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แนวทาง และเกณฑก์ารประเมนิผูบ้รหิารองคก์าร 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑
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1. ทีม่า  

ทีม่า

ขอ้ส ัง่การนายกรฐัมนตรใีหส้ านกังาน ก.พ.ร. 
ก าหนดแนวทางการประเมนิผูบ้รหิารองคก์าร
เพิม่เตมิจากการประเมนิปกตปิระจ าปี 

รอบการประเมนิ

• รอบที ่1 ต ัง้แตว่นัที ่1 ตลุาคม ถงึ 31 มนีาคม 
ของทกุปี 
• รอบที ่2 ต ัง้แตว่นัที ่1 เมษายน ถงึ 30 กนัยายน 
ของทกุปี

อธบิดี

นายอ าเภอ ผูบ้รหิารทอ้งถิน่ ก านนั 
และผูใ้หญบ่า้น

ปลดักระทรวง ผูว้า่
ราชการจงัหวดั

1. การลดพลงังาน

2. มาตรการลด และคดัแยกขยะมลูฝอย

ในหนว่ยงานภาครฐั

3. การก ากบัดแูลการทจุรติ

4. ภาวะผูน้ า

5. ระบบตดิตามการปฏบิตังิาน

เพือ่การบรหิารงานขององคก์าร

6. การสง่เสรมิการใชเ้ทคโนโลยดีจิทิลั

ในองคก์าร

7. การสรา้งคณุธรรม จรยิธรรมในองคก์าร 

8. การเสรมิสรา้งขวญัก าลงัใจ/การดแูลเอาใจใส ่   

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา

9. การบรูณาการขอ้มลูระหวา่งหนว่ยงาน

10. การชีแ้จงประเด็นส าคญัทีท่นัตอ่สถานการณ์     

(ถา้ม)ี

ประเด็นการประเมนิ

กลุม่เป้าหมาย
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รวมทัง้ส ิน้
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นายกรฐัมนตร ี
รอง

นายกรฐัมนตรี รฐัมนตรี ปลดักระทรวง
ปลดักระทรวง
มหาดไทย

ผูว้า่ราชการ
จงัหวดั

นายอ าเภอผูป้ระเมนิ

• หวัหนา้
สว่นราชการ
เทยีบเทา่
ปลดักระทรวง

• หวัหนา้
สว่นราชการ
ขึน้ตรงตอ่
นายกรฐัมนตรี

• หวัหนา้
สว่นราชการ
เทยีบเทา่
ปลดักระทรวง

• ปลดักระทรวง
• หวัหนา้
สว่นราชการ
เทยีบเทา่
ปลดักระทรวง

• อธบิดี

• หวัหนา้
สว่นราชการ
เทยีบเทา่
อธบิดี

• อธบิดี
• ผูว้า่ราชการ
จงัหวดั

• นายอ าเภอ
• ผูบ้รหิารทอ้งถิน่

(อบจ/เทศบาล/ 
เมอืงพทัยา/อบต.)
*ไดร้ับความรว่มมอืจากกรม

สง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ 
(สถ.) เป็นเจา้ภาพในการ
ด าเนนิการ ซึง่ก าหนด
ประเด็นการประเมนิ ปรับใช ้

จาก LPA 

• ก านนั
• ผูใ้หญบ่า้น
*ไดร้ับความรว่มมอืจาก

กรมการปกครอง (ปค.) 
เป็นเจา้ภาพในการ
ด าเนนิการ ซึง่ประเมนิ
ดว้ยแบบตดิตามฯ 
active monitoring

ผูถ้กูประเมนิ

จ านวน

2. กลไกการประเมนิผูบ้รหิารองคก์าร ตามขอ้ส ัง่การของนายกรฐัมนตรี

2 15 22 106 82 8,729 82,287

- สงป. 
- กปร. 

91,243

สทนช. สขช. 
สมช. ศอ.บต. กพ. 
กพร. ปปง. 
ป.ป.ท. สลค. 
สคก. สปน. สศช. 
สกท. พณ. สธ. 

พศ. รภ. กค. กต. 
กก. พม. อว. กษ. 
คค. ทส. ดศ. พน. 
มท. รง. วธ. ศธ. 
สช. สพฐ. สอศ. 
อก. ยธ. ปปส. 
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ประเด็นการประเมนิ 
ปี พ.ศ. 2562 

ประเด็นการประเมนิ 
ปี พ.ศ. 2563

1. การลดพลังงาน 1. การลดพลังงาน

2. มาตรการลด และคัดแยกขยะมลู
ฝอยในหน่วยงานภาครัฐ

2. มาตรการลด และคัดแยกขยะมลู
ฝอยในหน่วยงานภาครัฐ

3. การประหยัดงบประมาณ -

4. การก ากับดแูลการทจุรติ 3. การก ากับดแูลการทจุรติ

5. ภาวะผูน้ า 4. ภาวะผูน้ า

6. ระบบตดิตามการปฏบิัตงิานเพือ่
บรหิารงานขององคก์าร

5. ระบบตดิตามการปฏบิัตงิานเพือ่
การบรหิารงานขององคก์าร

7. การสง่เสรมิการใชเ้ทคโนโลยี
ดจิทัิลในองคก์าร

6. การสง่เสรมิการใชเ้ทคโนโลยี
ดจิทัิลในองคก์าร

8. การสรา้งคณุธรรม จรยิธรรมใน
องคก์าร

7. การสรา้งคณุธรรม จรยิธรรมใน
องคก์าร

9. การเสรมิสรา้งขวญัก าลังใจ/การ
ดแูลเอาใจใสผู่ใ้ตบั้งคับบัญชา

8. การเสรมิสรา้งขวญัก าลังใจ/
การดแูลเอาใจใสผู่ใ้ตบั้งคับบัญชา

10. การบรูณาการขอ้มลูระหวา่ง
หน่วยงาน(Integration)

9. การบรูณาการขอ้มลูระหวา่ง
หน่วยงาน(Integration)

10. การชีแ้จงประเด็นส าคัญ
ทีทั่นตอ่สถานการณ์ (ถา้ม)ี

3. การเปรยีบเทยีบประเด็นการประเมนิของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2563

9

หมายเหตุ

• ด าเนนิการตามมต ิค.ร.ม. 17 ก.ค. 61 “มาตรการลดและคัด
แยกขยะมลูฝอยในหน่วยงานภาครัฐ” ตามขอ้เสนอของกรม
ควบคมุมลพษิ ก.ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

• ปรับคา่เป้าหมายใหม้คีวามทา้ทายเพิม่มากขึน้
• ไมป่ระเมนิ เนือ่งจากสว่นราชการมกีารใชร้ะบบเทคโนโลยี

สารสนเทศชว่ยในการด าเนนิงาน ซึง่สง่ผลตอ่การประหยดั
งบประมาณอยูแ่ลว้ จงึไมจ่ าเป็นจะตอ้งวัดประเด็นนี้

• ปรับวธิกีารประเมนิจาก Self Assessment เป็น Online Survey

• ปรับประเด็นขอ้ค าถามเพือ่การพัฒนาตอ่เนื่องจากปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562

• ประเมนิเฉพาะสว่นราชการทีถู่กเคาะประเด็น
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ประเด็นการประเมนิ ขอ้มลูเพือ่ใชใ้นการประเมนิผล แหลง่ขอ้มลู

การลดพลังงาน
ใชผ้ลการประเมนิจากระบบการรายงานในเว็บไซต์
e-report .energy.go.th

ส านักงานนโยบายและแผน
พลังงาน

กระทรวงพลังงาน

มาตรการลด และคัดแยกขยะมลูฝอยในหน่วยงาน
ภาครัฐ

ใชผ้ลการประเมนิตามมาตรการลด และคัดแยกขยะมลูฝอย
ในหน่วยงานภาครัฐ 

กรมควบคมุมลพษิ
กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดลอ้ม 

การชีแ้จงประเด็นส าคญัทีท่ันตอ่สถานการณ์ (ถา้ม)ี 
(ไมร่วมผูว้า่ราชการจังหวัด)

1) ใชผ้ลการประเมนิจากความสามารถในการชีแ้จงประเด็นขา่ว
ภายในระยะเวลาทีก่ าหนด ใหค้รบถว้นและตรงประเด็น

กรมประชาสมัพันธ์

2) ใชผ้ลการประเมนิจากความสามารถในการตอบกลบัประเด็น
ขา่วทีต่รวจสอบภายในระยะเวลาทีก่ าหนด

ส านักงานปลัดกระทรวง
กระทรวงดจิทิัลเพือ่
เศรษฐกจิและสงัคม

การก ากบัดแูลการทจุรติ

รอบ 2 ใชผ้ลการประเมนิคณุธรรมและความโปรง่ใส
การด าเนนิงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment: ITA)

ส านักงาน ป.ป.ช.

