมินผล คะแนน เปาหมาย

(6 เดือน)

ผลการ
ดําเนินงาน
(6 เดือน)

คะแนน
ท่ีได

เปาหมาย
(12 เดือน)

ผลการ
ดําเนินงาน
(12 เดือน)

คะแนน
ท่ีได

1. การลดพลังงาน
5 ไฟฟา 

ลดลงเฉลี่ยรอยละ 10 9.83% 4.5 ไฟฟา 
ลดลงเฉลี่ยรอยละ10 10.17% 5

5 น้ํามัน
ลดลงเฉลี่ยรอยละ 10 11.33% 5 น้ํามัน

ลดลงเฉลี่ยรอยละ10 10.67% 5

2. การลดกระดาษ 10 ลดลงรอยละ 5 4.83% 9 ลดลงรอยละ 10 (นับสะสมทั้ง
ป)

10%
(นับสะสมท้ังป)

10

3. การประหยัดงบประมาณ 10 ลดลงรอยละ 2 1.88% 8 ลดลงรอยละ 5
(นับสะสมทั้งป) 5% 10

4. การกํากับดูแลการทุจริต 10
ผลการประเมิน EBIT 

1000 คะแนน 980 9 ผลการประเมิน ITA ไดรอยละ 
100 100% 10

5.  วิสัยทัศน 10 ดําเนินการไดครบถวน
ของประเด็นการประเมิน 10 6 ดําเนินการไดครบถวน

ของประเด็นการประเมิน 10 10

6. การบริหารงานในองคการที่ริเริม่แกไขขอบกพรอง 10 ไดผลผลิตตามแผน 
รอยละ 90 ขึ้นไป 90% 10 ดําเนินการไดครบ

ทุกองคประกอบ 90% 10

7. การสงเสรมิการใชดิจทัิลฯ 10 ดําเนินการไดครบ
ทุกขอ 9 9 ดําเนินการไดครบ

ทุกองคประกอบ 9 9

8. การสรางคุณธรรม จริยธรรมในองคการ 10 ไดคะแนน 90 คะแนน
ขึ้นไป 77 7 ดําเนินการไดครบ

ทุกองคประกอบ 80 8

9. การเสริมสรางขวัญกําลังใจ/การดูแลเอาใจใส
ผูใตบังคับบัญชา 10 ไดคะแนน 90 คะแนน

ขึ้นไป 77 7 ดําเนินการไดครบ
ทุกองคประกอบ 80 8

10.  การบูรณาการความรวมมอืระหวางหนวยงาน 
(Integration) 10 มีความรวมมือเปน MOU 

ครบทุกประเภท 10 7 ดําเนินการไดครบ
ทุกองคประกอบ 10 8

คะแนนประเมิน (เต็ม) 100 คะแนนประเมินรวม (เต็ม 100 คะแนน) 81.5 คะแนนประเมินรวม (เต็ม 100 คะแนน) 93

ออกจากระบบพิมพรายงาน

หนาจอหลักของผูรับการประเมิน: เปนหนาจอสรุปผลการประเมินของผูรับการประเมินทั้ง 10 ประเด็น ซึ่งจะแสดงผลคะแนนที่ไดรับทั้ง 2 รอบการประเมิน

รายงานผล
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สรุปการรายงานผลการประเมินตนเองสําหรับผูบรหิารองคการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561  (1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561)

                  ผูรับการประเมิน …………………………………………    ตําแหนง   ………………………………………… กระทรวง …………………………………………
ผูประเมิน …………………………………………………..

ภาพรวมรอบ 6 เดือน รอบ 12 เดือน



สรุปการรายงานผลการประเมินตนเองสําหรับผูบรหิารองคการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561  (1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561)

                  ผูรับการประเมิน …………………………………………    ตําแหนง   ………………………………………… กระทรวง …………………………………………
ผูประเมิน …………………………………………………..

รายละเอียดการรายงานผลการประเมิน 10 ประเด็น

 ประเด็น
การประเมินผล

คะแนน เปาหมาย
(6 เดือน)

ผลการ
ดําเนินงาน
(6 เดือน)

คะแนน
ที่ได รายละเอียด

2. การลด
กระดาษ 10

ลดงบประมาณ
ในการจัดซื้อ
กระดาษเฉลี่ย

รอยละ 5

4.83% 9

รายงาน.......
รายงาน.......

