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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 ปรมิาณการใชไ้ฟฟ้าลดลงตัง้แตร่อ้ยละ10.00 ขึน้ไป ปรมิาณการใชน้ ้ามนัเชือ้เพลงิลดลงตัง้แตร่อ้ยละ  10.00 ขึน้ไป

• การลดพลังงาน พจิารณาจากพลังงาน 2 ชนดิ คอื พลังงานดา้นไฟฟ้า และพลังงานดา้นน ้ามนัเชือ้เพลงิ 

• มกีารใชพ้ลังงานไฟฟ้า /การใชน้ ้ามนัเชือ้เพลงิ ลดลงในแตล่ะดา้นรอ้ยละ 10 เทยีบกบัคา่มาตรฐานการใชพ้ลงังานของแตล่ะสว่นราชการ

• ใชผ้ลการประเมนิจากระบบ e-report.energy.go.th ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน 

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

นยิาม

3. แนวทางการประเมนิผลผูบ้รหิารองคก์าร (ตอ่)
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2. การลดกระดาษ

พจิารณาจากการที่ส่วนราชการไดม้กีารปรับเปลีย่นรูปแบบหรือวธิกีารท างาน เช่น การถ่ายเอกสารสองหนา้ การน ากระดาษ
กลับมาใชซ้ ้ า (reuse) การน าส่งเอกสารวาระการประชุมผ่านระบบ e-mail ถ่ายเอกสารเฉพาะสาระส าคัญๆ เป็นตน้ 
การปรับเปลีย่นรูปแบบ วธิกีารท างานดังกลา่ว สง่ผลใหจ้ านวนเงนิงบประมาณทีใ่ชจั้ดซือ้กระดาษลดลง เมือ่เทยีบกับจ านวนเงนิ
ทีต่ัง้ไวส้ าหรับการซือ้กระดาษของปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

ระดบั
คะแนน

เกณฑก์ารใหค้ะแนน
(รอบ 6 เดอืน)

เกณฑก์ารใหค้ะแนน
(รอบ 12 เดอืน)

1 สามารถลดงบประมาณในการจัดซือ้กระดาษนอ้ยกวา่รอ้ยละ  1.00 สามารถลดงบประมาณในการจัดซือ้กระดาษนอ้ยกวา่รอ้ยละ  2.00 

2 สามารถลดงบประมาณในการจัดซือ้กระดาษไดร้อ้ยละ 1.00 – 1.49 สามารถลดงบประมาณในการจัดซือ้กระดาษไดร้อ้ยละ 2.00 – 2.99

3 สามารถลดงบประมาณในการจัดซือ้กระดาษไดร้อ้ยละ 1.50 – 1.99 สามารถลดงบประมาณในการจัดซือ้กระดาษไดร้อ้ยละ 3.00 – 3.99

4 สามารถลดงบประมาณในการจัดซือ้กระดาษไดร้อ้ยละ 2.00 – 2.49 สามารถลดงบประมาณในการจัดซือ้กระดาษไดร้อ้ยละ 4.00 – 4.99

5 สามารถลดงบประมาณในการจัดซือ้กระดาษไดร้อ้ยละ 2.50 – 2.99 สามารถลดงบประมาณในการจัดซือ้กระดาษไดร้อ้ยละ 5.00 – 5.99

6 สามารถลดงบประมาณในการจัดซือ้กระดาษไดร้อ้ยละ  3.00 – 3.49 สามารถลดงบประมาณในการจัดซือ้กระดาษไดร้อ้ยละ 6.00 – 6.99

7 สามารถลดงบประมาณในการจัดซือ้กระดาษไดร้อ้ยละ 3.50 – 3.99 สามารถลดงบประมาณในการจัดซือ้กระดาษไดร้อ้ยละ 7.00 – 7.99

8 สามารถลดงบประมาณในการจัดซือ้กระดาษไดร้อ้ยละ 4.00 – 4.49 สามารถลดงบประมาณในการจัดซือ้กระดาษไดร้อ้ยละ 8.00 – 8.99

9 สามารถลดงบประมาณในการจัดซือ้กระดาษไดร้อ้ยละ 4.50 – 4.99 สามารถลดงบประมาณในการจัดซือ้กระดาษไดร้อ้ยละ 9.00 – 9.99

10 สามารถลดงบประมาณในการจัดซือ้กระดาษไดตั้ง้แตร่อ้ยละ 5.00 ขึน้ไป สามารถลดงบประมาณในการจัดซือ้กระดาษไดตั้ง้แตร่อ้ยละ 10.00 ขึน้ไป

