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ที่ภา

กายปยะเภินปู้บยิหายองค์กาย

ข้อสัง่กายนามกยัฏภนตยี 13 ก.ม.2560

ปยะเภินปฤปู้น าองค์กายเฝิ่ภเติภจากกายปยะเภินปกติปยะจ าปี
 ก าหนดอีก 10 ข้อ ข้อฤะ 10 คะแนน

 ปยะเภินทุก 6 เดือน 
 ปู้ถูกปยะเภิน

ปฤัดกยะทยวง/เทีมบเท่า  อธิบด/ีเทีมบเท่า
ปวจ. นามอ าเฟอ ปู้บยิหายท้องถิ่น

ก านัน ปู้ใหฌ่บ้าน



กายปยะเภินปู้บยิหายองค์กาย
หัวขอ้ที่ปยะเภิน

กายฤดกยะดาษ
กายฤดฝฤังงาน
   กายฤดค่าใช้จ่าม
   กายก ากับดูแฤกายทุจยิต
   วิสัมทัศน์ 
   กายบยิหายงานในองค์กายท่ียิเยิ่ภแก้ไขข้อบกฝย่อง 
   ส่งเสยิภกายใช้ดิจิทัฤแฤะขีดควาภสาภายถที่ภีอมู่แฤะฝัถนาขึ้นทุก 6 เดือน
   กายสย้างคุณธยยภ จยิมธยยภในองค์กาย 
   กายสย้างขวัฌก าฤังใจ/ดูแฤเอาใจใส่ปู้ใต้บังคับบัฌชา 
   กายบูยณากายควาภย่วภภือยะหว่างหน่วมงาน

ปยะเด็นเฝิ่ภเติภจากข้อสั่งกายเดิภ



กายปยะเภินปู้บยิหายองค์กาย

กฤไกกายปยะเภิน

ออนไฤน์ปู้ปยะเภิน ปู้ถูกปยะเภิน

หนส.เทีมบเท่าปฤัดกยะทยวง

อธิบดี/เทีมบเท่า

ปู้ว่ายาชกายจังหวัด

นามอ าเฟอ

ปู้บยิหายท้องถิ่น

ปฤัดกยะทยวง

นามกยัฏภนตยี

ยองนามกยัฏภนตยี

ยัฏภนตยี

ปฤัดกยะทยวง

ปฤัดกยะทยวงภหาดไทม

ปู้ว่ายาชกายจังหวัด

นามอ าเฟอ

หนส.เทีมบเท่าปฤัดกยะทยวง

91,261ยวภทั้งสิ้น



กายปยะชุภชี้แจงแนวทากายปยะเภินปู้บยิหาย 16 ภีนาคภ 2561

ตัวช้ีวัด แนวทางกายปยะเภินใหภ่

4. กายก ากับดูแฤกายทุจยิต ยอบที่ 1 ใช้ Survey Online 19 – 25 ภี.ค.61
ยอบ 2 ใช้ปฤ ITA

9. กายเสยิภสย้างขวัฌก าฤังใจ/
กายดูแฤเอาใจใส่ปู้ใต้บังคับบัฌชา 

ก าหนดควาภชัดเจนกาย Survey Online 
ยอบที่ 1  19 – 25 ภี.ค.61   ยอบที่ 2 10 – 16 ก.ม.61
ปู้ตอบแบบส ายวจได้แก่ ยองอธิบดี ปู้ตยวจยาชกายกยภ ทีป่ยึกษา  
ปอ.กอง/ส านักปู้เชี่มวชาฌ (หน่วมงานตาภกญกยะทยวง)
ที่เว็บไซด์ https://eos.opdc.go.th โดมกยอกบัตยปยะจ าตัว
ปยะชาชน 13 หฤัก ปู้ตอบแบบส ายวจไภ่น้อมกว่า 80%

10. กายบูยณากายควาภย่วภภือ
ยะหว่างหน่วมงาน (Integration)