งบประมาณ การทุจริต วิสัยทัศน ดิจิทัล คุณธรรม ขวัญกําลังใจบริหารงาน

บันทึก

รายละเอียดเกณฑการประเมิน

รอบ 12 เดือนรอบ 6 เดือน

แบบ 
1

พลังงาน กระดาษ บูรณาการ

หนาจอรายงานผลการประเมิน:  แบบที่ 1 (สําหรับประเด็นที่ 2) ระบบจะคํานวณคะแนนที่ไดอัตโนมัติ โดยดึงขอมูลจากระบบ E-SAR ของสํานักงาน ก.พ.ร. 26
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สรุปการรายงานผลการประเมินตนเองสําหรับผูบรหิารองคการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561  (1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561)

                  ผูรับการประเมิน …………………………………………    ตําแหนง   ………………………………………… กระทรวง …………………………………………
ผูประเมิน …………………………………………………..

รายละเอียดการรายงานผลการประเมิน 10 ประเด็น

พลังงาน

 ประเด็น
การประเมินผล

คะแนน เปาหมาย
(6 เดือน)

ความกาวหนาการดําเนินงาน
รอบการประเมินที ่1 

ผลการ
ดําเนินงาน
(6 เดือน)

คะแนน
ที่ได เอกสารแนบ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

1. การลด
พลังงาน

5
ไฟฟา 

ลดลงเฉลี่ยรอย
ละ 10

10% 11% 12% 10% 8% 8% 9.83% 4.5

รายงาน.......
รายงาน.......
รายงาน.......
รายงาน.......

5
น้ํามัน

ลดลงเฉลี่ยรอย
ละ 10

10% 11% 12% 12% 12% 11% 11.33% 5

รายงาน.......
รายงาน.......
รายงาน.......

งบประมาณ การทุจริต วิสัยทัศน ดิจิทัล คุณธรรม ขวัญกําลังใจบริหารงาน

ลบเอกสารแนบเอกสาร

บันทึก

รายละเอียดเกณฑการประเมิน

หนาจอรายละเอียดประเด็นการประเมิน:  ซึ่งจะแสดงรายละเอียดตางๆที่เกี่ยวกับประเด็นการประเมินทั้งหมด เชน นิยาม เกณฑการใหคะแนน ระดับคะแนน

รอบ 12 เดือนรอบ 6 เดือน

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน
(รอบ 6 เดือน)

เกณฑการใหคะแนน
(รอบ 12 เดือน)

1 สามารถลดงบประมาณในการจัดซื้อกระดาษนอยกวารอยละ  1.00 สามารถลดงบประมาณในการจัดซื้อกระดาษนอยกวารอยละ  2.00 

2 สามารถลดงบประมาณในการจัดซื้อกระดาษไดรอยละ 1.00 – 1.49 สามารถลดงบประมาณในการจัดซื้อกระดาษไดรอยละ 2.00 – 2.99

3 สามารถลดงบประมาณในการจัดซื้อกระดาษไดรอยละ 1.50 – 1.99 สามารถลดงบประมาณในการจัดซื้อกระดาษไดรอยละ 3.00 – 3.99

4 สามารถลดงบประมาณในการจัดซื้อกระดาษไดรอยละ 2.00 – 2.49 สามารถลดงบประมาณในการจัดซื้อกระดาษไดรอยละ 4.00 – 4.99

5 สามารถลดงบประมาณในการจัดซื้อกระดาษไดรอยละ 2.50 – 2.99 สามารถลดงบประมาณในการจัดซื้อกระดาษไดรอยละ 5.00 – 5.99

6 สามารถลดงบประมาณในการจัดซื้อกระดาษไดรอยละ  3.00 – 3.49 สามารถลดงบประมาณในการจัดซื้อกระดาษไดรอยละ 6.00 – 6.99

7 สามารถลดงบประมาณในการจัดซื้อกระดาษไดรอยละ 3.50 – 3.99 สามารถลดงบประมาณในการจัดซื้อกระดาษไดรอยละ 7.00 – 7.99