นยิาม

3. แนวทางการประเมนิผลผูบ้รหิารองคก์าร (ตอ่)
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3. การประหยดังบประมาณ

งบประมาณทีส่ว่นราชการสามารถน ามาประหยัดไดนั้น้จะตอ้งเป็นงบประมาณประเภทงบด าเนนิงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน และ
งบรายจา่ยอืน่ ทีเ่บกิจา่ยในลักษณะคา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัด ุคา่สาธารณูปโภค รวมทัง้สว่นอืน่ทีส่ว่นราชการเห็นวา่จะสามารถ
น ามาประหยัดงบประมาณได ้

ระดบั
คะแนน

เกณฑก์ารใหค้ะแนน
(รอบ 6 เดอืน)

เกณฑก์ารใหค้ะแนน
(รอบ 12 เดอืน)

1 สามารถประหยัดงบประมาณไดน้อ้ยกวา่รอ้ยละ 0.25 สามารถประหยัดงบประมาณไดน้อ้ยกวา่รอ้ยละ 1.00

2 สามารถประหยัดงบประมาณไดร้อ้ยละ 0.25 – 0.49 สามารถประหยัดงบประมาณไดร้อ้ยละ 1.00 - 1.49

3 สามารถประหยัดงบประมาณไดร้อ้ยละ 0.50 – 0.74 สามารถประหยัดงบประมาณไดร้อ้ยละ 1.50 - 1.99

4 สามารถประหยัดงบประมาณไดร้อ้ยละ 0.75 – 0.99 สามารถประหยัดงบประมาณไดร้อ้ยละ 2.00 - 2.49

5 สามารถประหยัดงบประมาณไดร้อ้ยละ 1.00 – 1.24 สามารถประหยัดงบประมาณไดร้อ้ยละ 2.50 - 2.99

6 สามารถประหยัดงบประมาณไดร้อ้ยละ 1.25 – 1.49 สามารถประหยัดงบประมาณไดร้อ้ยละ 3.00 - 3.49

7 สามารถประหยัดงบประมาณไดร้อ้ยละ 1.50 – 1.74 สามารถประหยัดงบประมาณไดร้อ้ยละ 3.50 - 3.99

8 สามารถประหยัดงบประมาณไดร้อ้ยละ 1.75 – 1.99 สามารถประหยัดงบประมาณไดร้อ้ยละ 4.00 - 4.49

9 สามารถประหยัดงบประมาณไดร้อ้ยละ 2.00 สามารถลประหยัดงบประมาณไดร้อ้ยละ 4.50 – 4.99

10 สามารถประหยัดงบประมาณไดม้ากกวา่รอ้ยละ 2.00 ขึน้ไป สามารถประหยัดงบประมาณไดต้ัง้แตร่อ้ยละ 5.00 ขึน้ไป

นยิาม

3. แนวทางการประเมนิผลผูบ้รหิารองคก์าร (ตอ่)
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• การประเมนิการก ากบัดแูลการทจุรติของผูบ้รหิารองคก์าร สะทอ้นจากผลการประเมนิคณุธรรมและความโปรง่ใสในการด าเนนิงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) จากส านักงาน ป.ป.ช. และ ป.ป.ท.โดยเป็นการประเมนิอยา่งครอบคลมุมติิ
การก ากบัดแูลการทจุรติของผูบ้รหิารใน 5 องคป์ระกอบ ไดแ้ก ่ความโปรง่ใส (Transparency) ความพรอ้มรับผดิ (Accountability) ความปลอดจาก
การทจุรติในการปฏบิตังิาน (Corruption-Free) วัฒนธรรมคณุธรรมในองคก์ร (Integrity Culture) และคณุธรรมการท างานในหน่วยงาน (Work 
Integrity) ใหม้กีารด าเนนิงานทีม่คีณุธรรม จรยิธรรม และธรรมาภบิาล
 รอบการประเมนิที ่1 พจิารณาจากผลการส ารวจคณุธรรมและความโปรง่ใสการก ากบัดแูลการทจุรติในภาครัฐ (Survey Online)

 รอบการประเมนิที ่2 ใชผ้ลการประเมนิคณุธรรมและโปรง่ใสการด าเนนิงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 

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 – 85.99

9 ไดค้ะแนน 9 คะแนน มผีลการประเมนิ ITA รอ้ยละ 85.00– 89.99

10 ไดค้ะแนน 10 คะแนน มผีลการประเมนิ ITA มากกวา่ รอ้ยละ 90.00

นยิาม

4. การก ากบัดแูลการทจุรติ

3. แนวทางการประเมนิผลผูบ้รหิารองคก์าร (ตอ่)

