สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

แนวทางและเกณฑ์การประเมินผู้บริหารองค์การ (นายอาเภอ)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓
ที่มา
การประเมินผู้บริหารองค์การเป็นไปตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในรายงานผลการดาเนินงาน
ของสานักงาน ก.พ.ร. เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 ให้กาหนดแนวทางประเมินผลผู้นาในองค์กร เพิ่มจาก
การประเมินปกติประจาปี สานักงาน ก.พ.ร. จึงได้จัดทาแบบประเมินผู้บริหารองค์การขึ้น เพื่อประเมินผู้บริหาร
องค์การทุกระดับทั้งราชการบริหารส่วนกลาง ราชการบริหารส่ วนภูมิภาค และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การประเมินผู้บริหารองค์การนี้เริ่มดาเนิน การมาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบการประเมินที่ 2
ระหว่างวันที่ 1 เมษายน - 30 กันยายน 2561) โดยได้รับความร่วมมือจากกรมการปกครอง ในการชี้แจง
ตลอดจนกากับและติดตาม
แนวทางการประเมิน
1. รอบการประเมิน การประเมินผู้บริหารองค์การ ดาเนินการปีละ 2 รอบ ดังนี้
 รอบที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 256๓
 รอบที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 30 กันยายน 256๓
2. กลุ่มเป้าหมาย
(1) นายอ าเภอ หมายถึ ง ผู้ ด ารงต าแหน่ งนายอ าเภอของอ าเภอนี้ ไม่ น้ อยกว่ า 4 เดื อน
นับจนถึงวันที่ทาการประเมิน รวมผู้ที่ทาหน้าที่รักษาการในตาแหน่งนายอาเภอ
(2) ผู้ใต้บังคับบัญชา หมายถึง ปลัดอาเภอ และหัวหน้าส่วนราชการประจาอาเภอ (ราชการ
บริ หารส่ วนภูมิ ภาคที่ ปรากฏตามกฎกระทรวง) กรณีที่หั วหน้ าส่ วนราชการดั งกล่ าวมี
ขอบเขตหน้าที่ปฏิบัติงานมากกว่า 1 อาเภอ ให้ผู้ใต้บังคับบัญชานั้นประเมินนายอาเภอ
เฉพาะอาเภอที่ปฏิบัติงาน ณ ปัจจุบัน เช่น ประมงอาเภอ ก มีชื่อปรากฏตามกฎกระทรวง
แต่ปฏิบัติหน้าที่อาเภอ ข ให้ประมงอาเภอ ก ประเมินเฉพาะนายอาเภอ ข เท่านั้น
3. กรอบการประเมิน ผู้บริหารองค์การประกอบด้วย 10 ประเด็น ประกอบด้วย
(1) การลดพลังงาน
(2) มาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ
(3) การกากับดูแลการทุจริต
(๔) ภาวะผู้นา
(๕) ระบบติดตามการปฏิบัติงานเพื่อการบริหารงานขององค์การ
(๖) การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในองค์การ
(๗) การสร้างคุณธรรม จริยธรรมในองค์การ
(๘) การเสริมสร้างขวัญกาลังใจ/การดูแลเอาใจใส่ผู้ใต้บังคับบัญชา
(๙) การบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงาน
(๑๐) การชี้แจงประเด็นสาคัญที่ทันต่อสถานการณ์
๑

ทั้งนี้ สาหรับการประเมินนายอาเภอจะประเมิน 8 ประเด็น โดยไม่ประเมิน ในประเด็นที่ ๒
มาตรการลดและคั ดแยกขยะมูล ฝอยในหน่ว ยงานภาครั ฐ และประเด็นที่ ๑๐ การชี้ แจงประเด็นสาคั ญ
ที่ทัน ต่ อสถานการณ์
หมายเหตุ : กรอบการประเมินและเกณฑ์การให้คะแนนใช้แบบเดียวกันทั้ง 2 รอบ

4. ขั้นตอนการประเมิน ดาเนินการโดยผ่านระบบของสานักงาน ก.พ.ร. โดยมีขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ผู้ใต้บังคับบัญชาประเมินนายอาเภอ
ขั้นตอนที่ 2 นายอาเภอประเมินตนเอง
ขั้นตอนที่ 3 ผู้ว่าราชการจังหวัดประเมินนายอาเภอ
ขั้นตอนที่ 4 สานักงาน ก.พ.ร. รวบรวม วิเคราะห์และนาเสนอนายกรัฐมนตรี
5. วิธีการประเมิน
การส ารวจความคิ ดเห็ น ของผู้ ใต้ บั งคั บบั ญชา (online survey) และการประเมิ นตนเอง
(self assessment) สามารถด าเนิ น การผ่ า นระบบออนไลน์ ได้ ที่ https://eos.opdc.go.th/2563 โดยใช้
ชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน ตามที่สานักงาน ก.พ.ร. กาหนด และสาหรับผู้ใต้บังคับบัญชาของนายอาเภอ ได้แก่
ปลัดอาเภอ และหัวหน้าส่วนราชการประจาอาเภอ ดาเนินการประเมินโดยใช้เลขประจาตัวประชาชน 13 หลัก
ในการยืนยันตัวตน เพื่อเข้าสู่ระบบประเมินฯ
ผู้ประเมิน
(ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปหนึ่งระดับ)

ผู้รับการประเมิน
(self assessment)

 ผู้ว่าราชการจังหวัด

 นายอาเภอ
(self assessment
ในระบบของสานักงาน ก.พ.ร.
ประเด็นที่ 5 6 และ ๙)
โดยสามารถส่งข้อมูลหรือ
ข้อเท็จจริงเพื่อประกอบการ
พิจารณาในระบบได้




 ปลัดกระทรวงมหาดไทย

 ผู้ว่าราชการจังหวัด





(self assessment
ในระบบของสานักงาน ก.พ.ร.)