รอบ 1 การส ารวจคณุธรรมและความโปรง่ใสการก ากบัดแูล
การทจุรติในภาครัฐ

ผลส ารวจความคดิเห็น
ผูใ้ตบ้งัคับบญัชา

ภาวะผูน้ า ใชผ้ลการส ารวจความคดิเห็นดา้นภาวะผูน้ าของผูบ้งัคับบญัชา

การสรา้งคณุธรรม จรยิธรรมในองคก์าร
ใชผ้ลการส ารวจความคดิเห็นการสรา้งคณุธรรม จรยิธรรมใน
องคก์าร

การเสรมิสรา้งขวัญก าลงัใจ/การดแูลเอาใจใส่
ผูใ้ตบ้งัคับบญัชา

ใชผ้ลการส ารวจความคดิเห็นการเสรมิสรา้งขวัญก าลงัใจ/การ
ดแูลเอาใจใสผู่ใ้ตบ้งัคบับญัชาในหน่วยงาน 

ระบบตดิตามการปฏบิตังิานเพือ่การบรหิารงาน
ขององคก์าร

ใชผ้ลของการประเมนิตนเอง (Self Assessment) ประเมนิตนเอง
การสง่เสรมิการใชเ้ทคโนโลยดีจิทิลัในองคก์าร

การบรูณาการขอ้มลูระหวา่งหน่วยงาน

(ปลัดกระทรวง อธบิด ีและผูว้า่ราชการจังหวัด)

10

4. กรอบการประเมนิและประเด็นการประเมนิผูบ้รหิารองคก์ารประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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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 ปรมิาณการใชไ้ฟฟ้าลดลงตัง้แตร่อ้ยละ  10.00 ขึน้ไป ปรมิาณการใชน้ ้ามนัเชือ้เพลงิลดลงตัง้แตร่อ้ยละ  10.00 ขึน้ไป

• เป็นการวัดความสามารถของสว่นราชการในการลดพลังงาน พจิารณาจากพลังงาน 2 ชนดิ คอื พลังงานดา้นไฟฟ้า และพลังงานดา้นน ้ามนัเชือ้เพลงิ    
ตอ่เนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยเป้าหมายประเทศลดไดร้อ้ยละ 10

• มกีารใชพ้ลังงานไฟฟ้า/การใชน้ ้ามนัเชือ้เพลงิ ลดลงในแตล่ะดา้นรอ้ยละ 10 เทยีบกบัคา่มาตรฐานการใชพ้ลังงานของแตล่ะสว่นราชการ
• ใชผ้ลการประเมนิจากระบบ e-report.energy.go.th ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน

(จะใชผ้ลการประเมนิรายเดอืนเฉลีย่ในแตล่ะรอบ โดยรอบที ่1 นับตัง้แต ่กนัยายน 2562 – กมุภาพันธ ์2563 รอบที ่2 นับตัง้แต ่มนีาคม 2563 –
สงิหาคม 2563 เนื่องจากใบเสร็จคา่ไฟฟ้าจะออกลา่ชา้ไปประมาณ 1 เดอืน) 

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

นยิาม

5. แนวทางการประเมนิผูบ้รหิารองคก์าร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รบัผลคะแนนจากเจา้ภาพ

ขอ้มลู ณ วันที ่1 มนีาคม 2563
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2. มาตรการลดและคดัแยกขยะมลูฝอยในหนว่ยงานภาครฐั

• ด าเนินการต่อเนื่องตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 เรื่องมาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ
โดยมอบหมายทุกหน่วยงานภาครัฐด าเนินงานพรอ้มกันทั่วประเทศ ตัง้แต่วันที ่1 สงิหาคม 2561 ตามขอ้เสนอของกรมควบคุมมลพษิ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

• เป็นการลดขยะใน 4 ประเภท ไดแ้ก ่การลดขยะมลูฝอยทีส่ง่ก าจัด (รอ้ยละ 10) ลดการใชถ้งุพลาสตกิหหูิว้ (รอ้ยละ 30) ลดการแกว้พลาสตกิใชค้รัง้
เดยีวทิง้ (รอ้ยละ 30) และการลดโฟมบรรจอุาหาร (รอ้ยละ 100)

• ใชผ้ลการประเมนิจากกรมควบคมุมลพษิ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม ทัง้ 2 รอบการประเมนิ (รอบการประเมนิที ่1 และ 2) 
โดยทีส่ว่นราชการตอ้งรายงานผลกบั กรมควบคมุมลพษิ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม ผา่นทางระบบ E-Report

ประเด็นการประเมนิ คะแนน

1. มกีารจัดท าแผนปฏบิตักิารลด และคัดแยกขยะมลูฝอยของหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และไดรั้บความเห็นชอบจากผูบ้รหิาร
องคก์ารหรอืผูท้ีไ่ดรั้บมอบอ านาจจากผูบ้รหิารองคก์าร

1

2. มกีารคัดแยกขยะมลูฝอยเพือ่น าไปจัดการอยา่งเหมาะสม ถูกตอ้งตามหลักวชิาการ ไมเ่กดิการน าขยะมลูฝอยทีค่ัดแยกแลว้กลับไปรวมอกี 
โดยมกีารคัดแยกขยะมลูฝอยอยา่งนอ้ยเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก ่ขยะรไีซเคลิ ขยะอนัตราย และขยะทั่วไป

1

3. มป้ีายแสดงประเภทของขยะมลูฝอยทีถ่ังขยะอยา่งชดัเจน สามารถใหผู้ม้าใชบ้รกิารสามารถทิง้ขยะไดอ้ยา่งถกูตอ้งโดยสะดวก 1

4. มกีารบนัทกึปรมิาณขยะมลูฝอยแตล่ะประเภทตามทีไ่ดก้ าหนดรูปแบบการคัดแยกไว ้และมกีารบันทกึจ านวนถุงพลาสตกิหูหิว้ แกว้พลาสตกิ
ใชค้รัง้เดยีวทิง้ และโฟมบรรจอุาหารทีม่กีารทิง้ในถังขยะภายในหน่วยงานอยา่งครบถว้น

1

5. มจีดุเก็บรวบรวมขยะอนัตรายทีเ่หมาะสม ถกูตอ้งตามหลักวชิาการ 1

6. มกีจิกรรมใหค้วามรูใ้นการคัดแยกขยะมลูฝอยกอ่นทิง้แกเ่จา้หนา้ทีใ่นหน่วยงาน เชน่ การจัดกจิกรรมรณรงค ์การอบรม KM การจัดนทิรรศการ
เพือ่ใหค้วามรู ้เป็นตน้

1

7. มกีจิกรรมสง่เสรมิใหเ้จา้หนา้ทีม่สี่วนร่วมในการน าขยะมลูฝอยมาใชป้ระโยชน์ เชน่ หมักท าปุ๋ ย น ้าหมักชวีภาพ เลีย้งไสเ้ดอืน ธนาคารขยะ 
ผา้ป่ารไีซเคลิ เป็นตน้

1

8. มกีจิกรรมเพือ่ลดการใชถ้งุพลาสตกิหหูิว้ เชน่ การสง่เสรมิการใชต้ะกรา้ ถงุผา้ ป่ินโต ภาชนะหรอืบรรจุภัณฑท์ีเ่ป็นมติรกับสิง่แวดลอ้มในการ
ซือ้สนิคา้ เป็นตน้

1

9. มกีจิกรรมเพือ่ลดการใชแ้กว้พลาสตกิใชค้รัง้เดยีวทิง้ เชน่ การรณรงคใ์หใ้ชแ้กว้สว่นตัว การลดราคาใหก้ับลูกคา้ทีน่ าแกว้สว่นตัวมาซือ้น ้า
เป็นตน้

1

10. ไมม่กีารใชโ้ฟมบรรจอุาหารในรา้นคา้ตา่ง ๆ ทีต่ัง้ในหน่วยงาน รวมถงึกจิกรรมต่าง ๆ ทีจั่ดขึน้ในหน่วยงาน และไมม่กีารน าโฟมบรรจุอาหาร
เขา้มาในหน่วยงาน

1

นยิาม

เกณฑก์ารใหค้ะแนนของกรมควบคมุมลพษิ : รอบการประเมนิที ่1 (6 เดอืน)

5. แนวทางการประเมนิผูบ้รหิารองคก์าร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตอ่)

รบัผลคะแนนจากเจา้ภาพ

ขอ้มลู ณ วันที ่1 มนีาคม 2563



8

2. มาตรการลดและคดัแยกขยะมลูฝอยในหนว่ยงานภาครฐั (ตอ่)

ระดบั
คะแนน

เกณฑก์ารใหค้ะแนน
ขยะมลูฝอยทีส่ง่ก าจดั

(ลดลงรอ้ยละ 10 )

เกณฑก์ารใหค้ะแนน
ถงุพลาสตกิหหู ิว้

(ลดลงรอ้ยละ 30)

เกณฑก์ารใหค้ะแนน
แกว้พลาสตกิใชค้ร ัง้เดยีวท ิง้

(ลดลงรอ้ยละ 30)

เกณฑก์ารใหค้ะแนน
โฟมบรรจอุาหาร

(ลดลงรอ้ยละ 100)

1 < รอ้ยละ 2.00 < รอ้ยละ 6.00 < รอ้ยละ 6.00 < รอ้ยละ 60

2 รอ้ยละ 2.00 – 2.99 รอ้ยละ 6.00 – 8.99 รอ้ยละ 6.00 – 8.99 รอ้ยละ 60.00 – 64.99

3 รอ้ยละ 3.00 – 3.99 รอ้ยละ 9.00 – 11.99 รอ้ยละ 9.00 – 11.99 รอ้ยละ 65.00 – 69.99

4 รอ้ยละ 4.00 – 4.99 รอ้ยละ 12.00 – 14.99 รอ้ยละ 12.00 – 14.99 รอ้ยละ 70.00 – 74.99

5 รอ้ยละ 5.00 – 5.99 รอ้ยละ 15.00 – 17.99 รอ้ยละ 15.00 – 17.99 รอ้ยละ 75.00 – 79.99

6 รอ้ยละ 6.00 – 6.99 รอ้ยละ 18.00 – 20.99 รอ้ยละ 18.00 – 20.99 รอ้ยละ 80.00 – 84.99