(survey online) ใชผ้ลการประเมนิ ITA
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ประเด็นการประเมนิ มี ไมม่ี

1. ผูบ้รหิารของหน่วยงานทา่น มุง่มัน่ปฏบิตังิานอยา่งโปรง่ใสและซือ้สตัยส์จุรติ 

2. ในระยะเวลา 1 ปีทีผ่า่นมา ผูบ้รหิารของหน่วยงานทา่น มกีารก าหนดนโยบายโครงการหรอืสมัปทานของหน่วยงาน
เพือ่แสวงหาผลประโยชนร์ว่มกนักบัองคก์รธรุกจิเอกชน 

3. ผูบ้รหิารในหน่วยงานของทา่น ปฏบิตังิานอยา่งซือ่สตัยส์จุรติจนเป็นแบบอยา่งใหแ้กเ่จา้หนา้ทีรุ่น่ใหม ่ถอืปฏบิตัติาม

4. หน่วยงานของทา่นมโีครงการหรอืกจิกรรม เพือ่ป้องกนัการทจุรติหรอืสง่เสรมิคณุธรรมในหน่วยงาน

5. หน่วยงานของทา่นมกีารตรวจสอบและลงโทษทางวนัิยตอ่เจา้หนา้ทีผู่ก้ระท าการทจุรติอยา่งจรงิจัง

6. หน่วยงานของทา่นปราศจากการซือ้ขายต าแหน่งหรอืเสน้สายในการบรรจ ุแตง่ตัง้โยกยา้ย เลือ่นระดับ เลือ่นต าแหน่งของ
ผูบ้รหิารและเจา้หนา้ที่

7. หน่วยงานของทา่นมกีารใชจ้า่ยเงนิงบประมาณตามความจ าเป็นและเกดิความคุม้คา่สงูสดุ

8. หัวหนา้งานของทา่นมอบหมายงานแกท่า่นอยา่งเป็นธรรม

9. หน่วยงงานมกีารก าหนดขัน้ตอนการปฏบิตังิานอยา่งชดัเจน เป็นระบบ และท าใหเ้กดิความสะดวกในการตดิตอ่หรอืขอรับ
บรกิาร

10. เจา้หนา้ทีข่องหน่วยงานปฏบิตัตืามขัน้ตอนและระยะเวลาทีก่ าหนดอยา่งเครง่ครัด

4. การก ากบัดแูลการทจุรติ (ตอ่)

3. แนวทางการประเมนิผลผูบ้รหิารองคก์าร (ตอ่)

• เป็นการส ารวจคณุธรรมและความโปรง่ใสการก ากบัดแูลการทจุรติในภาครัฐ
• กลุม่เป้าหมายผูต้อบแบบส ารวจ : ผูใ้ตบ้งัคับบญัชาเป็นผูป้ระเมนิผูบ้งัคับบญัชา
• ตอ้งไดรั้บผลการส ารวจความคดิเห็นผา่นระบบอยา่งนอ้ยรอ้ยละ 80 ของกลุม่เป้าหมายทัง้หมด
• การคดิคะแนนคดิจากคะแนนเฉลีย่ของกลุม่เป้าหมายทัง้หมดทีไ่ดส้ง่แบบส ารวจผา่นระบบ
• ประเมนิเฉพาะรอบที ่1

เกณฑก์ารประเมนิการก ากบัดแูลการทจุรติ Survey Online
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• วสิยัทัศน ์หมายถงึ ความสามารถในการก าหนดทศิทาง ภารกจิ และเป้าหมายการท างานทีช่ดัเจนและความสามารถในการสรา้ง
ความรว่มแรงรว่มใจของบคุลากรของหน่วยงานเพือ่ใหภ้ารกจิบรรลวุัตถปุระสงค์

นยิาม

5. วสิยัทศัน ์  

3. แนวทางการประเมนิผลผูบ้รหิารองคก์าร (ตอ่)

หมายเหต ุ: แนบหลกัฐานประกอบการประเมนิ

ประเด็นการประเมนิ มี ไมม่ ี

การก าหนดวสิยัทศัน์

1. มกีารก าหนดวสิยัทัศนข์ององคก์าร และมกีารสือ่สารวสิยัทัศนใ์หค้นในองคก์ารไดรั้บรูแ้ละเขา้ใจท่ัวทัง้องคก์าร