ผู้ใต้บังคับบัญชา
ของผู้รับการประเมิน
(online survey)
ปลัดอาเภอ
หัวหน้าส่วนราชการประจาอาเภอ
(ราชการบริหารส่วนภูมิภาคที่
ปรากฏตามกฎกระทรวง)
(online survey ในระบบของ
สานักงาน ก.พ.ร. ประเด็นที่
๓ , 4 , ๗ และ ๘
รองผู้ว่าราชการจังหวัด
หัวหน้าส่วนราชการประจาภูมิภาค
นายอาเภอ
(online survey ในระบบของ
สานักงาน ก.พ.ร.)

ดังนั้น นายอาเภอจะประเมินใน 2 ส่วน ดังนี้
1) นายอาเภอประเมินตนเอง (self assessment) ในฐานะผู้รับการประเมิน
2) นายอาเภอประเมินผู้ว่าราชการจังหวัด (online survey) ในฐานะผู้ใต้บังคับบัญชา
๒

6. ข้อมูลที่ใช้ในการประเมิน
ข้อมูลในการประเมินนายอาเภอ ประกอบด้วย 4 ส่วน ดังนี้
(1) ข้อมูลของหน่วยงานกลาง : ประเด็นที่ 1 การลดพลังงาน สานักงาน ก.พ.ร. จะใช้ผล
การประเมินจากสานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน โดยอาเภอต้อง
กรอกรายละเอีย ดข้อมูล การใช้ไฟฟ้าทุกเดื อน ผ่ านระบบ e-report.energy.go.th
ของสานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน ภายในวันสุดท้าย
ของเดือนถัดไป
(2) การประเมินตนเอง (self assessment) : นายอาเภอจะประเมินตนเองใน ๓ ประเด็น
ได้แก่ ประเด็น ที่ 5 ระบบติดตามการปฏิบัติงานเพื่ อ การบริห ารงานขององค์ ก าร
ประเด็ น ที่ 6 การส่ ง เสริ ม การใช้ เ ทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล ในองค์ ก าร และประเด็ น ที่ ๙
การบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงาน
(3) การสารวจความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชา (online survey) : ผู้ใต้บังคับบัญชาประเมิน
ใน ๔ ประเด็น ได้แก่ ประเด็นที่ ๓ การกากับดูแลการทุจริต ประเด็นที่ 4 ภาวะผู้นา
ประเด็นที่ ๗ การสร้างคุณธรรม จริยธรรมในองค์การ และประเด็นที่ ๘ การเสริมสร้าง
ขวัญกาลังใจ/การดูแลเอาใจใส่ผู้ใต้บังคับบัญชา
(4) การประเมินโดยผู้ว่าราชการจังหวัด : ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะผู้บังคับบัญชาที่ เหนื อ
ขึ้นไป 1 ระดับ เป็ นผู้ ประเมินในภาพรวมทั้ง 8 ประเด็นข้างต้น ส าหรับประเด็นที่ 1
ส านั ก งาน ก.พ.ร. ใช้ ผ ลประเมิ น การประเมิ น จาก ส านั ก งานนโยบายและแผน
กระทรวงพลังงาน

๓

รายละเอียดดังตาราง
ประเด็นประเมิน
1. การลดพลังงาน
2. มาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย
ในหน่วยงานภาครัฐ
๓. การกากับดูแลการทุจริต
4. ภาวะผู้นา
5. ระบบติดตามการปฏิบัติงานเพื่อการ
บริหารงานขององค์การ
6. การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทลั
ในองค์การ
7. การสร้างคุณธรรม จริยธรรมในองค์การ
8. การเสริมสร้างขวัญกาลังใจ/
การดูแลเอาใจใส่ผู้ใต้บังคับบัญชา
9. การบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงาน
10. การชี้แจงประเด็นสาคัญที่ทันต่อ
สถานการณ์ (ถ้ามี)

ข้อมูลทีใ่ ช้ในการประเมินผล
ใช้ผลการประเมินจากระบบการรายงานในเว็บไซต์
e – report .energy.go.th ของสานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
อาเภอไม่ประเมินประเด็นนี้
ผลจากการสารวจความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชา (online survey)
ผลจากการสารวจความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชา (online survey)
นายอาเภอประเมินตนเอง (self assessment)
นายอาเภอประเมินตนเอง (self assessment)
ผลจากการสารวจความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชา (online survey)
ผลจากการสารวจความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชา (online survey)
นายอาเภอประเมินตนเอง (self assessment)
อาเภอไม่ประเมินประเด็นนี้