ปยับค าถาภเหฤือ 2 ข้อ จากเดิภ 5  ข้อ
ปยะเดน็ ท า MOU แฤะปฤฤัฝธ์ MOU

• เปฤี่มนแปฤงแนวทางกายปยะเภินตัวชี้วัด 
• ก าหนดควาภชัดเจนกายปยะเภินออนไฤน์

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


ปยะเด็น
กาย

ปยะเภิน

แนวทางปยะเภินเดิภ เป้าหภาม ปู้ยับปิดชอบ

ยอบ 1 ยอบ 2

1. กายฤด
กยะดาษ

ใช้ปฤกายปยะเภินงบปยะภาณทีส่าภายถ
ปยะหมัดได้จากกายซื้อกยะดาษในตัวชี้วดัที่ 
4.2 กายฝถันาปยะสิทธิฟาฝในกาย
ปฎิบัติงาน จากยะบบ e-SAR

ฤดงบปยะภาณซื้อ
กยะดาษได้ย้อมฤะ 5 

ฤดงบปยะภาณซื้อ
กยะดาษได้ย้อมฤะ 10 
(นับสะสภ)

สฤ

2. กายฤด
ฝฤังงาน

ใช้ปฤกายปยะเภินจากยะบบกายยามงานใน 
เว็บไซต์ e – report .energy.go.th

เป้าหภาม ฤดฤงยอ้ม
ฤะ 10 ทุกเดือนเภือ่
เทีมบกับค่า
ภาตยฏาน

เป้าหภาม ฤดฤงยอ้ม
ฤะ 10 ทุกเดือนเภือ่
เทีมบกับค่า
ภาตยฏาน

สฤ

3. กายฤด
ค่าใช้จ่าม

ใช้ปฤกายปยะเภินงบปยะภาณทีส่าภายถ 
ปยะหมัดไดใ้นตวัชีว้ัดที่ 4.2 กายฝถันา 
ปยะสิทธิฟาฝในกายปฎิบัติงานจากยะบบ
e- SAR

ปยะหมัดงบปยะภาณ
ได้   ย้อมฤะ 2 

ปยะหมัดงบปยะภาณ
ได้   ย้อมฤะ 5 

กองแปน+สฤ

กายปยะเภินปู้บยิหายองค์กาย
แนวทางปยะเภินปฤ



ปยะเดน็
กาย

ปยะเภิน

แนวทางปยะเภินเดิภ เป้าหภาม ปู้ยับปิดชอบ

ยอบ 1 ยอบ 2

4. กายก ากับ
ดูแฤกาย
ทุจยิต

ใช้ปฤกายปยะเภินคุณธยยภแฤะควาภโปย่งใส 
กายด าเนินงานของหน่วมงานฟาคยัฏ

(Integrity and Transparency 
Assessment: ITA)

ใช้กายส ายวจออนไฤน์ ใชัคะแนน ITA กฤุ่ภงานคุ้ภคยอง

5. วิสัมทัศน์ ปยะเภินตนเอง (self-assessment) ตาภ
แบบปยะเภินข้อค าถาภตาภที่ส านักงาน 
ก.ฝ.ย.ก าหนดค าถาภ 10 ข้อ (ปยะเด็นกาย
ก าหนดวิสัมทัศน,์ ฟาวะปู้น า ภี/ไภ่ภ)ี

กองแปน

6. กาย
บยิหายงานใน
องค์กายที่
ยิเยิภ่แก้ไข
ข้อบกฝย่อง 

ปฤกายด าเนินงานของส่วนยาชกายเทีมบกับ 
แปนกายด าเนินงานในฟาฝยวภของตัวชี้วัดที่ 
4.2 เยื่องที่ปยับปยุง 12 เยื่อง กายฝัถนา
ปยะสิทธิฟาฝในกายปฎิบัติงานจากยะบบ e-
SAR  
ไภ่ต้องส่ง self-assessment

ด าเนินกายตาภแปน
ได้ปฤฤัฝธ์ตาภ
เป้าหภามที่ก าหนดใน
แปน 3 เยื่อง ได้แก่ ฤด
กยะดาษ ฝฤังงาน 
ปยะหมัดงบปยะภาณ 
(สฤ+ปน)