8 สามารถลดงบประมาณในการจัดซื้อกระดาษไดรอยละ 4.00 – 4.49 สามารถลดงบประมาณในการจัดซื้อกระดาษไดรอยละ 8.00 – 8.99

9 สามารถลดงบประมาณในการจัดซื้อกระดาษไดรอยละ 4.50 – 4.99 สามารถลดงบประมาณในการจัดซื้อกระดาษไดรอยละ 9.00 – 9.99

10 สามารถลดงบประมาณนการจัดซื้อกระดาษไดตั้งแตรอยละ 5.00 ขึ้นไป สามารถลดงบประมาณในการจัดซื้อกระดาษไดตั้งแตรอยละ 10.00 ขึ้นไป

ปด

รายละเอียดเกณฑการประเมินประเด็น:  การลดกระดาษ

กระดาษ บูรณาการ



สรุปการรายงานผลการประเมินตนเองสําหรับผูบรหิารองคการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561  (1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561)

                  ผูรับการประเมิน …………………………………………    ตําแหนง   ………………………………………… กระทรวง …………………………………………
ผูประเมิน …………………………………………………..

รายละเอียดการรายงานผลการประเมิน 10 ประเด็น

พลังงาน

 ประเด็น
การประเมินผล

คะแนน เปาหมาย
(6 เดือน) องคประกอบของวิสัยทัศน คะแนน ผลการดําเนินงาน 

(6 เดือน)
คะแนน

ที่ได เอกสารแนบ

5. วิสัยทัศน 10

ดําเนินการ
ไดครบถวน

ของ
ประเด็นการ

ประเมิน

1.มีการกําหนดวิสัยทัศนและยุทธศาสตรที่ตอบสนองตอพันธกิจและภาระหนาที่ของสวน
ราชการ (Mission base) /มีการถายทอดวิสัยทัศนเพื่อใหเกดิการดําเนินการทั่วทั้งองคการ (1 
คะแนน)

1 .................... 1 รายงาน.......

2.มีการกําหนดวิสัยทัศนและยุทธศาสตรที่ตอบสนองตอการบูรณาการกับยทุธศาสตรของ
ประเทศ (2 คะแนน) 1 ................... 1 รายงาน.......

3.มีการกําหนดวิสัยทัศนและยุทธศาสตรที่ตอบสนองตอการบูรณาการกับยทุธศาสตรของ
ประเทศและยุทธศาสตรที่ตอบสนองตอการสรางนวัตกรรมและวฒันธรรมในการมุงประโยชน
สุขประชาชน (3 คะแนน)

1 ................... 1 รายงาน.......

4.มีการกําหนดเปาประสงคและตัวชี้วดัเชิงยุทธศาสตรที่ตอบสนองตอพันธกิจขององคการทั้ง
ระยะสั้น และระยะยาว  (1 คะแนน) 1 ................... 1 รายงาน.......

5.มีการวิเคราะหความเสี่ยง ความคาดการณการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึน้ในอนาคต (2 
คะแนน) 1 ................... 1 รายงาน.......

6.มีแผนรองรับการดําเนินการเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลง ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว (3
คะแนน) 1 ................... 0

7.ติดตามตัวชี้วัดและผลการดําเนินการขององคการอยางตอเนื่อง (1 คะแนน) 1 ................... 1

8.ติดตามผลการดําเนินการ และผลกระทบที่เกิดขึน้ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวและผลกระทบ
ทีมีตอเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข และสิ่งแวดลอม (2 คะแนน) 1 ................... 1

9.นําขอสรุปจากการดําเนินการไปสูการสรางนวัตกรรมที่มีผลกระทบสูงและเชงินโยบายที่
นําไปสูการแกปญหาที่มีความซบัซอน(4 คะแนน) 1 ................... 1