๔

7. ปฏิทินการดาเนินงาน
กิจกรรม

รอบที่ ๑

รอบที่ ๒

กาหนดการ
สัปดาห์ที่ ๑ - ๒
มี.ค. ๒๕๖๓

 สานักงาน ก.พ.ร. ประสานงานรายละเอียดแนวทางการประเมิน
ผู้บริหารองค์การ (นายอาเภอ) กับกรมการปกครอง เพื่อสารวจ
จานวนนายอาเภอ และผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อส่ง Username /
Password ในการเข้าสูร่ ะบบฯ
 สานักงาน ก.พ.ร. เปิดระบบให้สารวจความคิดเห็นของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา (online survey) ในประเด็น
1) ประเด็นที่ ๓ การกากับดูแลการทุจริต
2) ประเด็นที่ 4 ภาวะผู้นา
วันที่ 16 - 30 เม.ย. 25๖๓
3) ประเด็นที่ ๗ การสร้างคุณธรรม จริยธรรมในองค์การ
4) ประเด็นที่ ๘ การเสริมสร้างขวัญกาลังใจ/การดูแลเอาใจใส่
ผู้ใต้บังคับบัญชา
 สานักงาน ก.พ.ร. เปิดระบบให้ผู้บริหารประเมินตนเอง
(self assessment) ในประเด็น
1) ประเด็นที่ 5 ระบบติดตามการปฏิบัติงานเพื่อการบริหารงาน
วันที่ 7 - 22 พ.ค. 25๖๓
ขององค์การ
2) ประเด็นที่ 6 การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทลั ในองค์การ
3) ประเด็นที่ ๙ การบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงาน
วันที่ 25 พ.ค.- 5 มิ.ย. 25๖๓
 สานักงาน ก.พ.ร. เปิดระบบให้ผู้บงั คับบัญชาประเมินผู้บริหาร
องค์การ
 สานักงาน ก.พ.ร. ดาเนินการสรุปและเสนอรายงานผลการประเมิน
วันที่ 8 มิ.ย. 25๖๓
ผู้บริหารองค์การต่อนายกรัฐมนตรี
 สานักงาน ก.พ.ร. เปิดระบบให้สารวจความคิดเห็นของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา (online survey) ในประเด็น
๑) ประเด็นที่ ๓ การกากับดูแลการทุจริต
วันที่ 1 - 11
๒) ประเด็นที่ 4 ภาวะผู้นา
ก.ย. 25๖๓
๓) ประเด็นที่ ๗ การสร้างคุณธรรม จริยธรรมในองค์การ
๔) ประเด็นที่ ๘ การเสริมสร้างขวัญกาลังใจ/การดูแลเอาใจใส่
ผู้ใต้บังคับบัญชา
 สานักงาน ก.พ.ร. เปิดระบบให้ผู้บริหารประเมินตนเอง
(self assessment) ในประเด็น
วันที่ 14 - 25
1) ประเด็นที่ 5 ระบบการติดตามการปฏิบัติงานเพื่อการบริหารงาน
ก.ย. 25๖๓
ขององค์การ
2) ประเด็นที่ 6 การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทลั ในองค์การ
3) ประเด็นที่ ๙ การบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงาน
วันที่ 28 ก.ย. - 9 ต.ค. 25๖๓
 สานักงาน ก.พ.ร. เปิดระบบให้ผู้บงั คับบัญชาประเมินผู้บริหาร
องค์การ
วันที่ 12 ต.ค. 256๓
 สานักงาน ก.พ.ร. ดาเนินการสรุปและเสนอรายงานผลการประเมิน
เป็นต้นไป
ผู้บริหารองค์การต่อนายกรัฐมนตรี

๕

เกณฑ์การประเมินผู้บริหารองค์การ (นายอาเภอ)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓
๑. การลดพลังงาน
คาอธิบาย
 เป็ นการวัดความสามารถของส่ วนราชการในการลดพลั งงานไฟฟ้าต่ อเนื่ องจากปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 โดยเป้าหมายประเทศลดได้ร้อยละ 10
 มี ก ารใช้ พ ลั ง งานไฟฟ้ า ลดลงร้ อ ยละ 10 เที ย บกั บ ค่ า มาตรฐาน การใช้ พ ลั ง งานของแต่ ล ะ
ส่วนราชการ
 ใช้ ผ ลการประเมิ น จากระบบ e-report.energy.go.th ส านั ก งานนโยบายและแผนพลั ง งาน
กระทรวงพลังงาน โดยจะใช้ผลการประเมินรายเดือนเฉลี่ยในแต่ละรอบ รอบการประเมินที่ 1
นั บตั้ งแต่ เ ดื อนกั น ยายน 2562 - กุ มภาพั น ธ์ 2563 และรอบการประเมิ น ที่ 2 นับตั้งแต่
เดือนมีนาคม 2563 - สิงหาคม 2563 เนื่องจากใบเสร็จค่าไฟฟ้าจะออกล่าช้าไปประมาณ 1 เดือน
 เกณฑ์การให้คะแนนแบบเดียวกันทั้ง 2 รอบการประเมิน (6 เดือน/12 เดือน) โดยคิดค่าระดับ
คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน
เกณฑ์การให้คะแนน
ระดับคะแนน
๑
๒
๓
๔
5
๖
๗
๘
๙
๑๐

เกณฑ์การให้คะแนน (ไฟฟ้า)
(รอบ 6 เดือน/12 เดือน)
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าลดลงน้อยกว่า ร้อยละ 2.00
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าลดลงตั้งแต่ ร้อยละ 2.00 - 2.99
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าลดลงตั้งแต่ ร้อยละ 3.00 - 3.99
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าลดลงตั้งแต่ ร้อยละ 4.00 - 4.99
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าลดลงตั้งแต่ ร้อยละ 5.00 - 5.99
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าลดลงตั้งแต่ ร้อยละ 6.00 - 6.99
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าลดลงตั้งแต่ ร้อยละ 7.00 - 7.99
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าลดลงตั้งแต่ ร้อยละ 8.00 - 8.99
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าลดลงตั้งแต่ ร้อยละ 9.00 - 9.99
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าลดลงตั้งแต่ ร้อยละ 10.00 ขึ้นไป

2. มาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ
คาอธิบาย
ไม่ประเมินผลในประเด็นนี้

๖

3. การกากับดูแลการทุจริต
คาอธิบาย
 เป็นการสารวจคุณธรรมและความโปร่งใสการกากับดูแลการทุจริตในภาครัฐ ผ่านระบบออนไลน์
(online survey)
 กลุ่มเป้าหมายผู้ตอบแบบสารวจ : ผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นผู้ประเมินผู้บังคับบัญชา
 ต้องได้รับผลการสารวจความคิดเห็นอย่างน้อยร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
 เกณฑ์การให้คะแนนแบบเดียวกันทั้ง 2 รอบการประเมิน (6 เดือน/12 เดือน) โดยคิดค่าระดับ
คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน
ประเด็นการประเมิน
ประเด็นการประเมิน
ข้อ
1 ผู้บริหารของหน่วยงานท่าน มีนโยบาย แนวทางในการกากับดูแลการทุจริต
2 ผู้บริหารของหน่วยงานท่าน มีมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการกากับดูแลการทุจริต ที่ถ่ายทอด
สู่การปฏิบัติและติดตามรายงานผลอย่างชัดเจน
3 ผู้บริหารของหน่วยงานท่าน มีระบบตรวจสอบการกากับดูแลการทุจริต
4 ผู้บริหารของหน่วยงานท่าน มีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล เช่น หลักประสิทธิภาพ
หลักประสิทธิผล หลักคุณธรรม/จริยธรรม เป็นต้น
5 ผู้บริหารของหน่วยงานท่าน มีการกากับ ตรวจติดตามข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต
6

ผู้บริหารของหน่วยงานท่าน มีมาตรการป้องกันการทุจริตในเชิงรุก (Pro-active) เช่น
มีคู่มือมาตรฐานในการปฏิบัติงาน พัฒนากระบวนการทางานให้โปร่งใส มีระบบรับเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ เป็นต้น

7

ผู้บริหารของหน่วยงานท่าน มีการเปิดเผยผลการดาเนินงานสู่สาธารณะ

8

ผู้บริหารของหน่วยงานท่าน นาเสนอข้อมูลหรือความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมาต่อจังหวัด
หรือส่วนราชการส่วนกลาง เพื่อพิจารณาตาแหน่งในการการบรรจุ การแต่งตั้งโยกย้าย
การเลื่อนตาแหน่งของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่าน

9

ในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา ท่านพบเห็นว่าหน่วยงานท่าน มีการเรียกรับสินบนจากผู้อื่น*

มี/ใช่

ไม่มี/ไม่ใช่

10 ในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา หน่วยงานของท่านมีการปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อานาจเพื่อ
ประโยชน์แก่ญาติพี่น้อง พวกพ้อง หรือผู้อื่น*

* ข้อคาถามเชิงลบ (Negative)

๗

๔. ภาวะผู้นา
คาอธิบาย
 ภาวะผู้ น า หมายถึง ความรู้ ความสามารถและทักษะของผู้ บริหาร เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ และ
การร่ วมแรงร่ วมใจของบุ คลากรในการปฏิบัติงาน เพื่อนาองค์การให้ บรรลุ ภารกิจตามเป้าหมาย
ที่กาหนดไว้
 เกณฑ์การให้คะแนนแบบเดียวกันทั้ง 2 รอบการประเมิน คิดค่าระดับคะแนนเต็ม 10 คะแนน
ประเด็นการประเมิน
ประเด็นการประเมิน
มี/ใช่ ไม่มี/ไม่ใช่
ข้อ
1 ผู้บริหารของหน่วยงานท่าน มีการกาหนดนโยบาย เป้าหมายที่ชัดเจน ทันสมัย และ
สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปและมีการถ่ายทอดนโยบาย/แนวทาง
ในการทางานให้คนในองค์การได้รับรู้และเข้าใจทั่วทั้งองค์การเพื่อนาไปสู่การปฏิบัติ
2 ผู้บริหารของหน่วยงานท่าน ได้นาเสนอข้อมูลหรือความคิดเห็นต่อจังหวัดหรือส่วนราชการ
ส่วนกลาง เพื่อเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงโครงสร้างอัตรากาลัง การจัดการทรัพยากร
และงบประมาณของหน่วยงานให้เหมาะสมสาหรับการทางานตามยุทธศาสตร์ชาติ
วิสัยทัศน์ นโยบาย และแผนยุทธศาสตร์จัดสรรขององค์การ
3 ผู้บริหารของหน่วยงานท่าน ส่งเสริม สนับสนุน ให้บุคลากรสามารถทางานเป็นทีม ทางานใน
ลักษณะบูรณาการ/การทางานแนวใหม่ ที่ได้ทั้งงานและบุคลากร โดยไม่เลือกปฏิบัติ
4 ผู้บริหารของหน่วยงานท่าน รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น เน้นการทางานอย่างมีส่วนร่วม
ทั้งหน่วยงานในภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน
5 ผู้บริหารของหน่วยงานท่าน ได้นาเสนอข้อมูลหรือความคิดเห็นต่อจังหวัดหรือส่วนราชการ
ส่วนกลาง เพื่อวางแผนพัฒนาบุคลากรทุกระดับเพื่อปรับเปลี่ยนองค์การของท่านให้เป็น
หน่วยงานที่ทันสมัยตามนโยบาย Thailand 4.0
6 ผู้บริหารของหน่วยงานท่าน เป็นผู้นาในการเปลี่ยนแปลงโดยนาเทคโนโลยีมาใช้บริหารงานใน
องค์การที่แตกต่างหรือเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมจนเห็นได้อย่างชัดเจน มีการสร้างระบบ
การทางานในองค์การให้มีประสิทธิภาพทาให้องค์การมีการดาเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน
หรือมีการบริหารงานที่ได้รับการยอมรับจากบุคลากรภายในหน่วยงานและภายนอกหน่วยงาน
7 ผู้บริหารของหน่วยงานท่าน ได้พัฒนาให้องค์การมีระบบประเมินผลตามผลงานที่เกิดขึ้นจริง
และเป็นที่ยอมรับ เช่น การจัดทาตัวชี้วัดระดับบุคคลทุก 3 เดือน หรือ ๖ เดือน
8 ผู้บริหารของหน่วยงานท่าน กล้าเผชิญกับปัญหา กล้าตัดสินใจ บนพื้นฐานข้อเท็จจริง
และสามารถแก้ไขปัญหาได้ทันต่อสถานการณ์
9 ผู้บริหารของหน่วยงานท่าน ได้ปฏิบัติตัวเป็นแบบอย่างที่ดีขององค์การ มีรูปแบบการทางาน
ซึ่งเปิดรับคาแนะนาทีส่ ร้างสรรค์ และแสดงออกถึงภาวะผู้นาในระดับทีเ่ หมาะสมสาหรับองค์การ
10 ผู้บริหารของหน่วยงานท่าน มีความทุ่มเท รับผิดชอบ อุทิศตนและมีความมุ่งมั่นที่จะ
ปฏิบัติงานให้ประสบผลสาเร็จ