ด าเนินกายตาภแปน
ได้ได้ปฤฤัฝธ์ตาภ
เป้าหภามที่ก าหนดใน
แปน 11 เยือ่ง 

(สฤ+ปน สคอ สว 
สฤ (ผ่ามฝัสดุ) ชว 
ศวก 2 สววฝ ศวก 
ชฤบุยี ศวก อุดย)

กายปยะเภินปู้บยิหายองค์กาย
แนวทางปยะเภินปฤ



ปยะเด็น
กาย

ปยะเภิน

แนวทางปยะเภินเดิภ เป้าหภาม ปู้ยับปิดชอบ

ยอบ 1 ยอบ 2

7. ส่งเสยิภ
กายใช้ดิจิทัฤ

ปยะเภินตนเอง (self-assessment) ตาภแบบ
ปยะเภินข้อค าถาภตาภที่ส านักงาน ก.ฝ.ย.
ก าหนด 10 ข้อ (ปยะเภิน ภ/ีไภ่ภี ปยะเด็นกาย
กายภีแปนปฎิบัติกาย กายให้ควาภยูด้้านดิจิทัฤ
แก่บุคฤากย น าดิจิทัฤเทคโนโฤมีสายสนเทศภา
ใช้ปฎิบัติงาน กายจัดท ายะบบส ายองของ
สายสนเทศฝย้อภใช้งาน

ศทส

8. กายสย้าง
คุณธยยภ 
จยิมธยยภใน
องค์กาย 

ปยะเภินตนเอง (self-assessment) ตาภ
แบบปยะเภินข้อค าถาภตาภที่ส านักงาน 
ก.ฝ.ย.ก าหนด 10 ข้อ ปยะเด็น ซื่อสัตม์สุจยิต 
จิตส านึกที่ดี ยับปิดชอบต่อหน้าที่ มึดภั่นใน
ควาภถูกต้องชอบธยยภ ภุ่งปฤสัภรทธิ์ กาย
เป็นแบบอม่างที่ดี (ปยะเภิน ภ/ีไภ่ภ)ี

กฤุ่ภงานคุ้ภคยอง

กายปยะเภินปู้บยิหายองค์กาย
แนวทางปยะเภินปฤ



ปยะเด็น
กาย

ปยะเภิน

แนวทางปยะเภินเดิภ เป้าหภาม ปู้ยับปิดชอบ

ยอบ 1 ยอบ 2

9. กายสย้าง
ขวัฌก าฤังใจ/
ดูแฤเอาใจใส่
ปู้ใต้บังคบับัฌ
ชา

ปฤจากกายส ายวจกายเสยภิสย้างขวัฌ
ก าฤังใจ/ กายดูแฤเอาใจใส่
ปู้ใต้บังคบับัฌชาจากกฤุ่ภเป้าหภาม 
(Survey online) โดมใช้แบบปยะเภนิข้อ
ค าถาภตาภทีส่ านักงาน ก.ฝ.ย.ก าหนด 
2 ยอบ 10 ข้อค าถาภ (ปยะเภิน ภ/ีไภภ่ี)

19 – 25 ภี.ค.61
ปู้ตอบแบบส ายวจ
ได้แก่ ยองอธิบดี 
ปู้ตยวจยาชกายกยภ 
(ถ้าภี) ทีป่ยึกษา 
(ปทว) ปอ.กอง/
ส านัก ยวภ กฝย. 
ตสน. ปู้เชีม่วชาฌ 
(หน่วมงานตาภ
กญกยะทยวง) ไภ่นอ้ม
กว่า 80 %

10 – 16 ก.ม.61
ปู้ตอบแบบส ายวจ
ได้แก่ ยองอธิบดี 
ปู้ตยวจยาชกายกยภ 
(ถ้าภี) ทีป่ยึกษา 
(ปทว) ปอ.กอง/
ส านัก ยวภ กฝย. 
ตสน. ปู้เชีม่วชาฌ 
(หน่วมงานตาภ
กญกยะทยวง) ไภน่อ้ม
กว่า 80 %

ก.ฝ.ย.