7 รอ้ยละ 7.00 – 7.99 รอ้ยละ 21.00 – 23.99 รอ้ยละ 21.00 – 23.99 รอ้ยละ 85.00 – 89.99

8 รอ้ยละ 8.00 – 8.99 รอ้ยละ 24.00 – 26.99 รอ้ยละ 24.00 – 26.99 รอ้ยละ 90.00 – 94.99

9 รอ้ยละ 9.00 – 9.99 รอ้ยละ 27.00 – 29.99 รอ้ยละ 27.00 – 29.99 รอ้ยละ 95.00 – 99.99

10 ตัง้แตร่อ้ยละ 10 ขึน้ไป ตัง้แตร่อ้ยละ 30 ขึน้ไป ตัง้แตร่อ้ยละ 30 ขึน้ไป รอ้ยละ 100

เกณฑก์ารใหค้ะแนนของกรมควบคมุมลพษิ : รอบการประเมนิที ่2 (12 เดอืน)

• รอบการประเมนิที ่2 (12 เดอืน) พจิารณาจากความสามารถในการลดปรมิาณขยะเฉลีย่ท ัง้ 4 ประเภทรวมกนั คะแนนเต็มขอ้ละ 10 คะแนน 
ใหน้ าคะแนนในเกณฑท์ ัง้ 4 ขอ้รวมกนัแลว้หารดว้ย 4

• มกีารใหค้ะแนนพเิศษ จะมกีจิกรรมทีแ่นะน าใหด้ าเนนิการ จ านวน 3 กจิกรรม (ขอ้ละ 1 คะแนน) ทัง้นี ้เมือ่น าคะแนนพเิศษทีไ่ดม้ารวมกบัคะแนนทีไ่ด ้
จากการลดขยะทัง้ 4 ประเภท จะไดค้ะแนนไมม่ากไปกวา่ระดบัคะแนนเต็ม 10 คะแนน หากคะแนนเกนิใหค้ดิเป็น 10 คะแนน

• มกีารหกัคะแนนคณุภาพ โดยจะหักคะแนนจากระดบัคะแนนเต็ม 10 คะแนนทีไ่ดค้ านวณผลคะแนนจากการบวกคะแนนพเิศษเรยีบรอ้ยแลว้

ค าอธบิาย 

กจิกรรมทีแ่นะน าใหด้ าเนนิการเพือ่ใหค้ะแนนพเิศษ

1. มสีถานทีเ่ก็บกักขยะมูลฝอยและมวีธิกีารด าเนนิการจัดการอย่างเหมาะสม  
ถกูตอ้งตามหลกัวชิาการ (ขอ้ละ 1 คะแนน)

2. สามารถเป็นหน่วยงานตน้แบบเพื่อใหผู้ท้ ีส่นใจสามารถเขา้มาศกึษาดงูาน
ในการลด คดัแยกขยะมูลฝอย และลดการใชบ้รรจุภัณฑใ์ชค้รัง้เดยีวทิง้ได ้
(มกีารเปิดใหเ้ขา้ศกึษาดงูาน) (ขอ้ละ 1 คะแนน)

3.  มกีารท าสญัญากบัรา้นคา้ทกุรา้นคา้ในหน่วยงานใหไ้ม่มกีารใชถุ้งพลาสตกิ
หหูิว้ แกว้พลาสตกิใชค้รัง้เดยีวทิง้ และโฟมบรรจอุาหาร (ขอ้ละ 1 คะแนน)

การหกัคะแนน (จะหกัจากระดบัคะแนนเต็ม 10 คะแนนทีไ่ดค้ านวณผลคะแนน
จากการบวกคะแนนพเิศษเรยีบรอ้ยแลว้)

1. กรณีทีห่น่วยงานไม่สามารถเก็บขอ้มูลไดค้รบถว้นตามระยะเวลาทีก่ าหนดในตัวชีว้ัด 
จะหักคะแนนความไมค่รบถว้นของขอ้มลู วนัละ 0.1 คะแนน

2. กรณีทีห่น่วยงานไม่สามารถรายงานขอ้มูลและยนืยันความถูกตอ้งของขอ้มูลไดภ้ายใน 
10 วันหลังจากครบก าหนดการสง่ในแตล่ะเดอืน จะหักคะแนนความลา่ชา้ วันละ 0.05
คะแนน

3. กรณีการตรวจสอบขอ้มูลหลักฐานและพบวา่ มขีอ้มูลหรือหลักฐานทีเ่ป็นรายงานผลมา
เป็นเท็จ จะหักคะแนนตัง้แต ่1-10 คะแนนตามการพจิารณาของกรมควบคมุมลพษิ

5. แนวทางการประเมนิผูบ้รหิารองคก์าร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตอ่)

รบัผลคะแนนจากเจา้ภาพ

ขอ้มลู ณ วันที ่1 มนีาคม 2563



รอ้ยละปรมิาณขยะมลูฝอยทีส่ง่ก าจดัลดลง

= ปรมิาณขยะมลูฝอยทีเ่กดิขึน้ ปี 2561(1) – ปรมิาณขยะมลูฝอยทีส่ง่ก าจัด ปี 2563(2) x  100
ปรมิาณขยะมลูฝอยทีเ่กดิขึน้ ปี 2561(1)

โดยที ่(1) คอื ฐานปรมิาณขยะมลูฝอยทีเ่กดิขึน้ของหน่วยงาน ปี 2561

ค านวณจาก 
= บคุลากรของหน่วยงาน (คน)(3) x อัตราการเกดิขยะมลูฝอย ปี 2561(กโิลกรัมตอ่คนตอ่วัน)(4) 

x วันท างาน(5)

โดยที ่(3) คอื จ านวนบคุลากรของหน่วยงาน ณ วันที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563
(4) คอื คา่เฉลีย่อัตราการเกดิขยะมลูฝอย 0.34 กโิลกรัมตอ่คนตอ่วัน
(5) คอื วันท างาน ปี 2563 ตัง้แตเ่ดอืนมกราคม 2563 ถงึเดอืนสงิหาคม 2563
(2) คอื ปรมิาณขยะมลูฝอย ปี 2563 ไมร่วมขยะทีถ่กูคัดแยกไปใชป้ระโยชน ์

(ไดจ้ากการเก็บขอ้มลูโดยการชัง่น ้าหนักขยะมลูฝอยตัง้แตเ่ดอืนมกราคม 2563 ถงึเดอืนสงิหาคม 2563)

รอ้ยละจ านวนถงุพลาสตกิหหู ิว้ทีล่ดลง

= จ ำนวนถุงพลำสตกิหหูิว้ทีเ่กดิขึน้ ปี 2561(6) – จ ำนวนถุงพลำสตกิหหูิว้ทีท่ิง้ในถงัขยะปี 2563(7) x  100
จ ำนวนถุงพลำสตกิหหูิว้ทีเ่กดิขึน้ ปี 2561(6)

โดยที่ (6) คอื ฐานจ านวนถงุพลาสตกิหหูิว้ทีเ่กดิขึน้ของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ค านวณจาก 
= บคุลากรของหน่วยงาน (คน)(3) x อัตราการเกดิถงุพลาสตกิหหูิว้ ปี 2561 (ใบตอ่คนตอ่วัน)(8) x 
วันท างาน(5)

โดยที่ (3) คอื จ านวนบคุลากรของหน่วยงาน ณ วันที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563
(8) คอื คา่เฉลีย่อัตราการเกดิถงุพลาสตกิหหูิว้ 0.94 ใบตอ่คนตอ่วัน
(5) คอื วันท างาน ปี 2563 ตัง้แตเ่ดอืนมกราคม 2563 ถงึเดอืนสงิหาคม 2563 
(7) คอื จ านวนถงุพลาสตกิหหูิว้ทีม่กีารทิง้ลงถังขยะภายในหน่วยงาน ปี 2563

(ไดจ้ากการเก็บขอ้มลูโดยการนับจ านวนในถงัขยะตัง้แตเ่ดอืนมกราคม 2563 ถงึเดอืนสงิหาคม 2563)

รอ้ยละจ านวนแกว้พลาสตกิใชค้ร ัง้เดยีวทิง้ทีล่ดลง

= แกว้พลาสตกิใชค้รัง้เดยีวทิง้ทีเ่กดิขึน้ ปี 2561(9) – แกว้พลาสตกิใชค้รัง้เดยีวทิง้ทีท่ ิง้ในถังขยะ ปี 2563(10) x  100

แกว้พลาสตกิแบบใชค้รัง้เดยีวทิง้ทีเ่กดิขึน้ ปี 2561(9)

โดยที ่(9) คอื ฐานจ านวนแกว้พลาสตกิใชค้รัง้เดยีวทิง้ทีเ่กดิขึน้ของหน่วยงาน ปี 2561

ค านวณจาก 
= บคุลากรของหน่วยงาน (คน)(3) x อัตราการเกดิแกว้พลาสตกิ ปี 2561 (ใบตอ่คนตอ่วัน)(11) x 
วันท างาน(5)

โดยที ่(3) คอื จ านวนบคุลากรของหน่วยงาน ณ วันที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563
(11) คอื คา่เฉลีย่อัตราการเกดิแกว้พลาสตกิใชค้รัง้เดยีวทิง้ 0.4 ใบตอ่คนตอ่วัน
(5) คอื วันท างาน ปี 2563 ตัง้แตเ่ดอืนมกราคม 2563 ถงึเดอืนสงิหาคม 2563  
(10) คอื จ านวนแกว้พลาสตกิใชค้รัง้เดยีวทิง้ทีม่กีารทิง้ลงถังขยะภายในหน่วยงาน ปี 2563 