๘

๕. ระบบติดตามการปฏิบัติงานเพื่อการบริหารงานขององค์การ
คาอธิบาย
 ระบบติดตามการปฏิบัติงานเพื่อการบริหารงานขององค์การ เป็นการนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้
ในการติ ด ตามและบริ ห ารงานอย่ า งเป็ น ระบบ โดยใช้ ก ระบวนการและจั ด สรรทรั พ ยากร
อย่างเหมาะสม เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนด และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและ
หน่วยงานในฐานะผู้รับบริการ
 เกณฑ์การให้คะแนนแบบเดียวกันทั้ง 2 รอบการประเมิน คิดค่าระดับคะแนนเต็ม 10 คะแนน
ประเด็นการประเมิน
ข้อ
ประเด็นการประเมิน
1 ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการติดตามผลการปฏิบัติงานขององค์การ (4 คะแนน)
1.1 มีระบบรับ/ส่งเรื่อง และการให้บริการได้ถูกต้อง รวดเร็ว สามารถลดต้นทุน
ลดการสูญเสีย และเกิดคุณค่าที่เป็นประโยชน์ต่อผู้รับบริการ (2 คะแนน)
1.2 มีระบบติดตามสถานะและบริหารงานขององค์การ (1 คะแนน)
1.3 มีการรับฟังความคิดเห็น เพื่อนามาปรับปรุงและพัฒนาระบบ และตอบสนอง
ความต้องการของผู้รับบริการ (1 คะแนน)
2 มีการจัดเก็บข้อมูลในระบบที่เป็นปัจจุบัน สามารถเรียกดูข้อมูลได้แบบ Real Time
และนาผลวิเคราะห์ข้อมูลไปใช้ปรับปรุง พัฒนาการให้บริการ และการปฏิบัติงาน
ต่อไป (3 คะแนน)
2.1 มีการออกแบบระบบจัดเก็บข้อมูล และมีระบบวิเคราะห์ข้อมูลสอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้รับบริการ (1 คะแนน)
2.2 มีการรวบรวมข้อมูลจากผู้ปฏิบัติงาน ผู้รับบริการ และผูเ้ กี่ยวข้องอย่างเป็น
ระบบ ถูกต้อง และทันสมัย (1 คะแนน)
2.3 มีการนาผลการวิเคราะห์ข้อมูลไปใช้ในพัฒนา ปรับปรุงการบริหารงาน เช่น
นาข้อมูลมาใช้กาหนดนโยบายเพื่อบริหารองค์การให้ตอบโจทย์และเป้าหมาย
องค์การ นาข้อมูลมาพัฒนาปรับปรุงงาน เป็นต้น (1 คะแนน)
3 ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ โดยมีการ
รวบรวมผลการประเมินอย่างเป็นระบบ (3 คะแนน)
3.1 มีระบบประเมินความพึงพอใจ ในรูปแบบที่ง่ายและสะดวกต่อผูร้ ับบริการ
(1.5 คะแนน)
3.2 มีการนาข้อมูลผลสารวจมาปรับปรุงงานบริการอย่างต่อเนื่อง (1.5 คะแนน)