10. กายบูยณา
กายควาภ

ปยะเภินตนเอง (self-assessment) 
ตาภแบบปยะเภินขอ้ค าถาภตาภที ่

กองแปน+สฤ

กายปยะเภินปู้บยิหายองค์กาย
แนวทางปยะเภินปฤ



กายปยะเภินปู้บยหิายองคก์าย
กายติดตาภปฤงาน

ตัวชี้วัด สถานกายณ์ ปัฌหา/อุปสยยค ควาภเสี่มง แนวทางแก้ไข

กายฤดฝฤังงาน ไภ่ป่าน ยามงานในยะบบ e – report 
.energy.go.th ฤ่าช้าไภ่ตยงตาภเวฤา
ทีก่ าหนด ยามงานข้อภูฤไภ่คยบท าให้
ไภ่ภีปฤกายยามงานในยะบบ e-SAR 
เนื่องจากหากเฤมเวฤาท่ีส านักงาน 
ก.ฝ.ย.ก าหนดยะบบยามงานจะปิด ไภ่
สาภายถเข้าไปยามงานได้ภีปฤให้ไภ่
ป่าน

ไภ่ป่าน ปู้บยิหายหน่วมงานเจ้าฟาฝก ากับ
ติดตาภปู้ยับปิดชอบให้ภีกาย
ยามงานข้อภูฤไพพ้า แฤะน้ าภัน ใน
ยะบบe – report .energy.go.th  
ให้ตยงเวฤาแฤะคยบถ้วน (ฟามในวัน
สุดท้ามของเดือนถัดไป) โดม
ยวบยวภข้อภูฤจากส่วนกฤางแฤะ 
ศวก.เชีมงยาม ฟูเก็ต

กายฤดกยะดาษ 2.95%
ยามงานฤ่าช้ากว่าก าหนด

ยามงานในยะบบ 
e-SAR ไภ่ทัน
ไภ่ได้ปฤตาภเป้า
คือ 5 แฤะ 10 %

-หน่วมงานเจ้าฟาฝยามงานให้กฤุ่ภ 
ก.ฝ.ย.ให้ตยงตาภเวฤาท่ีก าหนด
- กอง/ส านักยามงานข้อภูฤให้
เจ้าฟาฝตาภเวฤาทีก่ าหนด

กายปยะหมัด
งบปยะภาณ

2.33%

ยามงานฤ่าช้ากว่าก าหนด

ยามงานในยะบบ 
e-SAR ไภ่ทัน
ไภ่ได้ปฤตาภเป้า
คือ 2.5 แฤะ 5 %

ก าหนดภาตยกายให้หนว่มงานเจ้าฟาฝยามงานปฤกายด าเนินกายทุกเดือนฟามในเวฤาทีก่ าหนด



ขอควาภย่วภภือปู้เกี่มวข้องตอบแบบส ายวจออนไฤน์
19 – 25 ภ.ีค.61

• ยองอธิบดี 

• ทีป่ยึกษา  (ปทว)

• ปอ.กอง/ส านัก/ก.ฝ.ย./ตสน.

• ปู้เชี่มวชาฌ

ที่เว็บไซด์ https://eos.opdc.go.th โดมกยอกบัตยปยะจ าตัว
ปยะชาชน ๑๓ หฤัก ปู้ตอบแบบส ายวจไภ่นอ้มกว่า 80%

หน่วมงานตาภกญกยะทยวง

กฤุ่ภเป้าหภาม

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


Survey Online กยภวิทมาศาสตย์กายแฝทม์
19 – 25 ภีนาคภ 2561

ยองอธิบดี ปู้ตยวจ
ยาชกายกยภ

ทีป่ยึกษา
(ปทว)

ปอ.กอง/
ส านัก/ศวก 
ยวภ กฝย.
ตสน

ปู้เชีม่วชาฌ ยวภ จ านวนทีต่อบ
อม่างน้อม

3 - 4 24 21 52 42



จบกายน าเสนอ

13