2. มกีารทบทวนวสิยัทัศนข์ององคก์าร เพือ่ใหทั้นสมัยและสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลงไปตามสภาพการณ์ 
อยา่งสม า่เสมอและตอ่เนือ่ง

3. มกีารน าวสิยัทัศนข์ององคก์ารไปสูก่ารปฏบิัตไิดจ้รงิ

4. มกีารเผยแพรว่สิยัทัศนข์ององคก์ารสูส่าธารณะ เพือ่สรา้งความรับรูแ้ละความเขา้ใจและใชเ้ป็นกลไกในการก ากับและ
ตดิตามการบรหิารงานขององคก์าร

ภาวะผูน้ า

5. รับฟังความคดิเห็นของผูอ้ ืน่ เนน้การท างานอยา่งมสีว่นรว่ม ทัง้หน่วยงานในภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน

6. กลา้เผชญิกับปัญหา กลา้ตัดสนิใจ และสามารถแกไ้ขปัญหาไดทั้นตอ่สถานการณ์

7. มวีสิยัทัศนก์ารบรหิารงาน และไดส้รา้งความเปลีย่นแปลงใหเ้กดิขึน้กับการบรหิารงานในองคก์ารทีแ่ตกตา่งหรอื
เปลีย่นแปลงไปจากเดมิอยา่งชดัเจน

8. หน่วยงานของทา่นมกีารบรหิารงานทีไ่ดรั้บการยอมรับจากบคุลากรภายในหน่วยงานและภายนอกหน่วยงาน

9. มกีารด าเนนิการเตรยีมความพรอ้มในการพัฒนา ปรับรปูแบบ/วธิกีารท างานใหม ่ดว้ยการเนน้เทคโนโลย ีความคดิ
สรา้งสรรคแ์ละนวตักรรมรปูแบบใหม ่ๆ เชน่ เรือ่งนโยบาย การบรหิารจัดการ หรอืการใหบ้รกิาร ของหน่วยงานเพือ่ให ้
สอดรับและเชือ่มโยงกับนโยบายการพัฒนาประเทศไทย (Thailand 4.0) และระบบราชการ 4.0

10. มผีลการด าเนนิการ หรอืมนีวตักรรมขององคก์ารทีต่อบสนองตอ่นโยบายการพัฒนาประเทศไทย (Thailand 4.0) 
และระบบราชการ 4.0 หรอืมผีลการด าเนนิการหรอืนวตักรรมขององคก์ารไดรั้บรางวลัจากทัง้หน่วยงาน
ภายในประเทศและนอกประเทศ

ประเมนิตนเอง (self assessment)
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• การบรหิารงานในองคก์ารทีร่เิร ิม่แกไ้ขขอ้บกพรอ่ง หมายถงึการพฒันาและปรบัปรุงการท างานภายในหน่วยงานของตนใหม้ี
ประสทิธภิาพมากยิง่ข ึน้ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อยา่งนอ้ย 12 กจิกรรม เชน่ การลดการใชพ้ลังงาน การลดปรมิาณเอกสาร
การลดภาระงบประมาณ การลดขัน้ตอนการท างาน และปรมิาณงานทีซ่ ้าซอ้น การบรูณาการความร่วมมอืระหวา่งหน่วยงาน การแกไ้ขปัญหา
การทจุรติ การเพิม่การอ านวยความสะดวกใหแ้กป่ระชาชน การออกแบบระบบงาน การออกแบบกระบวนการท างาน การจัดท าคูม่อืการท างาน
ในหน่วยงาน (Work manual ) การมอบอ านาจภายในหน่วยงาน การประสานงานภายในองคก์ร การจัดท าแผนบรหิารความเสีย่ง เป็นตน้ เพือ่
ลดขอ้ผดิพลาดและจดุออ่นในการปฏบิตังิาน

• เป็นการวัดความส าเร็จในการด าเนนิกจิกรรมไดต้ามแผนการพัฒนาประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน โดยใชผ้ลการประเมนิตามตัวชีว้ดัที ่4.2 การ
พัฒนาประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน

ระดบั
คะแนน

เกณฑก์ารใหค้ะแนน
(รอบ 6 เดอืน)

เกณฑก์ารใหค้ะแนน
(รอบ 12 เดอืน)

1 ด าเนนิกจิกรรมไดผ้ลผลติตามแผน ต า่กวา่รอ้ยละ  50.00 ด าเนนิกจิกรรมไดผ้ลผลติตามแผน ต า่กวา่รอ้ยละ  50.00

2 ด าเนนิกจิกรรมไดผ้ลผลติตามแผน รอ้ยละ 50.00-54.99 ด าเนนิกจิกรรมไดผ้ลผลติตามแผน รอ้ยละ 50.00-54.99

