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นางอนงค ์เข่ือนแกว้ 

หวัหนา้กลุ่มพฒันาระบบริหาร 



ที่มา 

การประเมินผู้บริหารองค์การ 

ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 13 ก.ย.2560 

ประเมินผลผู้น าองค์การเพิ่มเติมจากการประเมินปกติประจ าปี 
 ก าหนดอีก 10 ข้อ ข้อละ 10 คะแนน 

 ประเมินทุก 6 เดือน  
 ผู้ถูกประเมิน 

 
 
 
 

 
 

ปลัดกระทรวง/เทียบเท่า  อธิบดี/เทียบเท่า 
ผวจ. นายอ าเภอ ผู้บริหารท้องถ่ิน 

ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 



การประเมินผู้บริหารองค์การ 
หัวข้อที่ประเมิน 

การลดกระดาษ 
การลดพลังงาน 
   การลดค่าใช้จ่าย 
   การก ากบัดูแลการทุจริต 
   วิสัยทัศน์  

   การบริหารงานในองค์การที่ริเริ่มแก้ไขข้อบกพร่อง  

   ส่งเสริมการใช้ดิจิทัลและขีดความสามารถที่มีอยู่และพัฒนาขึ้นทุก 6 เดือน 
   การสร้างคุณธรรม จริยธรรมในองค์การ  

   การสร้างขวัญก าลังใจ/ดูแลเอาใจใส่ผู้ใต้บังคับบัญชา  

   การบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน 

ประเด็นเพิ่มเติมจากข้อสั่งการเดิม 



การประเมินผู้บริหารองค์การ 

กลไกการประเมิน ออนไลน์ 

ผู้ประเมิน ผู้ถูกประเมิน 

หนส.เทียบเท่าปลัดกระทรวง 

อธิบดี/เทียบเท่า 

ผู้ว่าราชการจังหวัด 

นายอ าเภอ 

ผู้บริหารท้องถิ่น 

ปลัดกระทรวง 

นายกรฐัมนตร ี

รองนายกรฐัมนตร ี

รฐัมนตร ี

ปลัดกระทรวง 

ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

ผู้ว่าราชการจังหวัด 

นายอ าเภอ 

หนส.เทียบเท่าปลัดกระทรวง 

91,261 รวมทั้งสิ้น 



ประเด็นการประเมิน แนวทางประเมิน 

การลดกระดาษ ใช้ผลการประเมินงบประมาณที่สามารถประหยดัได้จากการซื้อกระดาษใน
ตัวชี้วดัที่ ๔.๒ การพฒันาประสทิธิภาพในการปฏิบัติงาน จากระบบ e-SAR 

การลดพลังงาน ใช้ผลการประเมินจากระบบการรายงานใน เว็บไซต์ e – report 
.energy.go.th 

การลดค่าใช้จ่าย ใช้ผลการประเมินงบประมาณที่สามารถ ประหยัดได้ในตัวชีว้ดัที่ ๔.๒ การ
พัฒนา ประสทิธิภาพในการปฏิบัติงานจากระบบ      e- SAR 

การก ากับดูแลการทจุริต ใช้ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส การด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) 

วิสัยทัศน ์ ประเมินตนเอง (self-assessment) ตามแบบประเมินข้อค าถามตามที่
ส านักงาน ก.พ.ร.ก าหนด 

การประเมินผู้บริหารองค์การ 
แนวทางประเมินผล 



ประเด็นการประเมิน แนวทางประเมิน 
การบริหารงานในองค์การที่รเิริ่มแกไ้ขขอ้บกพร่อง  ผลการด าเนินงานของส่วนราชการเทียบกับ แผนการด าเนินงานในภาพรวม

ของตัวชี้วดัที่ ๔.๒ การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานจากระบบ e-
SAR 

ส่งเสริมการใช้ดจิิทัล ประเมินตนเอง (self-assessment) ตามแบบประเมินข้อค าถามตามที่
ส านักงาน ก.พ.ร.ก าหนด 