มี/ใช่

ไม่มี/ไม่ใช่
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๖. การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในองค์การ
คาอธิบาย
 การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในองค์การ หมายถึง การนาเทคโนโลยีมาปรับใช้เพื่อพัฒนาและ
ยกระดั บ ขี ด ความสามารถขององค์ ก าร น าไปสู่ ก ารรองรั บ การเป็ น รั ฐ บาลดิ จิ ทั ล ในอนาคต
เพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน การบริหารจัดการภายใน การอานวยความสะดวกประชาชน
การบริการภาครัฐ และการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานที่เป็นประโยชน์
 Business Intelligence (BI) คือ เทคโนโลยีส าหรับการรวบรวม จัดเก็บ วิเคราะห์ และเข้าถึง
ข้อมูล ในหลากหลายมิติ เพื่อช่ว ยวิเคราะห์ ข้อมูล ขององค์ การเชิงลึ ก แสดงผลในรูปแบบของ
รายงาน กราฟ ตารางสรุ ป แนวโน้ ม ต่ า งๆ และบทวิ เ คราะห์ เพื่ อ สนั บ สนุ น ข้ อ มู ล ประกอบ
การตัดสินใจของผู้บริหาร เพื่อออกนโยบายต่างๆ
 Artificial intelligence (AI) หรือเรียกว่าปัญญาประดิษฐ์ คือ โปรแกรมที่ถูกเขียนและพัฒนาให้
มีความฉลาด มีความสามารถคิด วิเคราะห์ วางแผน และตัดสินใจได้ โดยการประมวลผลจาก
ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ ประยุกต์ให้เป็นไปตามสถานการณ์ต่างๆ
 เกณฑ์การให้คะแนนแบบเดียวกันทั้ง 2 รอบการประเมิน คิดค่าระดับคะแนนเต็ม 10 คะแนน
ประเด็นการประเมิน
ข้อ
1
2

3
4

5

ประเด็นการประเมิน

มี/
ใช่

ไม่มี/ไม่ใช่

ใช้อีเมล์กลางภาครัฐ (@domain.go.th) ในการติดต่อสื่อการในภาครัฐ (Mail Go Thai) (2 คะแนน)
มีการนาระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการปฏิบัติงาน (2 คะแนน)
2.1 มีการพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการภายในหน่วยงาน เช่น การจองรถ
ระบบสนเทศอิเล็กทรอนิกส์จัดการการประชุม การลา การจองห้องประชุม เป็นต้น (1 คะแนน)
2.2 มีการพัฒนาระบบการชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ (National e-Payment) ระหว่างหน่วยงาน
และเสมียนตราจังหวัด เช่น การแจ้งข้อมูลปัญหาหรืออุปสรรคเพื่อปรับปรุง
การเบิกจ่าย เบี้ยประชุม การจ่ายค่าจ้าง เป็นต้น (1 คะแนน)
ให้บริการข้อมูลแก่ประชาชนผ่าน Internet หรือ Mobile Application (2 คะแนน)
3.1 บริการข้อมูลด้านประเภทงานบริการที่เป็นภารกิจหลัก และข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน (1 คะแนน)
3.2 มีช่องทางในการรับข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และอื่นๆ (1 คะแนน)
มีการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานที่เป็นประโยชน์ (Open Data) ผ่านเว็บไซต์ ปรับปรุงข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบัน สามารถนาไปใช้ต่อได้ (2 คะแนน)
4.1 มีการจัดเก็บข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และมีการเปิดเผยในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (1 คะแนน)
4.2 มีการจัดเก็บข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน มีการเปิดเผยในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และสามารถนาไปใช้
ต่อได้ (1 คะแนน)
มีการนาเทคโนโลยีที่ทันสมัย มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน (2 คะแนน)
5.1 มีการประยุกต์ใช้ระบบธุรกิจอัจฉริยะ (Business Intelligence : BI) ดึงข้อมูลมาสรุป
ประมวลผล และนาเสนอในรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อวิเคราะห์ วางแผน และประกอบการ
ตัดสินใจได้ (1 คะแนน)
5.2 มีการนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial intelligence : AI) มาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
และพัฒนาประสิทธิภาพในการทางานหรือการให้บริการประชาชน (1 คะแนน)

๑๐

๗. การสร้างคุณธรรม จริยธรรมในองค์การ
คาอธิบาย
 การประเมินคุณธรรม จริยธรรมในองค์การ คือ การประเมินการปฏิบัติงาน/บริหารงานโดยยึดหลัก
คุณธรรม และจริ ย ธรรม ได้แก่ ความซื่อสั ตย์สุ จริต ความถูกต้องชอบธรรม การยึดประโยชน์
ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน การยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
การไม่เลือกปฏิบัติ และการเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของราชการ
 คุณธรรม (Integrity) คือ การปฏิบัติงานโดยมี มาตรฐานการปฏิ บัติ งานและมี ความเป็น ธรรม
ในการปฏิบัติงาน รวมถึงการบริหารงานโดยยึดหลักคุณธรรม
 จริ ย ธรรม (Ethics) คื อ พฤติ ก รรมการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ห รื อ การบริ ห ารจั ด การที่ ดี โดยยึ ด หลั ก
ความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต ความถู ก ต้ อ งชอบธรรม การปฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย และการตระหนั ก ถึ ง
จรรยาบรรณวิชาชีพเพื่อสร้างคุณค่าของการให้บริการสาธารณะของภาครัฐ
 เกณฑ์การให้คะแนนแบบเดียวกันทั้ง 2 รอบการประเมิน คิดค่าระดับคะแนนเต็ม 10 คะแนน
(ข้อละ 2 คะแนน)
ประเด็นการประเมิน
ข้อ

ประเด็นการประเมิน

1

ผู้บริหารของหน่วยงานท่าน ได้ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้ท่านได้ยึดถือและ
ปฏิบัติตาม