(ไดจ้ากการเก็บขอ้มลูโดยการนับจ านวนในถงัขยะตัง้แตเ่ดอืนมกราคม 2563 ถงึเดอืนสงิหาคม 2563)

รอ้ยละจ านวนโฟมบรรจอุาหารทีล่ดลง

= จ านวนโฟมบรรจอุาหารทีเ่กดิขึน้ ปี 2561(12) – จ านวนโฟมบรรจอุาหารทีท่ ิง้ในถังขยะ ปี 2563(13) x  100

จ านวนโฟมบรรจอุาหารทีเ่กดิขึน้ ปี 2561(12)

โดยที่ (12) คอื ฐานจ านวนโฟมบรรจุอาหารทีเ่กดิขึน้ของหน่วยงาน ปี 2561

ค านวณจาก 
= บคุลากรของหน่วยงาน (คน)(3) x อัตราการเกดิโฟมบรรจุอาหาร ปี 2561(ใบตอ่คนตอ่วัน)(14)

x วันท างาน(5)

โดยที ่(3) คอื จ านวนบคุลากรของหน่วยงาน ณ วันที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563
(14) คอื คา่เฉลีย่อัตราการเกดิโฟมบรรจุอาหาร 0.47 ใบตอ่คนตอ่วัน
(5) คอื วันท างาน ปี 2563 ตัง้แตเ่ดอืนมกราคม 2563 ถงึเดอืนสงิหาคม 2563  

(13) คอื จ านวนโฟมบรรจุอาหารทีม่กีารทิง้ลงถังขยะภายในหน่วยงาน ปี 2563 
(ไดจ้ากการเก็บขอ้มลูโดยการนับจ านวนในถงัขยะตัง้แตเ่ดอืนมกราคม 2563 ถงึเดอืนสงิหาคม 2563)

9

2. มาตรการลดและคดัแยกขยะมลูฝอยในหนว่ยงานภาครฐั (ตอ่)

สตูรการค านวณ 

1 2

3 4

5. แนวทางการประเมนิผูบ้รหิารองคก์าร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตอ่)

ขอ้มลู ณ วันที ่1 มนีาคม 2563
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• การประเมนิการก ากบัดูแลการทุจรติของผูบ้รหิารองคก์าร สะทอ้นจากผลการประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ของส านักงาน ป.ป.ช. โดยเป็นการประเมนิอยา่งครอบคลมุมติกิารก ากบัดแูล
การทจุรติของผูบ้รหิารใน 5 องคป์ระกอบ ไดแ้ก ่ความโปร่งใส (Transparency) ความพรอ้มรับผดิ (Accountability) ความปลอดจากการทจุรติใน
การปฏบิตังิาน (Corruption-Free) วัฒนธรรมคณุธรรมในองคก์ร (Integrity Culture) และคณุธรรมการท างานในหน่วยงาน (Work Integrity) ใหม้ี

การด าเนนิงานทีม่คีณุธรรม จรยิธรรม และธรรมาภบิาล

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

3. การก ากบัดแูลการทจุรติ

5. แนวทางการประเมนิผูบ้รหิารองคก์าร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตอ่)

รอบการประเมนิที ่1 (Online Survey)
• ใชผ้ลการส ารวจคณุธรรมและความโปร่งใสการก ากบัดแูลการทจุรติในภาครัฐ 

รอบการประเมนิที ่2 (ITA)
• ใชผ้ลการประเมนิคณุธรรมและโปร่งใสการด าเนนิงานของหน่วยงานภาครัฐ

ขอ้มลู ณ วันที ่1 มนีาคม 2563
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ประเด็นการประเมนิ ม/ีใช่
ไมม่/ี
ไมใ่ช่

1. ผูบ้รหิารของหน่วยงานทา่น มนีโยบาย แนวทางในการก ากบัดแูลการทจุรติ

2. ผูบ้รหิารของหน่วยงานทา่น มมีาตรการทีเ่กีย่วขอ้งกบัการก ากบัดแูลการทจุรติ ทีถ่า่ยทอดสูก่ารปฏบิตั ิ
และตดิตามรายงานผลอยา่งชดัเจน

3. ผูบ้รหิารของหน่วยงานทา่น มรีะบบตรวจสอบการก ากบัดแูลการทจุรติ

4. ผูบ้รหิารของหน่วยงานทา่น มกีารบรหิารงานตามหลักธรรมาภบิาล เชน่ หลักประสทิธภิาพ หลักประสทิธผิล 
หลักคณุธรรม/จรยิธรรม เป็นตน้

5. ผูบ้รหิารของหน่วยงานทา่น มกีารก ากบั ตรวจตดิตามขอ้รอ้งเรยีนทีเ่กีย่วขอ้งกบัการทจุรติ

6. ผูบ้รหิารของหน่วยงานทา่น มมีาตรการป้องกนัการทจุรติในเชงิรกุ (Pro-active) เชน่ มคีูม่อืมาตรฐานในการปฏบิตังิาน 
พัฒนากระบวนการท างานใหโ้ปรง่ใส มรีะบบรับเรือ่งรอ้งเรยีน/รอ้งทกุข ์เป็นตน้

7. ผูบ้รหิารของหน่วยงานทา่น มกีารเปิดเผยผลการด าเนนิงานสูส่าธารณะ

8. ผูบ้รหิารของหน่วยงานทา่น มกีารซือ้ขายต าแหน่งหรอืเสน้สายในการบรรจ ุแตง่ตัง้โยกยา้ย เลือ่นระดับ เลือ่นต าแหน่ง
ของผูบ้รหิารและเจา้หนา้ทีใ่นหน่วยงานของทา่น

9. ในระยะเวลา 1 ปีทีผ่า่นมา ทา่นพบเห็นวา่หน่วยงานทา่น มกีารเรยีกรับสนิบนจากผูอ้ ืน่

10. ในระยะเวลา 1 ปีทีผ่า่นมา หน่วยงานของทา่นมกีารปฏบิตัหินา้ทีห่รอืใชอ้ านาจเพือ่ประโยชนแ์กญ่าตพิีน่อ้ง พวกพอ้ง 
หรอืผูอ้ ืน่

3. การก ากบัดแูลการทจุรติ (ตอ่)

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

ขอ้ค าถามส าหรบัการประเมนิการก ากบัดแูลการทจุรติ (รอบ 6 เดอืน) Online Survey 

5. แนวทางการประเมนิผูบ้รหิารองคก์าร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตอ่)

ขอ้มลู ณ วันที ่1 มนีาคม 2563
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• ภาวะผูน้ า หมายถงึ ความรูค้วามสามารถและทักษะของผูบ้รหิาร เพือ่สรา้งแรงบันดาลใจและการรว่มแรงรว่มใจของบคุลากร
ในการปฏบิัตงิาน เพือ่น าองคก์ารใหบ้รรลภุารกจิตามเป้าหมายทีก่ าหนดไว ้

• เกณฑก์ารใหค้ะแนนแบบเดยีวกันทัง้ 2 รอบการประเมนิ คดิคา่ระดับคะแนนเต็ม 10 คะแนน

นยิาม

4. ภาวะผูน้ า   

ประเด็นการประเมนิ ม/ีใช่
ไมม่/ี
ไมใ่ช่

1. ผูบ้รหิารของหน่วยงานทา่น มกีารก าหนดนโยบาย เป้าหมายทีช่ดัเจน ทันสมัย และสอดคลอ้งกับสถานการณ์ทีเ่ปลี่ยนแปลงไป
และมกีารถา่ยทอดนโยบาย/แนวทางในการท างานใหค้นในองคก์ารไดรั้บรูแ้ละเขา้ใจทั่วทัง้องคก์ารเพือ่น าไปสูก่ารปฏบิตั ิ

2. ผูบ้รหิารของหน่วยงานทา่น ไดป้รับปรงุโครงสรา้งอตัราก าลัง รวมทัง้ทรัพยากรและงบประมาณของหน่วยงานใหเ้หมาะสมส าหรับ
การท างานตามยทุธศาสตรช์าติ วสิยัทัศน ์นโยบายแนวทางในการท างาน และแผนยทุธศาสตรจ์ัดสรรขององคก์ร

3. ผูบ้รหิารของหน่วยงานทา่น สง่เสรมิ สนับสนุน ใหบ้คุลากรสามารถท างานเป็นทมี ท างานในลักษณะบรูณาการ/การท างานแนวใหม่
ทีไ่ดท้ัง้งานและบคุลากร โดยไมเ่ลอืกปฏบิตั ิ

4. ผูบ้รหิารของหน่วยงานทา่น รับฟังความคดิเห็นของผูอ้ ืน่ เนน้การท างานอยา่งมสีว่นรว่ม ทัง้หน่วยงานในภาครัฐ ภาคเอกชน 
และประชาชน

5. ผูบ้รหิารของหน่วยงานทา่น ไดว้างแผนพัฒนาบคุลากรทกุระดับเพือ่ปรับเปลีย่นองคก์ารของทา่นใหเ้ป็นหน่วยงานที่ทนัสมยั
ตามนโยบาย Thailand 4.0 

6. ผูบ้รหิารของหน่วยงานทา่น เป็นผูน้ าในการเปลีย่นแปลงโดยน าเทคโนโลยมีาใชบ้รหิารงานในองคก์ารทีแ่ตกตา่งหรอืเปลีย่นแปลง
ไปจากเดมิจนเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน มกีารสรา้งระบบการท างานในองคก์ารใหม้ปีระสทิธภิาพท าใหอ้งคก์ารมกีารด าเนนิงาน
ไปในทศิทางเดยีวกนั หรอืมกีารบรหิารงานทีไ่ดรั้บการยอมรับจากบคุลากรภายในหน่วยงานและภายนอกหน่วยงาน