3 ด าเนนิกจิกรรมไดผ้ลผลติตามแผน รอ้ยละ 55.00-59.99 ด าเนนิกจิกรรมไดผ้ลผลติตามแผน รอ้ยละ 55.00-59.99

4 ด าเนนิกจิกรรมไดผ้ลผลติตามแผน รอ้ยละ 60.00-64.99 ด าเนนิกจิกรรมไดผ้ลผลติตามแผน รอ้ยละ 60.00-64.99

5 ด าเนนิกจิกรรมไดผ้ลผลติตามแผน รอ้ยละ 65.00-69.99 ด าเนนิกจิกรรมไดผ้ลผลติตามแผน รอ้ยละ 65.00-69.99

6 ด าเนนิกจิกรรมไดผ้ลผลติตามแผน รอ้ยละ 70.00-74.99 ด าเนนิกจิกรรมไดผ้ลผลติตามแผน รอ้ยละ 70.00-74.99

7 ด าเนนิกจิกรรมไดผ้ลผลติตามแผน รอ้ยละ 75.00-79.99 ด าเนนิกจิกรรมไดผ้ลผลติตามแผน รอ้ยละ 75.00-79.99

8 ด าเนนิกจิกรรมไดผ้ลผลติตามแผน รอ้ยละ 80.00-84.99 ด าเนนิกจิกรรมไดผ้ลผลติตามแผน รอ้ยละ 80.00-84.99

9 ด าเนนิกจิกรรมไดผ้ลผลติตามแผน รอ้ยละ 85.00-89.99 ด าเนนิกจิกรรมไดผ้ลผลติตามแผน รอ้ยละ 85.00-89.99

10 ด าเนนิกจิกรรมไดผ้ลผลติตามแผน รอ้ยละ 90 ขึน้ไป ด าเนนิกจิกรรมไดผ้ลผลติตามแผน รอ้ยละ 90 ขึน้ไป

นยิาม

6.  การบรหิารงานในองคก์ารทีร่เิร ิม่แกไ้ขขอ้บกพรอ่ง

3. แนวทางการประเมนิผลผูบ้รหิารองคก์าร (ตอ่)
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 การสง่เสรมิการใชด้จิทิัลและขดีความสามารถทีม่อียูแ่ละพัฒนาขึน้ทกุ 6 เดอืน หมายถงึ  การน าเทคโนโลยมีาปรับใชใ้นการเพิม่
ประสทิธภิาพในการท างาน

แบบประเมนิการสง่เสรมิการใชด้จิทิลัฯ มี ไมม่ ี

1. มกีารจัดท าแผนปฏบิตักิารดจิทิัล โดยมกีารก าหนดแนวทาง/แนวปฏบิตัใินการพฒันางานดา้นดจิทิัล

2. มกีารการจัดสรรงบประมาณในการพฒันางานดา้นดจิทิลั/เทคโนโลยสีารสนเทศ

3. มกีารสง่เสรมิใหค้วามรูด้า้นดจิทัิล/เทคโนโลยสีารสนเทศแกบ่คุลากรในหน่วยงาน

4. มกีารวเิคราะหค์วามเสีย่งป้องกนัการโจมตทีางไซเบอร์ และจัดท าแผนเตรยีมความพรอ้มกรณีฉุกเฉนิใหร้ะบบสามารถใชง้านได ้
ตามปกติ

5. มกีารจัดท าระบบส ารองของสารสนเทศทีอ่ยูใ่นสภาพพรอ้มใชง้าน

6. มกีารบรหิารจัดการภายใน (Back Office) ทีด่ าเนนิการในรปูแบบอเิล็กทรอนกิส ์เชน่ งานบรหิารทรัพยากรบคุคล งานการเงนิและ
บญัช ีงานสารบรรณ งานธรุการ งานประชาสมัพันธภ์ายในองคก์าร งานอาคารและสถานที่

7. มฐีานขอ้มลูกลางส าหรับใหเ้จา้หนา้ทีใ่ชป้ระโยชนใ์นการท างานรว่มกนั และสามารถใหผู้บ้รหิารใชป้ระโยชนใ์นการตัดสนิใจได ้

8. มกีารพัฒนาฐานขอ้มลูกลางของหน่วยงานเพือ่ใหห้น่วยงานอืน่สามารถน าไปใชป้ระโยชนไ์ด ้โดยมกีารจัดการขอ้มลูใหม้คีวามสมบรูณ์
ทันสมัย และเป็นปัจจบุนั