คะแนนรวม 10 คะแนนที่ได 9

กระดาษ งบประมาณ การทุจริต วิสัยทัศน ดิจิทัล คุณธรรม ขวัญกําลังใจบริหารงาน

ลบเอกสารแนบเอกสาร บันทึกรายละเอียดเกณฑการประเมิน

รอบ 12 เดือนรอบ 6 เดือน

แบบ 
2

บูรณาการ

หนาจอรายงานผลการประเมิน:  แบบที่ 2 (สําหรับประเด็นที่ 5,7,8,10)  โดยการกรอกผลการดําเนินงาน ซึ่งระบบจะคํานวณคะแนนที่ไดโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ผูรับการประเมินสามารถแนบเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินได 
ผูรับการประเมินสามารถรายงานความกาวหนาในการดําเนินการในแตละประเด็นในหนาจอเดียว 28
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สรุปการรายงานผลการประเมินตนเองสําหรับผูบรหิารองคการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561  (1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561)

                  ผูรับการประเมิน …………………………………………    ตําแหนง   ………………………………………… กระทรวง …………………………………………
ผูประเมิน …………………………………………………..

รายละเอียดการรายงานผลการประเมิน 10 ประเด็น

งบประมาณ การทุจริต วิสัยทัศน ดิจิทัล คุณธรรม ขวัญกําลังใจบริหารงาน

รายละเอียดเกณฑการประเมิน

รอบ 12 เดือนรอบ 6 เดือน

แบบ 
2

29

พลังงาน กระดาษ

 ประเด็น
การประเมินผล

คะแนน
เปาหมาย
(6 เดือน) องคประกอบของวิสัยทัศน คะแนน ผลการดําเนินงาน 

(6 เดือน)
คะแนน

ที่ได เอกสารแนบ

7.สงเสริมการ
ใชดิจิทัลและขีด
ความสามารถที่
มีอยู

10
ดําเนิน

การไดครบ
ทุกขอ

1. มีการจัดทําแผนปฏิบัตกิารดิจิทลั โดยมีการกําหนดแนวทาง/แนวปฏิบัติในการพัฒนางานดาน
ดิจิทัล 1 .................... 1 รายงาน.......

2. มีการการจัดสรรงบประมาณในการพฒันางานดานดิจิทัล/เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 ................... 1 รายงาน.......

3. มีการสงเสริมใหความรูดานดิจิทลั/เทคโนโลยีสารสนเทศแกบุคลากรในหนวยงาน 1 ................... 1 รายงาน.......

4. มีการวิเคราะหความเสี่ยงปองกันการโจมตีทางไซเบอร และจัดทําแผนเตรียมความพรอมกรณี
ฉุกเฉินใหระบบสามารถใชงานไดตามปกติ 1 ................... 1 รายงาน.......

5. มีการจัดทําระบบสํารองของสารสนเทศที่อยูในสภาพพรอมใชงาน 1 ................... 1 รายงาน.......

6. มีการบริหารจัดการภายใน (Back Office) ที่ดําเนินการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส เชน งานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล งานการเงินและบัญชี งานสารบรรณ งานธุรการ งานประชาสัมพันธภายในองคการ 
งานอาคารและสถานที่

1 ................... 0

7. มีฐานขอมูลกลางสําหรับใหเจาหนาที่ใชประโยชนในการทาํงานรวมกัน และสามารถใหผูบริหารใช
ประโยชนในการตัดสินใจได 1 ................... 1

8. มีการพัฒนาฐานขอมูลกลางของหนวยงานเพื่อใหหนวยงานอื่นสามารถนําไปใชประโยชนได โดยมี
การจัดการขอมูลใหมีความสมบูรณ ทันสมัย และเปนปจจุบัน 1 ................... 1

9. หนวยงานมีการเปดเผยขอมูลของหนวยงานที่เปนประโยชน (Open Data) ที่ไมกระทบตอสิทธิ
สวนบุคคลหรือความมั่นคงของชาติใหกับบุคคลหรือหนวยงานภายนอก เพื่อนําไปสูระบบราชการ 
4.0

1 ................... 1

10. มีการนําดิจิทัล/เทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการปฏิบัติงาน/การอํานวยความสะดวกประชาชน/การ
บริการภาครัฐ เชน การใหบริการออนไลน ระบบสืบคนผานทางเว็บไซต การประชาสัมพันธบริการแบบ
อิเล็กทรอนิกส หรือการใชสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) 