7. ผูบ้รหิารของหน่วยงานทา่น ไดพ้ัฒนาใหอ้งคก์ารมรีะบบประเมนิผลตามผลงานทีเ่กดิขึน้จรงิ และเป็นทีย่อมรับ

8. ผูบ้รหิารของหน่วยงานทา่น กลา้เผชญิกบัปัญหา กลา้ตัดสนิใจ บนพืน้ฐานขอ้เท็จจรงิ และสามารถแกไ้ขปัญหาไดท้ันตอ่   
สถานการณ์

9. ผูบ้รหิารของหน่วยงานทา่น ไดป้ฏบิตัติวัเป็นแบบอยา่งทีด่ขีององคก์าร มรีปูแบบการท างานซึง่เปิดรับค าแนะน าทีส่รา้งสรรค ์
และแสดงออกถงึภาวะผูน้ าในระดับทีเ่หมาะสมส าหรับองคก์าร

10. ผูบ้รหิารของหน่วยงานทา่น มคีวามทุม่เท รับผดิชอบ อทุศิตนและมคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะปฏบิตังิานใหป้ระสบผลส าเร็จ  

5. แนวทางการประเมนิผูบ้รหิารองคก์าร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตอ่)

Online Survey 

ขอ้มลู ณ วันที ่1 มนีาคม 2563
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• ระบบตดิตามการปฏบิัตงิานเพือ่การบรหิารงานขององคก์าร เป็นการน าเทคโนโลยดีจิทิัลมาใชใ้นการ
ตดิตามและบรหิารงานอย่างเป็นระบบ โดยใชก้ระบวนการและจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสม เพือ่ให ้
บรรลวุัตถปุระสงคท์ีก่ าหนด และเกดิประโยชนส์งูสดุแกป่ระชาชนและหน่วยงานในฐานะผูร้ับบรกิาร 

• ใชเ้กณฑก์ารใหค้ะแนนแบบเดยีวกนัทัง้ 2 รอบการประเมนิ คดิคา่ระดบัคะแนนเต็ม 10 คะแนน

นยิาม

5. ระบบตดิตามการปฏบิตังิานเพือ่การบรหิารงานขององคก์าร (Self  Assessment)

หมายเหต ุ: สามารถแนบเอกสารหลกัฐานประกอบการประเมนิได ้

ประเด็นการประเมนิ ม/ีใช่
ไมม่/ี
ไมใ่ช่

1. ใชร้ะบบอเิล็กทรอนกิสใ์นการตดิตามผลการปฏบิตังิานขององคก์าร (4 คะแนน)

1.1 มรีะบบรับ/สง่เรือ่ง และการใหบ้รกิารไดถ้กูตอ้ง รวดเร็ว สามารถลดตน้ทนุ ลดการสญูเสยี และเกดิคณุคา่ทีเ่ป็นประโยชนต์อ่
ผูรั้บบรกิาร (2 คะแนน)

1.2 มรีะบบตดิตามสถานะและบรหิารงานขององคก์าร (1 คะแนน)
1.3 มกีารรับฟังความคดิเห็น เพือ่น ามาปรับปรงุและพัฒนาระบบ และตอบสนองความตอ้งการของผูรั้บบรกิาร (1 คะแนน)

2. มกีารจัดเก็บขอ้มลูในระบบทีเ่ป็นปัจจบุนั สามารถเรยีกดขูอ้มลูไดแ้บบ Real Time และน าผลวเิคราะหข์อ้มลูไปใชป้รับปรงุ พัฒนาการ
ใหบ้รกิาร และการปฏบิตังิานตอ่ไป (3 คะแนน)
2.1 มกีารออกแบบระบบจัดเก็บขอ้มลู และมรีะบบวเิคราะหข์อ้มลูสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูรั้บบรกิาร (1 คะแนน)
2.2 มกีารรวบรวมขอ้มลูจากผูป้ฏบิตังิาน ผูรั้บบรกิาร และผูเ้กีย่วขอ้งอยา่งเป็นระบบ ถกูตอ้ง และทันสมัย (1 คะแนน)
2.3 มกีารน าผลการวเิคราะหข์อ้มลูไปใชใ้นพัฒนา ปรับปรงุการบรหิารงาน เชน่ น าขอ้มลูมาใชก้ าหนดนโยบายเพือ่บรหิารองคก์าร

ใหต้อบโจทยแ์ละเป้าหมายองคก์าร น าขอ้มลูมาพัฒนาปรับปรงุงาน เป็นตน้ (1 คะแนน)

3. ใชร้ะบบอเิล็กทรอนกิสใ์นการประเมนิความพงึพอใจของผูรั้บบรกิาร โดยมกีารรวบรวมผลการประเมนิอยา่งเป็นระบบ (3 คะแนน)
3.1 มรีะบบประเมนิความพงึพอใจ ในรปูแบบทีง่า่ยและสะดวกตอ่ผูรั้บบรกิาร (1.5 คะแนน)
3.2 มกีารน าขอ้มลูผลส ารวจมาปรับปรงุงานบรกิารอยา่งตอ่เนื่อง (1.5 คะแนน)

5. แนวทางการประเมนิผูบ้รหิารองคก์าร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตอ่)

ขอ้มลู ณ วันที ่1 มนีาคม 2563
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• การสง่เสรมิการใชเ้ทคโนโลยดีจิทัิลในองคก์าร หมายถงึ การน าเทคโนโลยมีาปรับใชเ้พือ่พัฒนาและยกระดับขดีความสามารถขององคก์าร น าไปสู่
การรองรับการเป็นรัฐบาลดจิทัิลในอนาคต เพิม่ประสทิธภิาพในการท างาน การบรหิารจัดการภายใน การอ านวยความสะดวกประชาชน การบรกิาร
ภาครัฐ และการเปิดเผยขอ้มลูของหน่วยงานทีเ่ป็นประโยชน์

• Business Intelligence (BI) คอื เทคโนโลยสี าหรับการรวบรวม จัดเก็บ วเิคราะห ์และเขา้ถงึขอ้มลูในหลากหลายมติ ิเพือ่ชว่ยวเิคราะหข์อ้มลู
ขององคก์ารเชงิลกึ แสดงผลในรปูแบบของรายงาน กราฟ ตารางสรปุ แนวโนม้ตา่งๆ และบทวเิคราะห ์เพือ่สนับสนุนขอ้มลูประกอบการตัดสนิใจ
ของผูบ้รหิาร เพือ่ออกนโยบายตา่งๆ

• Artificial intelligence (AI) หรอืเรยีกวา่ปัญญาประดษิฐ ์คอื โปรแกรมทีถ่กูเขยีนและพัฒนาใหม้คีวามฉลาด มคีวามสามารถคดิ วเิคราะห ์วางแผน 
และตัดสนิใจได ้โดยการประมวลผลจากฐานขอ้มลูขนาดใหญ ่ประยกุตใ์หเ้ป็นไปตามสถานการณ์ตา่งๆ 

• ใชเ้กณฑก์ารใหค้ะแนนแบบเดยีวกนัทัง้ 2 รอบการประเมนิ คดิคา่ระดับคะแนนเต็ม 10 คะแนน

นยิาม

6. การสง่เสรมิการใชเ้ทคโนโลยดีจิทิลัในองคก์าร (Digital Transformation)

แบบประเมนิการสง่เสรมิการใชด้จิทิลั
ม/ี
ใช่

ไมม่/ี
ไมใ่ช่

1. ใชอ้เีมลก์ลางภาครัฐ (@domain.go.th) ในการตดิตอ่สือ่การในภาครัฐ (Mail Go Thai) (2 คะแนน)

2. มกีารน าระบบอเิล็กทรอนกิสม์าใชใ้นการปฏบิตังิาน (2 คะแนน)

2.1 มรีะบบบรหิารจัดการภายใน เชน่ ระบบสนเทศอเิล็กทรอนกิสจั์ดการการประชมุ การลา การจองหอ้งประชมุ เป็นตน้ (1 คะแนน)

2.2 มรีะบบการช าระเงนิแบบอเิล็กทรอนกิส(์National e-Payment) เชน่ การเบกิจา่ยเบีย้ประชมุ การจา่ยคา่จา้ง เป็นตน้ (1คะแนน)

3. ใหบ้รกิารขอ้มลูแกป่ระชาชนผา่น Internet หรอื Mobile Application (2 คะแนน)

3.1 บรกิารขอ้มลูดา้นประเภทงานบรกิารทีเ่ป็นภารกจิหลัก และขอ้มลูขา่วสารทีเ่ป็นปัจจบุนั (1 คะแนน)

3.2 มชีอ่งทางในการรับขอ้คดิเห็น ขอ้เสนอแนะ และอืน่ๆ (1 คะแนน)

4. มกีารเปิดเผยขอ้มลูของหน่วยงานทีเ่ป็นประโยชน ์(Open Data) ผา่นเว็บไซต ์ปรับปรงุขอ้มลูใหเ้ป็นปัจจบุนั

สามารถน าไปใชต้อ่ได ้(2 คะแนน)

4.1 มกีารจัดเก็บขอ้มลูใหเ้ป็นปัจจบุนั และมกีารเปิดเผยในรปูแบบอเิล็กทรอนกิส์ (1 คะแนน)

4.2 มกีารจัดเก็บขอ้มลูใหเ้ป็นปัจจบุนั มกีารเปิดเผยในรปูแบบอเิล็กทรอนกิส ์และสามารถน าไปใชต้อ่ได ้ (1 คะแนน)