การสร้างคุณธรรม จริยธรรมในองค์การ  ประเมินตนเอง (self-assessment) ตามแบบประเมินข้อค าถามตามที่
ส านักงาน ก.พ.ร.ก าหนด 

การสร้างขวัญก าลังใจ/ดูแลเอาใจใส่ผู้ใต้บังคับบัญชา ผลจากการส ารวจการเสริมสร้างขวญัก าลังใจ/ การดูแลเอาใจใส่
ผู้ใต้บังคับบัญชาจากกลุ่มเป้าหมาย คือ ข้าราชการทุกคนในหน่วยงาน 
(Survey online) โดยใช้แบบประเมินข้อค าถามตามที่ส านักงาน ก.พ.ร.
ก าหนด ๒ รอบ 

การบูรณาการความร่วมมือระหว่างหนว่ยงาน ประเมินตนเอง (self-assessment) ตามแบบประเมินข้อค าถามตามที่ 
ส านักงาน ก.พ.ร.ก าหนด 

การประเมินผู้บริหารองค์การ 
แนวทางประเมินผล 



การประเมินผู้บริหารองค์การ 

การด าเนินการ 

เรื่อง ผู้รับผิดชอบ 

ทุกหน่วยงาน การลดกระดาษ 

การลดพลังงาน 

การลดค่าใช้จ่าย 

การก ากับดูแลการทุจริต 

วิสัยทัศน์  

หน่วยงานเกี่ยวข้อง 

สล. 

ทุกหน่วยงาน สล. 

กองแผน/สล. ทุกหน่วยงาน 

กลุม่งานคุ้มครอง 

กองแผน 

ทุกหน่วยงาน 



การประเมินผู้บริหารองค์การ 

การด าเนินการ 

เรื่อง ผู้รับผิดชอบ 

สล, ผน, สคอ, สว ,ศวก 2 
พล, สววพ, ศวก 6 ชบ,  
ศวก 8 อด, ศวก 12 สข 

การบริหารงานในองค์การ 
  ที่ริเริม่แก้ไขข้อบกพร่อง  

ส่งเสรมิการใช้ดิจิทัล 

การสร้างคุณธรรม จริยธรรม
ในองค์การ  

การสร้างขวัญก าลังใจ/ดูแล
เอาใจใส่ผู้ใต้บังคับบัญชา  

การบรูณาการความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงาน  

หน่วยงานเกี่ยวข้อง 

กลุม่ ก.พ.ร.+
หน่วยงาน 

ทุกหน่วยงาน 
ศทส. + สล. 

กลุม่คุ้มครอง
จริยธรรม ทุกหน่วยงาน 

ฝ่าย จ สล. 

กองแผน +  
ฝ่ายนิติการ สล.  

ผู้บริหารทุกหน่วยงาน 

หน่วยงาน 



ความเชื่อมโยงการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานกับแนวทางการประเมินผู้บริหารองค์การ 

การรายงานผลการประเมิน 

ตัวชี้วัด รายงานผล หมายเหตุ 

การรายงานการประเมินผลตัวชี้วดัตามมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธภิาพในการปฏิบัติราชการ 
(ม.44) 

6 /12 เดือน มติคณะรฐัมนตรีเมื่อวันที่ 5 
เม.ย.2560 และค าสั่ง คสช ที่ 
5/2559 เรื่องมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 

การรายงานผลตวัชี้วัดที่ 4.2 การพัฒนา
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเดือนละ 1 กิจกรรม 
รวม 12 เรื่อง 

• ทุกเดือน (พลังงาน) 
•เดือนที่เริ่มกิจกรรม 

มติคณะรฐัมนตรีเห็นชอบตามข้อสัง่
การนายกรฐัมนตรีเมื่อวันที่ 1 
สิงหาคม 2560 

การรายงานผลการประเมนิผู้บรหิารองค์การ !0 
เรื่อง ผ่านระบบการประเมนิผลแบบออนไลน์ 

6 /12 เดือน 
 

ตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในการ
รายงานผลเดือนสิงหาคม 2560 



จบการน าเสนอ 

10 