9. หน่วยงานมกีารเปิดเผยขอ้มลูของหน่วยงานทีเ่ป็นประโยชน ์(Open Data) ทีไ่มก่ระทบตอ่สทิธสิว่นบคุคลหรอืความมัน่คงของชาติ
ใหก้บับคุคลหรอืหน่วยงานภายนอก เพือ่น าไปสูร่ะบบราชการ 4.0

10. มกีารน าดจิทิัล/เทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นการปฏบิตังิาน/การอ านวยความสะดวกประชาชน/การบรกิารภาครัฐ เชน่ การใหบ้รกิาร
ออนไลน ์ระบบสบืคน้ผา่นทางเว็บไซต ์การประชาสมัพันธบ์รกิารแบบอเิล็กทรอนกิส ์หรอืการใชส้ือ่โซเชยีลมเีดยี (Social Media) 

นยิาม

7. สง่เสรมิการใชด้จิทิลัและขดีความสามารถทีม่อียูแ่ละพฒันาขึน้ทกุ 6 เดอืน

3. แนวทางการประเมนิผลผูบ้รหิารองคก์าร (ตอ่)

หมายเหต ุ: แนบหลกัฐานประกอบการประเมนิ

แบบประเมนิการสง่เสรมิการใชด้จิทิลัฯ มี ไมม่ ี

1. มกีารจัดท าแผนปฏบิตักิารดจิทิัล โดยมกีารก าหนดแนวทาง/แนวปฏบิตัใินการพฒันางานดา้นดจิทิัล

2. มกีารการจัดสรรงบประมาณในการพฒันางานดา้นดจิทิลั/เทคโนโลยสีารสนเทศ

3. มกีารสง่เสรมิใหค้วามรูด้า้นดจิทัิล/เทคโนโลยสีารสนเทศแกบ่คุลากรในหน่วยงาน

4. มกีารวเิคราะหค์วามเสีย่งป้องกนัการโจมตทีางไซเบอร์ และจัดท าแผนเตรยีมความพรอ้มกรณีฉุกเฉนิใหร้ะบบสามารถใชง้านได ้
ตามปกติ

5. มกีารจัดท าระบบส ารองของสารสนเทศทีอ่ยูใ่นสภาพพรอ้มใชง้าน

6. มกีารบรหิารจัดการภายใน (Back Office) ทีด่ าเนนิการในรปูแบบอเิล็กทรอนกิส ์เชน่ งานบรหิารทรัพยากรบคุคล งานการเงนิและ
บญัช ีงานสารบรรณ งานธรุการ งานประชาสมัพันธภ์ายในองคก์าร งานอาคารและสถานที่

7. มฐีานขอ้มลูกลางส าหรับใหเ้จา้หนา้ทีใ่ชป้ระโยชนใ์นการท างานรว่มกนั และสามารถใหผู้บ้รหิารใชป้ระโยชนใ์นการตัดสนิใจได ้

8. มกีารพัฒนาฐานขอ้มลูกลางของหน่วยงานเพือ่ใหห้น่วยงานอืน่สามารถน าไปใชป้ระโยชนไ์ด ้โดยมกีารจัดการขอ้มลูใหม้คีวามสมบรูณ์
ทันสมัย และเป็นปัจจบุนั

9. หน่วยงานมกีารเปิดเผยขอ้มลูของหน่วยงานทีเ่ป็นประโยชน ์(Open Data) ทีไ่มก่ระทบตอ่สทิธสิว่นบคุคลหรอืความมัน่คงของชาติ
ใหก้บับคุคลหรอืหน่วยงานภายนอก เพือ่น าไปสูร่ะบบราชการ 4.0

10. มกีารน าดจิทิัล/เทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นการปฏบิตังิาน/การอ านวยความสะดวกประชาชน/การบรกิารภาครัฐ เชน่ การใหบ้รกิาร
ออนไลน ์ระบบสบืคน้ผา่นทางเว็บไซต ์การประชาสมัพันธบ์รกิารแบบอเิล็กทรอนกิส ์หรอืการใชส้ือ่โซเชยีลมเีดยี (Social Media) 

ประเมนิตนเอง (self assessment)
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 การประเมนิคณุธรรม จรยิธรรมในองคก์าร คอื การประเมนิการปฏบัิตงิาน/บรหิารงานโดยยดึหลักคณุธรรม และจรยิธรรม ไดแ้ก ่ซือ่สัตยส์ุจรติ ความถูกตอ้งชอบธรรม 
การยดึประโยชน์ส่วนรวมเป็นทีตั่ง้ การมุ่งผลสัมฤทธิข์องงาน การยดึมั่นในสถาบันชาต ิศาสนา และพระมหากษัตรยิ ์การไม่เลอืกปฏบัิต ิและการเป็นแบบอย่างทีด่แีละ
รักษาภาพลักษณ์ของราชการ