5. มกีารน าเทคโนโลยทีีท่ันสมยั มาประยกุตใ์ชใ้นการปฏบิตังิาน (2 คะแนน)

5.1 มกีารประยกุตใ์ชร้ะบบธรุกจิอจัฉรยิะ (Business Intelligence : BI) ดงึขอ้มลูมาสรปุ ประมวลผล และน าเสนอ

ในรปูแบบทีห่ลากหลาย เพือ่วเิคราะห ์วางแผน และประกอบการตัดสนิใจได ้ (1 คะแนน)

5.2 มกีารน าเทคโนโลยปัีญญาประดษิฐ์ (Artificial intelligence : AI) มาใชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลูและพัฒนาประสทิธภิาพ

ในการท างานหรอืการใหบ้รกิารประชาชน (1 คะแนน)

5. แนวทางการประเมนิผูบ้รหิารองคก์าร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตอ่)

(Self  Assessment)

ขอ้มลู ณ วันที ่1 มนีาคม 2563หมายเหต ุ: สามารถแนบเอกสารหลกัฐานประกอบการประเมนิได ้
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 การประเมนิคุณธรรม จรยิธรรมในองคก์าร คือ การประเมนิการปฏบิัตงิาน/บรหิารงานโดยยดึหลักคุณธรรม และจรยิธรรม ไดแ้ก ่
ความซือ่สตัยส์จุรติ ความถกูตอ้งชอบธรรม การยดึประโยชนส์ว่นรวมเป็นทีต่ัง้ การมุง่ผลสัมฤทธิข์องงาน การยดึมั่นในสถาบันชาต ิศาสนา 
และพระมหากษัตรยิ ์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 จรยิธรรมในองคก์าร

นยิาม

7. การสรา้งคณุธรรม จรยิธรรมในองคก์าร

ประเด็นการประเมนิ ม/ีใช่
ไมม่/ี
ไมใ่ช่

1. ผูบ้รหิารของหน่วยงานทา่น ไดป้ฏบิตัตินเป็นแบบอยา่งทีด่ใีหท้า่นไดย้ดึถอืและปฏบิตัติาม

2. ผูบ้รหิารของหน่วยงานทา่น มกีารแตง่ตัง้/มอบหมาย เจา้หนา้ทีใ่หป้ฏบิตังิานในต าแหน่งทีเ่หมาะสมกบัความรูค้วามสามารถ และมี
การพจิารณาเลือ่นขัน้เงนิเดอืนทีม่คีวามชดัเจน โปรง่ใส และเป็นธรรม

3. ผูบ้รหิารของหน่วยงานทา่น มกีารสง่เสรมิ และพัฒนาบคุลากรในเรือ่งคณุธรรมและจรยิธรรม

4. หน่วยงานของทา่น มกีารสือ่สารคณุธรรม จรยิธรรมทีพ่งึประสงค ์ใหเ้จา้หนา้ทีภ่ายในองคก์ารทกุคนปฏบิตัติาม

5. หน่วยงานของทา่น มกีารประกาศเกยีรตคิณุ/ใหร้างวัล/ยกยอ่งเชดิชเูจา้หนา้ทีผู่ป้ฏบิตัติามหลกัคณุธรรม หรอืมกีารลงโทษตอ่
ผูป้ระพฤตขิดัตอ่คณุธรรม

5. แนวทางการประเมนิผูบ้รหิารองคก์าร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตอ่)

Online Survey 

ขอ้มลู ณ วันที ่1 มนีาคม 2563
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 เป็นการส ารวจปัจจัยการเสรมิสรา้งขวญัก าลังใจ/การดแูลเอาใจใสผู่ใ้ตบ้ังคับบัญชา
 กลุม่เป้าหมายผูต้อบแบบส ารวจ : ผูใ้ตบ้ังคับบัญชาเป็นผูป้ระเมนิผูบ้ังคับบัญชา 
 ตอ้งไดรั้บผลการส ารวจผา่นระบบอยา่งนอ้ยรอ้ยละ 80 ของกลุม่เป้าหมายทัง้หมด
 การคดิคะแนนคดิจากคะแนนเฉลีย่ของกลุม่เป้าหมายทัง้หมดทีไ่ดส้ง่แบบส ารวจผา่นระบบ
 เกณฑก์ารใหค้ะแนนแบบเดยีวกันทัง้ 2 รอบการประเมนิ คดิคา่ระดับคะแนนเต็ม 10 คะแนน

เกณฑก์ารประเมนิ การเสรมิสรา้งขวญัก าลงัใจ/การดแูลเอาใจใสผู่ใ้ตบ้งัคบับญัชา

นยิาม

8.  การเสรมิสรา้งขวญัก าลงัใจ/การดแูลเอาใจใสผู่ใ้ตบ้งัคบับญัชา

ประเด็นการประเมนิ ม/ีใช่ ไมม่/ีไมใ่ช่

1. ผูบ้งัคับบญัชามกีารสอนงานใหแ้กท่า่น และสนับสนุนใหท้า่นมสีว่นรว่มในการท างาน

2. ผูบ้งัคับบญัชาชว่ยเหลอื ใหค้ าปรกึษา และแกไ้ขปัญหาในการท างานของทา่น

3. ผูบ้งัคับบญัชาแสดงความรับผดิชอบในความผดิพลาดของทา่น

4. ผูบ้งัคับบญัชาดแูลเอาใจใสด่แูลความเป็นอยูแ่ละทกุขส์ขุในการท างานของทา่น

5. ผูบ้งัคับบญัชาใหค้วามยกยอ่งชมเชยทา่นเมือ่มผีลการปฏบิตังิานทีด่ี

6. ผูบ้งัคับบญัชามนีโยบายในการสรา้งแรงจงูใจแกท่า่นในการปฏบิตังิาน

7. ผูบ้งัคับบญัชาวางบทบาทการบรหิารงานเสมอืนทา่นเป็นเพือ่นรว่มงาน

8. ผูบ้งัคับบญัชาของทา่นเปิดโอกาสในการแสดงความคดิเห็น และมอีสิระในการคดิสรา้งสรรค์

9. ผูบ้งัคับบญัชาของมกีารกระตุน้ใหท้า่นกลา้แสดงความคดิเห็น กลา้เปลีย่นแปลงวธิกีารคดิ และวธิกีาร
ท างานใหด้ยี ิง่ขึน้

10. ผูบ้งัคับบญัชาของทา่น จัดใหม้สีภาพแวดลอ้มในการท างานใหน่้าอยูแ่ละน่าท างาน

5. แนวทางการประเมนิผูบ้รหิารองคก์าร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตอ่)

Online Survey 

ขอ้มลู ณ วันที ่1 มนีาคม 2563
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• การบูรณาการขอ้มูลระหว่างหน่วยงาน หมายถงึ การทีส่่วนราชการสามารถประสานเพื่อใหเ้กดิความร่วมมอืในการเชือ่มโยงขอ้มูล
ดา้นต่าง ๆ ของหน่วยงาน โดยค านึงถงึหลักประหยัด ความคุม้ค่า มุ่งใหเ้กดิผลสัมฤทธิแ์ละเกดิประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาต ิ
ซึง่ในการบูรณาการขอ้มลูนัน้จะตอ้งเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างส่วนราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม รัฐวสิาหกจิ องคก์าร
มหาชน สถาบันการศกึษา องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ และหน่วยงานต่างประเทศ พรอ้มก าหนดแผนงานการบรูณาการขอ้มลูร่วมกัน
ทีจ่ะสามารถด าเนนิการไดใ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

• เมือ่วันที ่2 ตลุาคม 2561 คณะรัฐมนตรมีมีตอินุมตัใินหลักการ รา่งพระราชบญัญัตวิา่ดว้ยรัฐบาลดจิทิัล พ.ศ. …. ตามทีส่ านักงานพัฒนา
รัฐบาลดจิทิัล (องคก์ารมหาชน) เสนอ โดยก าหนดใหห้น่วยงานของรัฐตอ้งจัดท าขอ้มลูตามภารกจิหลักใหอ้ยูใ่นรูปแบบขอ้มลูดจิทิัล 
และตอ้งปรับปรุงขอ้มูลดจิทิัลนัน้ใหม้ขีอ้มูลที่เชือ่ถือได ้มคีวามสมบูรณ์และสามารถใชไ้ด ้รวมทัง้มคีวามถูกตอ้ง ทันสมัย สามารถ
เชือ่มโยงกบัหน่วยงานของรัฐอืน่ และน าไปประมวลผลตอ่ได ้หากขอ้มลูดังกลา่วไดจั้ดท าไวก้อ่นพระราชบญัญตันิีใ้ชบ้งัคับและไมไ่ดอ้ยู่
ในรปูแบบขอ้มลูดจิทิัล ใหห้น่วยงานของรัฐด าเนนิการแปลงขอ้มลูดังกลา่วใหอ้ยูใ่นรูปแบบขอ้มลูดจิทิัลดว้ย  และก าหนดใหห้น่วยงาน
ของรัฐตอ้งด าเนนิการแลกเปลีย่นหรอืเชือ่มโยงขอ้มลูดจิทิัลทีม่กีารจัดท าและครอบครองกบัหน่วยงานของรัฐอืน่ผา่นระบบและเครอืขา่ย
สารสนเทศและการสื่อสารตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการก าหนด โดยอย่างนอ้ยตอ้งค านึงถงึธรรมาภบิาลขอ้มูลภาครัฐ (ร่าง
พระราชบัญญัติดังกล่าว ต่อมาไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึง่มีผลบังคับใชต้ั ้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ในชื่อว่า 
“พระราชบญัญัตกิารบรหิารงานและการใหบ้รกิารภาครัฐผา่นระบบดจิทิัล พ.ศ. 2562”) 