2

ผู้บริหารของหน่วยงานท่าน มีการแต่งตั้ง/มอบหมาย เจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานใน
ตาแหน่งที่เหมาะสมกับความรูค้ วามสามารถ และมีการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
ที่มีความชัดเจน โปร่งใส และเป็นธรรม

3

ผู้บริหารของหน่วยงานท่าน มีการส่งเสริม และพัฒนาบุคลากรในเรือ่ งคุณธรรม
และจริยธรรม
หน่วยงานของท่าน มีการสื่อสารคุณธรรม จริยธรรมที่พึงประสงค์ ให้เจ้าหน้าที่
ภายในองค์การทุกคนปฏิบตั ิตาม
หน่วยงานของท่าน มีการประกาศเกียรติคณ
ุ /ให้รางวัล/ยกย่องเชิดชูเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัตติ ามหลักคุณธรรม หรือมีการลงโทษต่อผู้ประพฤติขัดต่อคุณธรรม

4
5

มี/ใช่

ไม่มี/ไม่ใช่

๑๑

๘. การเสริมสร้างขวัญกาลังใจ/การดูแลเอาใจใส่ผู้ใต้บังคับบัญชา
คาอธิบาย
 เป็นการสารวจปัจจัยการเสริมสร้างขวัญกาลังใจ/การดูแลเอาใจใส่ผู้ใต้บังคับบัญชา
 กลุ่มเป้าหมายผู้ตอบแบบสารวจ : ผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นผู้ประเมินผู้บังคับบัญชา
 ต้องได้รับผลการสารวจผ่านระบบอย่างน้อยร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
 การคิดคะแนนคิดจากคะแนนเฉลี่ยของกลุ่มเป้าหมายทั้งหมดที่ได้ส่งแบบสารวจผ่านระบบ
 เกณฑ์การให้คะแนนแบบเดียวกันทั้ง 2 รอบการประเมิน คิดค่าระดับคะแนนเต็ม 10 คะแนน
ประเด็นการประเมิน
ข้อ

ประเด็นการประเมิน

1

ผู้บังคับบัญชามีการสอนงานให้แก่ท่าน และสนับสนุนให้ท่านมีส่วนร่วมในการทางาน

2

ผู้บังคับบัญชาช่วยเหลือ ให้คาปรึกษา และแก้ไขปัญหาในการทางานของท่าน

3

ผู้บังคับบัญชาแสดงความรับผิดชอบในความผิดพลาดของท่าน

4

ผู้บังคับบัญชาดูแลเอาใจใส่ดูแลความเป็นอยู่และทุกข์สุขในการทางานของท่าน

5

ผู้บังคับบัญชาให้ความยกย่องชมเชยท่านเมื่อมีผลการปฏิบัติงานที่ดี

6

ผู้บังคับบัญชามีนโยบายในการสร้างแรงจูงใจแก่ท่านในการปฏิบัติงาน

7

ผู้บังคับบัญชาวางบทบาทการบริหารงานเสมือนท่านเป็นเพื่อนร่วมงาน
ผู้บังคับบัญชาของท่านเปิดโอกาสในการแสดงความคิดเห็น และมีอิสระ
ในการคิดสร้างสรรค์
ผู้บังคับบัญชาของท่านมีการกระตุน้ ให้ท่านกล้าแสดงความคิดเห็น กล้าเปลี่ยนแปลง
วิธีการคิด และวิธีการทางานให้ดียงิ่ ขึ้น

8
9

มี/ใช่

ไม่มี/ไม่ใช่

10 ผู้บังคับบัญชาของท่าน จัดให้มีสภาพแวดล้อมในการทางานให้น่าอยูแ่ ละน่าทางาน

๑๒

๙. การบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงาน
คาอธิบาย
 การบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงาน หมายถึง การที่ส่วนราชการสามารถประสานเพื่อให้เกิด
ความร่ ว มมื อ ในการเชื่ อ มโยงข้ อ มู ล ด้ า นต่ า ง ๆ ของหน่ ว ยงาน โดยค านึ ง ถึ ง หลั ก ประหยั ด
ความคุ้มค่า มุ่งให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติ ซึ่งในการบูรณาการข้อมูล
นั้ น จะต้ อ งเป็ น การบู ร ณาการร่ ว มกั น ระหว่ า งส่ ว นราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาสั ง คม
รั ฐ วิส าหกิจ องค์การมหาชน สถาบันการศึ ก ษา องค์กรปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่น และหน่ว ยงาน
ต่ า งประเทศ พร้ อ มก าหนดแผนงานการบู ร ณาการข้ อ มู ล ร่ ว มกั น ที่ จ ะสามารถด าเนิ น การได้
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการ ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยรัฐบาล
ดิจิ ทัล พ.ศ. …. ตามที่ส านั กงานพัฒ นารัฐ บาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) เสนอโดยกาหนดให้
หน่วยงานของรัฐต้องจัดทาข้อมูลตามภารกิจหลักให้อยู่ในรูปแบบข้อมูลดิจิทัล และต้องปรับปรุง
ข้อมูลดิจิทัลนั้นให้มีข้อมูลที่เชื่อถือได้ มีความสมบูรณ์และสามารถใช้ได้ รวมทั้งมีความถูกต้อง
ทันสมัย สามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงานของรัฐอื่น และนาไปประมวลผลต่อได้ หากข้อมูลดังกล่าว
ได้จัดทาไว้ก่อนพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับและไม่ได้อยู่ในรูปแบบข้อมูล ดิจิทัล ให้หน่วยงานของรัฐ
ดาเนินการแปลงข้อมูลดังกล่าวให้อยู่ในรูปแบบข้อมูลดิจิทัลด้วย และกาหนดให้หน่วยงานของรัฐ
ต้องดาเนินการแลกเปลี่ยนหรือเชื่อมโยงข้อมูลดิจิทัลที่มีการจัดทาและครอบครองกับหน่วยงาน
ของรัฐอื่นผ่านระบบและเครื อข่ายสารสนเทศและการสื่ อสารตามหลั กเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
กาหนด โดยอย่างน้อยต้องคานึงถึงธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ
ประเด็นการประเมิน
ประเด็นการประเมิน 12 เดือน
ประเด็นการประเมิน 6 เดือน
มีแนวทาง รูปแบบ หรือมีการออกแบบการเชื่อมโยงข้อมูล รายงานความก้าวหน้าของการเชื่อมโยงข้อมูล
กับหน่วยงานอื่น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
กับหน่วยงานอื่น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