1 ................... 1

คะแนนรวม 10 คะแนนที่ได 9

บูรณาการ

หนาจอรายงานผลการประเมิน:  แบบที่ 2 (สําหรับประเด็นที่ 5,7,8,10)  โดยการกรอกผลการดําเนินงาน ซึ่งระบบจะคํานวณคะแนนที่ไดโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ผูรับการประเมินสามารถแนบเอกสาร
หลักฐานประกอบการประเมินได ผูรับการประเมินสามารถรายงานความกาวหนาในการดําเนินการในแตละประเด็นในหนาจอเดียว

ลบเอกสารแนบเอกสาร บันทึก
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รอบ 6 เดือน 

รอบ 12 เดือน 

รายงานประจําป (2 รอบ) 

รายงานของผูรับการประเมนิ 

ตวัอย่าง
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ผูรับการประเมิน ตําแหนง รอบการ
รายงานผล

ผลการ
ประเมิน

ประเด็นการประเมิน ผลการ
ดําเนินงาน
(12 เดือน)

เหตุผล
1.1 1.2 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. นาย ................... อธิบดีกรม........

รอบ 
6 เดือน

ตนเอง 5 5 10 10 10 9 9 9 9 9 9 93
-

ผลการประเมิน 5 5 10 10 10 9 9 9 9 9 9 93

รอบ 
12 เดือน

ตนเอง

ผลการประเมิน

2. นาย ........A......... อธิบดีกรม......AA..

รอบ 
6 เดือน

ตนเอง 4.5 5 10 10 9 8 9 9 9 8 9 90.5 เนื่องจาก 
.........................................................
.........................................................ผลการประเมิน 4.5 5 10 10 9 9 9 10 9 9 9 93.5

รอบ 
12 เดือน

ตนเอง

ผลการประเมิน

3. นาย ................... อธิบดีกรม........

รอบ 
6 เดือน

ตนเอง 5 5 10 10 10 10 10 10 10 1
0 10 100 เนื่องจาก 

.........................................................

.........................................................ผลการประเมิน 5 5 10 10 10 9 9 9 9 9 10 95

รอบ 
12 เดือน

ตนเอง

ผลการประเมิน

สรุปการรายงานผลการประเมินผูบรหิารองคการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561  (1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561)

ผูประเมิน ……………………………………..………………………………    
ตําแหนง   ………………………………………… กระทรวง …………………………………………

ออกจากระบบพิมพรายงาน

หนาจอหลักของผูประเมิน: เปนหนาจอสรุปภาพรวมของผลการประเมินผูบริหารองคการที่ผูประเมินเปนผูบังคับบัญชาทั้งหมด ซึ่งสามารถเลือกดูไดทั้งแบบรอบ 6 เดือน หรือรอบ 12 เดือน หรือแบบทั้ง 2 รอบพรอมกัน ทั้งนี้ระบบจะดึงขอมูลการ
ประเมินตนเองที่ผูรับการประเมินสงมาเปนขอมูลตั้งตน  (default)  หากตองการแกไขผลการประเมินก็คลิกที่ชื่อผูรับการประเมินเพื่อเขาสูหนาจอประเมินรายคน เมื่อมีการแกไขคะแนนนอยกวาจะขึ้นเปนสีแดง หากมากกวาจะขึ้นเปนสีเขียว

ยืนยัน

ภาพรวมรอบ 6 เดือน รอบ 12 เดือน

31



สรุปการรายงานผลการประเมินผูบรหิารองคการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561  (1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561)

ผูประเมิน ……………………………………..………………………………    
ตําแหนง   ………………………………………… กระทรวง …………………………………………

พิมพรายงาน

หนาจอการแสดงผลการประเมินของผูรับการประเมินiรายคน: เปนหนาจอที่แสดงผลการประเมินตนเองของผูรับการประเมินทั้ง 10 ประเด็น พรอมเอกสารแนบ ทั้งนี้ระบบจะดึงขอมูลการประเมินตนเองที่ผูรับการประเมินเปนขอมูลตั้งตน  (default) 
ซึ่งผูประเมินสามารถแกไขผลการประมุผล พรอมทั้งระบุเหตุผลของการแกไขผลประเมินได และคลิกปุมยินยันผลการประเมิน  หากตองการดูรายละเอียดการประเมินตนเองรายประเด็นสามารถเลือกที่ประเด็นการประเมินที่ตองการดู 