นยิาม

9. การบรูณาการขอ้มลูระหวา่งหนว่ยงาน

ประเด็นการประเมนิ 6 เดอืน ประเด็นการประเมนิ 12 เดอืน

• มแีนวทาง รปูแบบ หรอืมกีารออกแบบการเชือ่มโยงขอ้มลู
กับหน่วยงานอืน่ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

• รายงานความกา้วหนา้ของการเชือ่มโยงขอ้มลูกับหน่วยงานอืน่ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

5. แนวทางการประเมนิผูบ้รหิารองคก์าร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตอ่)

(Self  Assessment)

ขอ้มลู ณ วันที ่1 มนีาคม 2563หมายเหต ุ: สามารถแนบเอกสารหลกัฐานประกอบการประเมนิได ้
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10.1 ประเด็น “การชีแ้จงประเด็นส าคญัทีท่นัตอ่สถานการณ์” (ถา้ม)ี

• เป็นการพจิารณาความสามารถของหัวหนา้สว่นราชการในการชีแ้จงประเด็นส าคัญ และสรา้งการรับรูค้วามเขา้ใจทีถ่กูตอ้งแกป่ระชาชนเกีย่วกับการ
ปฏบิตัริาชการของหน่วยงานทีอ่ยูใ่นความรับผดิชอบตามมตคิณะรัฐมนตร ีเมือ่วันที ่11 ต.ค. 2559

• กรมประชาสมัพันธ ์และส านักโฆษก ส านักเลขาธกิารนายกรัฐมนตรรัีบเป็นเจา้ภาพในการเคาะประเด็นทีส่ าคัญกับสว่นราชการทีต่อ้งชีแ้จงใหท้ัน
ภายในระยะเวลาทีก่ าหนด

• คดิคะแนนเฉลีย่จากผลการชีแ้จงประเด็นส าคัญ
• ใชเ้กณฑก์ารใหค้ะแนนแบบเดียวกันทัง้ 2 รอบการประเมนิ (6 เดือน/12 เดือน) โดยคดิระดับค่าคะแนนเต็ม 10 คะแนน ดว้ยวธิีการเทียบ

บญัญัตไิตรยางค์

นยิาม

ประเด็น

การประเมนิ
ประเด็นยอ่ย คะแนน ประเด็นที่ 1 ประเด็นที ่2 ประเด็นที ่3 ประเด็นที ่4 ประเด็นที ่5 ประเด็นที ่6 ประเด็นที่ 7

1. ทนัเวลา

(10 คะแนน)

• ชีแ้จงประเด็นขา่วภายในเวลา 1 วนั 

• ชีแ้จง/ประเด็นขา่วภายในเวลามากกวา่ 1 วนั (3 วนั/5 วนั/7 วนั)

• ชีแ้จงประเด็นขา่วภายในเวลา 1 วนั และชีแ้จงประเด็นขา่วภายใน

เวลามากกวา่ 1 วนั (3 วนั/5 วนั/7 วนั)

10 คะแนน 10 10 0 10 10 10 10

2. คณุภาพ

เนือ้หา

(40 คะแนน)

การพจิารณาใหค้ะแนนคณุภาพเนือ้หาการชีแ้จงประเด็นขา่ว 

ครบถว้น 3 หวัขอ้

- ทีม่าทีไ่ป(เรือ่งเดมิ) ของปัญหา 5 คะแนน 5 5 - 5 5 5 5

- ขอ้เท็จจรงิ สภาพทีเ่กดิขึน้ในปัจจบุนั 5 คะแนน 5 5 - 5 5 5 5

- การแกไ้ขปัญหา (ตอบโจทยข์อ้สงสยัได)้ 30 คะแนน 30 30 - 30 30 30 30

3. วธิกีารชีแ้จง

(20 คะแนน)

กรณีชีแ้จงภายในเวลา 1 วนั

- มกีารชีแ้จงขา่วแกส่ือ่มวลชน จ านวน 2 ประเภทสือ่ขึน้ไป 10 คะแนน 10 0 - 10 10 0 0

- มกีารชีแ้จงผา่น Facebook Live หรอื Youtube Live หรอื

จัดท า Clip Video
10 คะแนน 0 10 - 10 10 0 10

กรณีชีแ้จงภายในเวลามากกวา่ 1 วนั(3 วนั/5 วนั/7 วนั)

- มกีารชีแ้จงขา่วแกส่ือ่มวลชน จ านวน 2 ประเภทสือ่ขึน้ไป 5 คะแนน - - - - - - -

- มกีารชีแ้จงผา่น Facebook Live หรอื Youtube Live 5 คะแนน - - - - - - -

- จัดท า Clip Video เผยแพร ่(สามารถน า Facebook Live มาตดั

ตอ่เป็นคลปิได)้
10 คะแนน - - - - - - -

4. ชอ่งทาง

การเผยแพร่

(30 คะแนน)

- เผยแพรผ่า่นเว็บไซตข์องหน่วยงานและ GNews 10 คะแนน 10 10 - 10 0 0 10

- เผยแพรผ่า่นเว็บไซตภ์ายนอก เชน่ เว็บไซตส์ือ่ เว็บพนัทปิ เว็บ

กระปกุ ฯลฯ หรอื โซเชยีลมเีดยีภายในและภายนอก ไดแ้ก ่

Facebook Instagram Twitter Line Youtube

10 คะแนน 10 10 - 10 10 0 0

- เผยแพรผ่า่นโทรทศันห์รอืวทิยหุรอืสือ่สิง่พมิพ์ 10 คะแนน 10 10 - 10 10 10 10

รวม 100 คะแนน 90 90 0 100 90 60 80

คะแนนเฉลีย่ 72.86 คะแนน

ผลการชีแ้จงประเด็นส าคญัทีท่นัตอ่สถานการณ์เฉลีย่ = = 72.8690 + 90 + 0 + 100 + 90 + 60 +80
7

คะแนน = 7.29

กรม...A…..ตวัอยา่ง

5. แนวทางการประเมนิผูบ้รหิารองคก์าร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตอ่)

รบัผลคะแนนจากเจา้ภาพ

ขอ้มลู ณ วันที ่1 มนีาคม 2563

หมายเหต ุ: 1. กรณีทีม่ทีัง้ขอ้ 10.1 และ 10.2 ผลคะแนนทีไ่ดค้ดิจากคา่เฉลีย่
2. กรณีทีม่เีฉพาะขอ้ 10.1 หรอื 10.2 ใหม้กีารคดิคะแนนเฉพาะขอ้นัน้ๆ
3. กรณีทีไ่มม่คีะแนนทัง้สองขอ้ ผูบ้รหิารจะมคีะแนนรวมเต็ม 90 คะแนน และระบบจะคดิระดบัคา่คะแนนเต็ม 100 คะแนน ดว้ยวธิกีารเทยีบบญัญตัไิตรยางศ์
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No.
ประเด็นขา่วที่

ตรวจสอบ

ตอบกลบัทนัเวลา

ทีก่ าหนด

ตอบกลบัไม่

ทนัเวลา

ทีก่ าหนด

1 ประเด็นที ่1 ผา่น

2 ประเด็นที ่2 ผา่น

3 ประเด็นที ่3 ผา่น

4 ประเด็นที ่4 ไมผ่า่น

5 ประเด็นที ่5 ไมผ่า่น

รวม ผา่น = 3 ไมผ่า่น = 2

กรม...A…..ตวัอยา่ง

• เป็นการพจิารณาความร่วมมอืในการตรวจสอบขา่วปลอมจากศนูยต์อ่ตา้นขา่วปลอม (Anti Fake News) ซึง่เป็นนโยบายส าคัญของรัฐบาล 
ในการแกไ้ขปัญหาการรับรูข้อ้มลูขา่วสารผา่นทางสือ่สงัคมออนไลน์ ทีใ่นปัจจุบันพบวา่มคีวามคลาดเคลือ่นไปจากความเป็นจรงิในหลายกรณี 
ทั้งดว้ยความตั ้งใจของผูส้่งข่าวสารที่หวังผลใหเ้กิดความแตกแยกในสังคมหรือเพื่อผลประโยชน์ส่วนตน หรืออาจดว้ย
ความรูเ้ทา่ไมถ่งึการณ์ ขาดวจิารณญาณ ในการตรวจสอบกลั่นกรองกอ่นสง่ตอ่ขอ้มลูขา่วสารใหผู้อ้ ืน่ 

• ส านักงานปลัดกระทรวงดจิทัิลเพือ่เศรษฐกจิและสังคม โดยศนูยต์่อตา้นขา่วปลอม (Anti Fake News) รับเป็นเจา้ภาพในการรวบรวม
ขอ้มลูการตรวจสอบขา่วปลอม และแจง้ไปยังสว่นราชการโดยใหต้อบกลับภายในระยะเวลาทีก่ าหนด (2 ช ัว่โมง) หลังจากไดรั้บแจง้
ผ่านทางไปรษณียอ์เิล็กทรอนิกส ์AFNC@MDES.GO.TH ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด และในกรณีที่ยังไม่มีขอ้สรุป ตอ้งมีการก าหนด
ระยะเวลาทีแ่ลว้เสร็จ (สามารถดาวนโ์หลดแบบฟอรม์ไดท้ี ่http://bit.ly/eos_fake_news)