10. การชี้แจงประเด็นสาคัญที่ทันต่อสถานการณ์
คาอธิบาย
ไม่ประเมินผลในประเด็นนี้

๑๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

แนวทางการประเมินผู้บริหารองค์การ
(กานัน ผู้ใหญ่บ้าน)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓
ที่มา
การประเมิ น ผู้ บ ริ ห ารองค์ ก ารเป็ น ไปตามข้ อ สั่ ง การของนายกรั ฐ มนตรี ใ นรายงานผล
การดาเนินงานของสานักงาน ก.พ.ร. เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 ให้กาหนดแนวทางประเมินผู้นาในองค์กร
เพิ่มจากการประเมินปกติประจาปี สานักงาน ก.พ.ร. จึงได้จัดทาแบบประเมินผู้บริหารองค์การขึ้น เพื่อประเมิน
ผู้ บ ริ ห ารองค์การทุกระดับ ทั้งราชการบริห ารส่ วนกลาง ราชการบริห ารส่ วนภูมิภ าค และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น การประเมินผู้บริหารองค์การ (กานัน ผู้ใหญ่บ้าน) ดาเนินการประเมินปีละ 2 รอบการประเมิน
การประเมินกานัน ผู้ใหญ่บ้านเริ่มดาเนินการมาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เฉพาะรอบการประเมินที่ 2
ระหว่างวันที่ 1 เมษายน - 30 กันยายน 2561) โดยใช้ผลการประเมินจากแบบติดตามผลสาเร็จการปฏิบัติ
หน้ า ที่ ข องก านั น ผู้ ใ หญ่ บ้ า น (Active Monitoring) ของกรมการปกครอง (ผ่ า นระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหารงานกานัน ผู้ใหญ่บ้าน)
การประเมินกานัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ มีแนวทางการประเมิน ดังนี้
1. กลุ่มเป้าหมาย
(1) กานัน หมายถึง ผู้ดารงตาแหน่งกานันของตาบลนี้ ไม่น้อยกว่า 4 เดือน นับจนถึงวันที่
ทาการประเมิน ไม่รวมผู้ที่ทาหน้าที่รักษาการกานัน
(2) ผู้ใหญ่บ้าน หมายถึง ผู้ดารงตาแหน่งผู้ใหญ่บ้านของหมู่บ้านนี้ ไม่น้อยกว่า 4 เดือน นับ
จนถึงวันที่ทาการประเมิน ไม่รวมผู้ที่ทาหน้าที่รักษาการผู้ใหญ่บ้าน
2. รอบการประเมิน การประเมินผู้บริหารองค์การ ดาเนินการปีละ 2 รอบ ดังนี้
 รอบที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 256๒ - 31 มีนาคม 256๓
 รอบที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 30 กันยายน 256๓
3. การประเมินผล สานักงาน ก.พ.ร. จะใช้ผลการประเมินตามแบบติดตามผลสาเร็จการปฏิบัติ
หน้าที่ของกานัน ผู้ใหญ่บ้าน (Active Monitoring) ของกรมการปกครอง โดยกรมการปกครองสรุปผลการ
ประเมินให้แก่สานักงาน ก.พ.ร.
4. ขั้นตอนการประเมิน ดาเนินการโดยผ่านระบบของกรมการปกครอง โดยมี ๔ ขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 กรมการปกครองแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัด และนายอาเภอทราบการประเมิน
ขั้นตอนที่ 2 นายอาเภอประเมินกานัน ผู้ใหญ่บ้าน ตามแบบติดตามผลสาเร็จการปฏิบัติ
หน้าที่ของกานัน ผู้ใหญ่บ้าน (Active Monitoring)
ขั้นตอนที่ 3 อ าเภอบั น ทึ ก ผลการประเมิ น ก านั น ผู้ ใ หญ่ บ้ า น ผ่ า นระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหารงานกานันผู้ใหญ่บ้าน และส่งให้กรมการปกครอง
ขั้นตอนที่ 4 กรมการปกครองสรุปผลการประเมินให้สานักงาน ก.พ.ร
ขั้นตอนที่ 5 สานักงาน ก.พ.ร. วิเคราะห์และนาเสนอผลการประเมินต่อนายกรัฐมนตรี
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รายละเอียดดังตาราง
ผู้ประเมิน
(ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปหนึ่งระดับ)
นายอาเภอ
(ประเมินในระบบของกรมการปกครอง)

ผู้รับการประเมิน
 กานัน
 ผู้ใหญ่บ้าน
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