ยืนยันผลการประเมิน

 ประเด็น
การประเมินผล คะแนน เปาหมาย

(6 เดือน)

ประเมินตนเอง-ของผูรับการประเมนิ ผลการประเมินของผูประเมิน

ผลการ
ดําเนินงาน
(6 เดือน)

คะแนน
ประเมินตนเอง

ผลการ
ดําเนินงาน
(6 เดือน)

คะแนน
ที่ได เหตุผล

1. การลดพลังงาน
5 ไฟฟา 

ลดลงเฉลี่ยรอยละ 10 9.83% 4.5 9.83% 4.5

5 น้ํามัน
ลดลงเฉลี่ยรอยละ 10 11.33% 5 11.33% 5

2. การลดกระดาษ 10 ลดลงรอยละ 5 4.83% 9 4.83% 9

3. การประหยัดงบประมาณ 10 ลดลงรอยละ 2 1.88% 8 1.88% 8

4. การกํากับดูแลการทุจริต 10 ผลการประเมิน EBIT 
1000 คะแนน 980 9 880 8 เนื่องจาก............

5.  วิสัยทัศน 10 ดําเนินการไดครบถวน
ของประเด็นการประเมิน 10 6 10 10 เนื่องจาก............

6. การบริหารงานในองคการที่ริเริม่แกไข
ขอบกพรอง 10 ไดผลผลิตตามแผน 

รอยละ 90 ขึ้นไป 90% 10 90% 10

7. การสงเสรมิการใชดิจทัิลฯ 10 ดําเนินการไดครบ
ทุกขอ 9 9 9 9

8. การสรางคุณธรรม จริยธรรมในองคการ 10 ไดคะแนน 90 คะแนน
ขึ้นไป 77 7 77 7

9. การเสริมสรางขวัญกําลังใจ/การดูแลเอาใจใส
ผูใตบังคับบัญชา 10 ไดคะแนน 90 คะแนน

ขึ้นไป 77 7 80 8 เนื่องจาก............

10.  การบูรณาการความรวมมอืระหวางหนวยงาน 
(Integration) 10 มีความรวมมือเปน MOU 

ครบทุกประเภท 10 7 10 7

คะแนนประเมิน (เต็ม) 100 คะแนนประเมิน
รวม 81.5 85.5

ผูรับการประเมิน: ……………………………A……………………..................…........... อธิบดีกรม.....................AA..............................

รอบ 6 เดือน รอบ 12 เดือน
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ธ.ค ม.ค ก.พ ม.ีค เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค

สํานักงาน ก.พ.ร.
ชี�แจงเกณฑก์าร
ประเมนิผูบ้รหิาร

สํานักงาน ก.พ.ร. จัดทํา
คูม่อื ฯ แจกสว่นราชการ 
ภายในกุมภาพันธ ์61

จัดสง่ Username / 
password  ภายใน 
มนีาคม 61

survey online รอบ 1 
สํานักงาน ก.พ.ร. สง่แบบสํารวจความผูกพันตอ่
องคก์รของราชการในหน่วยงานใหส้ว่นราชการ
ตน้เดอืน ก.พ. 61  และใหส้ว่นราชการตอบกลบั
ภายใน 15 ก.พ. 61

survey online รอบ 2
สํานักงาน ก.พ.ร. สง่แบบสํารวจความผูกพันตอ่
องคก์รของราชการในหน่วยงานใหส้ว่นราชการ
ตน้เดอืน ส.ค. 61 และใหส้ว่นราชการตอบกลบั
ภายใน 15 ส.ค. 61

รอบ 1  
สํานักงาน ก.พ.ร. เปิดระบบใหใ้ชง้าน

รอบ 2  
สํานักงาน ก.พ.ร. เปิดระบบใหใ้ชง้าน

Timeline

5. การดําเนนิการ
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