• คิดคะแนนจากรอ้ยละเฉลี่ยของการรายงานกลับไปยังศูนย์ต่อตา้นข่าวปลอม (Anti Fake News) ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
หากรายงานกลับไมทั่นภายในระยะเวลาทีก่ าหนด จะไมไ่ดรั้บคะแนนในการประเมนิประเด็นขา่วนัน้ (0 คะแนน)

• ใชเ้กณฑก์ารใหค้ะแนนเฉพาะรอบการประเมนิที ่2 (ตัง้แตว่นัที ่1 เมษายน – 15 สงิหาคม 2563) โดยคดิระดับคา่คะแนนเต็ม 10 คะแนน 
ดว้ยวธิกีารเทยีบบัญญัตไิตรยางศ์

นยิาม

10.2 ประเด็น “การตรวจสอบขา่วปลอม” (ถา้ม)ี

คะแนน = 6

5. แนวทางการประเมนิผูบ้รหิารองคก์าร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตอ่)

รบัผลคะแนนจากเจา้ภาพ

หมายเหต ุ: 1. กรณีทีม่ทีัง้ขอ้ 10.1 และ 10.2 ผลคะแนนทีไ่ดค้ดิจากคา่เฉลีย่
2. กรณีทีม่เีฉพาะขอ้ 10.1 หรอื 10.2 ใหม้กีารคดิคะแนนเฉพาะขอ้นัน้ๆ
3. กรณีทีไ่มม่คีะแนนทัง้สองขอ้ ผูบ้รหิารจะมคีะแนนรวมเต็ม 90 คะแนน และระบบจะคดิระดบัคา่คะแนนเต็ม 100 คะแนน ดว้ยวธิกีารเทยีบบญัญตัไิตรยางศ์ ขอ้มลู ณ วันที ่1 มนีาคม 2563

ผลการการตรวจสอบขา่วปลอมเฉลีย่ =
3

5
=  60X 100

mailto:AFNC@MDES.GO.TH
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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

6. แนวทางการส ารวจความคดิเห็นผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

ส ารวจความคดิเห็น

 กลุม่เป้าหมายผูต้อบแบบส ารวจความคดิเห็น

 ปลดักระทรวง : ผูใ้ตบ้ังคับบัญชา ไดแ้ก ่รองปลัดกระทรวง อธบิด/ี ต าแหน่งทีเ่ทยีบเทา่อธบิดทีกุกรมในสงักัดกระทรวง ผูต้รวจราชการ
กระทรวง ผูช้ว่ยปลัดกระทรวง ทีป่รกึษา ผูบ้รหิาร/หัวหนา้สว่นราชการตามมาตรา 31 วรรคหนึง่ และมาตรา 31 วรรคสอง แหง่ พ.ร.บ. ระเบยีบ
บรหิารราชการแผน่ดนิ พ.ศ. 2534 และผูด้ ารงต าแหน่งทางวชิาการระดับเชีย่วชาญขึน้ไป

 อธบิด ี: ผูใ้ตบ้ังคับบัญชา ไดแ้ก ่รองอธบิด ีผูต้รวจราชการกรม ทีป่รกึษา ผูบ้รหิาร/หัวหนา้สว่นราชการตามมาตรา 31 วรรคหนึง่ และมาตรา
31 วรรคสอง แหง่ พ.ร.บ. ระเบยีบบรหิารราชการแผน่ดนิ พ.ศ. 2534 และผูด้ ารงต าแหน่งทางวชิาการตัง้แตร่ะดับเชีย่วชาญขึน้ไป
เป็นผูป้ระเมนิผูบ้ังคับบัญชา

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

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

นายอ าเภอ

• ปลัดอ าเภอ
• หัวหนา้สว่นราชการ

ประจ าอ าเภอ

ขอ้มลู ณ วันที ่1 มนีาคม 2563



เร ิม่

ท าแบบประเมนิ สง่ผลการประเมนิ

1 2

กรอกชือ่ผูใ้ชง้านและรหสัผา่นเพือ่ยนืยนัตวัตน
ตามที ่ส านกังาน ก.พ.ร. ก าหนด (เฉพาะผูบ้รหิาร)

4

เขา้สูร่ะบบ
การประเมนิ

5

ผูบ้รหิาร
องคก์าร

ผูป้ระสานงาน

ด าเนนิการ
ส ารวจ

ผูป้ระสานงานส ารวจขอ้มลูผูบ้รหิารองคก์าร

รปูแบบผูใ้ชง้าน

7. ข ัน้ตอนการด าเนนิการผา่นระบบการประเมนิผูบ้รหิารองคก์าร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ชือ่ นามสกลุ เบอรโ์ทร
ผูบ้รหิาร

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา

ชือ่ นามสกลุ เบอรโ์ทร

รายงานผา่นฟอรม์
ส านกังาน ก.พ.ร.

ยนืยนั

ผูบ้รหิาร

ชือ่หนว่ยงาน

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา

ค าน าหนา้ ชือ่ นามสกุล เบอรโ์ทร

เขา้สูร่ะบบ

เขา้สูร่ะบบ

เขา้สูร่ะบบ
รายงาน

โดยใช ้username password
ตามที ่ส านกังาน ก.พ.ร. ก าหนด

username

password ค าน าหนา้ ชือ่ นามสกุล เบอรโ์ทร

สิน้สดุ

ฐานขอ้มลู
ผูม้สีทิธ ิป์ระเมนิ

บนัทกึ

กรอกเลขบตัรประชาชนเพือ่ยนืยนัตวัตน

3.1

3.2

เขา้สูร่ะบบ

กรอกเลขบตัรประชาชน

เขา้สูร่ะบบ

password

กรอกชือ่ผูใ้ชง้านและรหสัผา่น

username

3.1 ผูบ้รหิาร

3.2 ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา

ยนืยนัตวัตน
ฐานขอ้มลู

ผูม้สีทิธิป์ระเมนิ

21ขอ้มลู ณ วันที ่1 มนีาคม 2563



22

8. 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

สปัดาหท์ ี ่1-3 ของ ม.ีค. 63
ส านักงาน ก.พ.ร. 
แจง้ Username / password วนัที ่16-30 เม.ย. 63

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 4 ประเด็น
• การก ากับดแูลการทจุรติ  
• ภาวะผูน้ า 
• การสรา้งคณุธรรม จรยิธรรมใน
องคก์าร 

• การเสรมิสรา้งขวัญก าลังใจ/
การดแูลเอาใจใส่

ผูใ้ตบ้ังคับบัญชา 

วนัที ่ 7-22 พ.ค. 63
ส านักงาน ก.พ.ร. เปิดระบบ
ใหผู้บ้รหิารประเมนิตนเอง
ใน 3 ประเด็น
• ระบบตดิตามการปฏบิัตงิานเพือ่
การบรหิารงานขององคก์าร

• การสง่เสรมิการใชด้จิทิลัฯ 
• การบรูณาการขอ้มลู
ระหวา่งหน่วยงาน

วนัที ่25 พ.ค. –
5 ม.ิย. 63
ส านักงาน ก.พ.ร. เปิด
ระบบใหผู้บ้ังคับบัญชา
ประเมนิผูบ้รหิาร
องคก์าร

รอบการประเมนิที ่1

ประมาณวนัที่ 8 ม.ิย. 63 
เป็นตน้ไป
ส านักงาน ก.พ.ร. เปิดระบบให ้
ผูบ้ังคับบัญชา (กลุม่รัฐมนตร)ี 
ประเมนิผูบ้รหิารองคก์าร และ
เสนอรายงานผลการประเมนิ
ผูบ้รหิารองคก์ารตอ่
นายกรัฐมนตรตีอ่ไป

ประมาณวนัที่ 1-11 ก.ย. 63
ส านักงาน ก.พ.ร. เปิดระบบใหส้ ารวจความ
คดิเห็นของผูใ้ตบ้ังคับบญัชา ใน 3 ประเด็น
• ภาวะผูน้ า
• การสรา้งคณุธรรม จรยิธรรมในองคก์าร
• การเสรมิสรา้งขวัญก าลังใจ/การดแูลเอาใจ
ใสผู่ใ้ตบ้ังคับบัญชา 

ประมาณวนัที ่14-25
ก.ย. 63
ส านักงาน ก.พ.ร. เปิดระบบให ้
ผูบ้รหิารประเมนิตนเองใน3ประเด็น
• ระบบตดิตามการปฏบิัตงิานเพือ่การ
บรหิารงานขององคก์าร

• การสง่เสรมิการใชด้จิทิัลฯ 
• การบรูณาการขอ้มลูระหวา่ง
หน่วยงาน

ประมาณวนัที ่28 ก.ย. –
9 ต.ค. 63
ส านักงานก.พ.ร. เปิดระบบให ้
ผูบ้ังคับบัญชาประเมนิผูบ้รหิาร
องคก์าร

รอบการประเมนิที ่2

ประมาณวนัที ่12 ต.ค. 63 เป็นตน้ไป
ส านักงาน ก.พ.ร. เปิดระบบใหผู้บ้ังคับบญัชา (กลุม่รัฐมนตร)ี 
ประเมนิผูบ้รหิารองคก์าร และเสนอรายงานผลการประเมนิ
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

(Online Survey) (Self Assessment) ผูบ้งัคบั
บญัชาเหนอื 1
ระดบัประเมนิ
ผูบ้รหิารฯ

(Online Survey) (Self Assessment) ผูบ้ังคับ
บัญชาเหนอื 1ระดับประเมนิ

ผูบ้รหิารฯ

ขอ้มลู ณ วันที ่1 มนีาคม 2563
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