 คณุธรรม (Integrity) คอื การปฏบัิตงิานโดยมมีาตรฐานการปฏบัิตงิานและมคีวามเป็นธรรมในการปฏบัิตงิาน รวมถงึการบรหิารงานโดยยดึหลักคณุธรรม 
 จรยิธรรม (Ethics) คอื พฤตกิรรมการปฏบัิตหินา้ทีห่รอืการบรหิารจัดการทีด่ ีโดยยดึหลักความซือ่สัตยส์ุจรติ ความถูกตอ้งชอบธรรม การปฏบัิตติามกฎหมาย และการ

ตระหนักถงึจรรยาบรรณวชิาชพีเพือ่สรา้งคณุคา่ของการใหบ้รกิารสาธารณะของภาครัฐ

เกณฑก์ารประเมนิคณุธรรม จรยิธรรมในองคก์ร

นยิาม

8. การสรา้งคณุธรรม จรยิธรรมในองคก์าร

3. แนวทางการประเมนิผลผูบ้รหิารองคก์าร (ตอ่)

ประเด็นการประเมนิ มี ไมม่ ี

ซือ่สตัยส์จุรติมจีติส านกึทีด่แีละรบัผดิชอบตอ่หนา้ที่

1. ทา่นไดป้ฏบิตัหินา้ทีร่าชการอยา่งถกูตอ้งตามกฎหมาย และตามท านองคลองธรรม และมจีติส านกึทีจ่ะท าในสิง่ทีถ่กูตอ้ง มมีโนสจุรติ (ความสจุรติในใจ)

2. ทา่นมสี านกึรับผดิชอบตอ่ความเป็นขา้ราชการ หนา้ทีร่าชการ และการใหบ้รกิาร (Service Mind)

ยนืหยดัในสิง่ท ีถ่กูตอ้งชอบธรรม 

3. ทา่นกลา้ตดัสนิใจ ยดึมัน่ในความถกูตอ้ง และกลา้คดัคา้นในสิง่ทีไ่มถ่กูตอ้ง

ยดึถอืประโยชนส์ว่นรวมเป็นทีต่ ัง้

4. ทา่นไดป้ฏบิตัหินา้ทีร่าชการโดยค านงึถงึประโยชนส์ว่นรวมเป็นทีต่ัง้

มุง่ผลสมัฤทธิข์องงาน

5. ทา่นไดป้ฏบิตัหินา้ทีร่าชการโดยค านงึถงึผลสมัฤทธิข์องงาน

ยดึม ัน่ในสถาบนัหลกัของประเทศอนัไดแ้กช่าต ิศาสนาพระมหากษตัรยิ ์และการปกครองระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิท์รงเป็นประมขุ

6. ทา่นยดึมัน่และพทิกัษ์รกัษาไวซ้ ึง่สถาบนัหลกัของประเทศ อนัไดแ้กช่าต ิศาสนา พระมหากษัตรยิ ์และการปกครองระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษัตรยิท์รงเป็นประมขุ โดยมเีป้าหมาย 
ในการปฏบิตัริาชการใหเ้กดิความผาสกุแกป่ระชาชน

ไมเ่ลอืกปฏบิตั ิ

7. ทา่นไดป้ฏบิตัหินา้ทีร่าชการ และอ านวยความสะดวกตอ่ทกุคนดว้ยความรวดเร็ว ความเทีย่งธรรม ปราศจากอคตแิละระบบอปุถมัภ์

8. ทา่นไมเ่ลอืกปฏบิตัติอ่บคุคล สรา้งโอกาสและความเทา่เทยีมในการปฏบิตัหินา้ทีโ่ดยรบัคนพกิารเขา้ท างานในหน่วยงาน หรอืใหค้วามชว่ยเหลอือืน่ใดแกค่นพกิาร (ตาม พ.ร.บ.สง่เสรมิและ
พฒันาคณุภาพชวีติคนพกิาร พ.ศ.2550 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ.2556 มาตรา 33 และมาตรา 35)

ด ารงตนเป็นแบบอยา่งทีด่แีละรกัษาภาพลกัษณ์ของทางราชการ

9. ทา่นเป็นแบบอยา่งทีด่ใีนการปฏบิตัหินา้ทีร่าชการ

10. ทา่นเป็นแบบอยา่งทีด่ใีนการด ารงชวีติ และในการด าเนนิชวีติ เพือ่เป็นตน้แบบของสงัคม

ประเมนิตนเอง (self assessment)



16

 เป็นการส ารวจปัจจัยการเสรมิสรา้งขวญัก าลังใจ/การดแูลเอาใจใสผู่ใ้ตบั้งคับบัญชา
 กลุม่เป้าหมายผูต้อบแบบส ารวจ : ผูใ้ตบ้ังคับบัญชาเป็นผูป้ระเมนิผูบ้ังคับบัญชา 
 ตอ้งไดรั้บผลการส ารวจผา่นระบบอยา่งนอ้ยรอ้ยละ 80 ของกลุม่เป้าหมายทัง้หมด
 การคดิคะแนนคดิจากคะแนนเฉลีย่ของกลุม่เป้าหมายทัง้หมดทีไ่ดส้ง่แบบส ารวจผา่นระบบ

เกณฑก์ารประเมนิ การเสรมิสรา้งขวญัก าลงัใจ/การดแูลเอาใจใสผู่ใ้ตบ้งัคบับญัชา

นยิาม

9.  การเสรมิสรา้งขวญัก าลงัใจ/การดแูลเอาใจใสผู่ใ้ตบ้งัคบับญัชา

3. แนวทางการประเมนิผลผูบ้รหิารองคก์าร (ตอ่)

Survey Online

ประเด็นการประเมนิ มี ไมม่ ี

1. ทา่นไดรั้บค าชมเชยจากผูบ้งัคับบญัชาเมือ่มผีลการปฏบิตังิานทีด่ี

2. เมือ่ประสบปัญหาการท างานผูบ้งัคับบญัชาสามารถชว่ยแกไ้ขปัญหาได ้

3. ทา่นมสีว่นรว่มในการแสดงความคดิเห็น/ขอ้เสนอแนะกบัผูบ้งัคับบญัชา

4. ทา่นมอีสิระในการตัดสนิใจในงานทีไ่ดรั้บมอบหมาย

5. ทา่นมคีวามเครยีดจากการท างาน ทีไ่ดรั้บมอบหมายจากผูบ้งัคับบญัชา

6. ทา่นรูส้กึภาคภมูใิจในความส าเร็จของงานทีท่ า 

7. ผูบ้งัคับบญัชามสีว่นรว่มรับผดิชอบในความผดิพลาดของทา่น

8. ทา่นรูส้กึมคีวามสขุ กระตอืรอืรน้ ในการเรยีนรู ้พัฒนาปรับปรงุการท างานใหทั้นสมัยอยูเ่สมอ

9. ภาระงานทีท่า่นไดรั้บมผีลกระทบตอ่การด าเนนิชวีติสว่นตัว

10. ทา่นท างานในองคก์ารอยา่งม ี“ความสขุ” 
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• การบูรณาการความร่วมมอืระหว่างหน่วยงาน หมายถงึ การทีส่่วนราชการสามารถประสานเพือ่ใหเ้กดิความร่วมมอืในดา้นต่างๆ ของ
แผนงาน โครงการ กระบวนการ ขอ้มลูสารสนเทศ  การจัดสรรทรัพยากร การปฏบิัตกิาร โดยค านงึถงึหลัก ประหยัด ความคุม้ค่า มุ่งให ้
เกดิผลสัมฤทธิแ์ละเกดิประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาต ิซึง่ในการบูรณาการนัน้จะตอ้งเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างส่วนราชการ 
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม รัฐวสิาหกจิ องคก์ารมหาชน สถาบันการศกึษา องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ และหน่วยงานต่างประเทศ
พรอ้มก าหนดแผนงานการบูรณาการร่วมกัน รวมถึงก าหนดเป้าหมายผลผลติส าคัญ ที่จะสามารถด าเนินการไดใ้นปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561

นยิาม

10. การบรูณาการความรว่มมอืระหวา่งหนว่ยงาน (Integration)

3. แนวทางการประเมนิผลผูบ้รหิารองคก์าร (ตอ่)

หมายเหต ุ: แนบหลกัฐานประกอบการประเมนิ

ประเด็นการประเมนิ มี ไมม่ ี

1. มคีวามรว่มมอืระหวา่งหน่วยงาน (5 คะแนน)

2. มกีจิกรรมความรว่มมอืและบังเกดิผล (5 คะแนน)

ประเมนิตนเอง (self assessment)


