
แบบรายงานผลการประเมินสวนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบตัิราชการ (ม.44) 
ของสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ การประเมินผูบริหารองคการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือน (ต.ค. 61 – มี.ค. 62) 

 

ตัวช้ีวัด เกณฑการประเมิน หนวยงาน
รับผิดชอบ 

คาเปาหมาย  
(6 เดือน) 

ผลการดําเนินงานรอบ 6 เดือน 

(ต.ค. 61 – มี.ค. 62) 
ผลงาน รอยละ 

1. ความสําเร็จของ
การลดพลังงาน  

 

 การลดพลังงาน ไดแก ไฟฟาและนํ้ามันเช้ือเพลิง ลดลง
รอยละ 10 เทียบกับคามาตรฐาน (ทุกเดือน) 
 รายงานผลการใชพลังงานทุกเดือนจนจบปงบประมาณ

ผานระบบ e-report.energy.go.th  ของกระทรวงพลังงาน 

สลก. รอยละ 100  
 

 การลดพลังงาน ไฟฟา รอบ 6 เดอืน   
ได 0 คะแนน (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

- 

 การลดพลังงาน นํ้ามันเช้ือเพลิง รอบ 6 เดือน  
ได 3.35 คะแนน (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

67 

 
2. ความสําเร็จของ
การลดและคัดแยก
ขยะมลูฝอย 

 

 ดําเนินการลด คัดแยกขยะ และกิจกรรมสงเสริมและ
สนับสนุนการใชภาชนะหรือบรรจภุัณฑท่ีเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม ตามเกณฑการประเมนิท่ีกรมควบคุมมลพิษ
กําหนด 

 
1. มีการส่ือสารจากผูบริหารองคการใหบุคลากรไดรับรูและเขาใจ
อยางทั่วถึงตอนโยบายการลด คัดแยกขยะมูลฝอยในหนวยงาน
ภาครัฐ 
2. มีการแตงตั้งคณะทํางานปฏิบัตกิารลด และคัดแยกขยะมูล
ฝอย โดยมีผูบริหารองคการเปนประธานคณะทํางานและผูแทน
จากบุคลากรทุกระดับและทกุฝาย 
3. มีการสํารวจ ประเมนิ และจัดเก็บขอมูลปริมาณขยะมูลฝอย 
โฟมบรรจุอาหาร ถุงพลาสติกหูห้ิว และแกวพลาสติกแบบใชครั้ง
เดียว ของหนวยงาน 
4. มีการจัดทําแผนปฏิบัติการลด คัดแยกขยะมูลฝอยของ
หนวยงานเพ่ือเปนแนวทางและกรอบใหบุคลากรถือเปนหลัก
ปฏิบัติในการดําเนนิงาน โดยมีผูบริหารองคการใหความเห็นชอบ 
5. มีกิจกรรมเสรมิสรางความรู ความเขาใจ เพ่ือใหบุคลากรมกีาร
ปรับเปล่ียนพฤตกิรรม ในการลด คัดแยกขยะมูลฝอยใน
หนวยงาน 

สลก. รอยละ 100  
 

 

 ไดดําเนินการตามมาตรการการลด คัดแยกขยะ และกิจกรรม
สงเสริมและสนับสนุนการใชภาชนะหรือบรรจุภณัฑท่ีเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม ตามเกณฑการประเมนิท่ีกรมควบคุมมลพิษกําหนด 

ครบท้ัง 10 ประเด็น 

 
 

 

100 
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ตัวช้ีวัด เกณฑการประเมิน หนวยงาน
รับผิดชอบ 

คาเปาหมาย  
(6 เดือน) 

ผลการดําเนินงานรอบ 6 เดือน 

(ต.ค. 61 – มี.ค. 62) 
ผลงาน รอยละ 

6. มีการประชาสัมพันธใหบุคลากรและประชาชนทีม่าใชบรกิาร
ทราบและมีสวนรวมในการดําเนนิการลด คัดแยกขยะมูลฝอย 
7. มีการคัดแยกขยะมูลฝอยในหนวยงานเพ่ือนําไปใชประโยชน
ตามความเหมาะสมของหนวยงาน 
8. มีการลดใชโฟมบรรจุอาหารในรานคาตางๆ ที่ตั้งในหนวยงาน 
และงดนาํโฟมบรรจอุาหารเขามาในหนวยงาน 
9. มีกิจกรรมสงเสรมิสนับสนุนการใชแกวสวนตัวเพ่ือลดการใช
แกวน้ําพลาสตกิแบบใชครั้งเดียว 
10. มีกิจกรรมสงเสรมิสนับสนุนการใชตะกรา ถุงผา ปนโต 
ภาชนะหรอืบรรจุภัณฑที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม เพ่ือลดการใช
ถุงพลาสติกหูห้ิว 

 

3. ความสําเร็จใน
การประหยัด
งบประมาณ 

 

 งบประมาณท่ีสามารถประหยดัได รอยละ 5 

- รอบท่ี 1 รอยละ 2 

- รอบท่ี 2 รอยละ 5  (นับแบบสะสม) 
 

กยผ.กฝป. 
 

รอยละ 100  งบประมาณโครงการถายทอดความรูของ ปส. ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2562  จํานวน 6,024,000 บาท 

 ยอดเงินท่ีประหยัดได 330,516.38 บาท 
 รอยละงบประมาณท่ีประหยดัได 5.49 % (งบดําเนินงาน) 

100 

 
 

4. การกํากับดูแล
การทุจริต 

 Survey Online 
- ผูใตบังคับบัญชาเปนผูประเมินผูบังคับบัญชา  
- ตองไดรับผลการสํารวจความคิดเห็นผานระบบอยางนอย

รอยละ 80 
1. ในระยะเวลา 1 ปที่ผานมา ผูบริหารของหนวยงานทาน มีการกําหนด
นโยบายโครงการหรอืสัมปทานของหนวยงานเพ่ือแสวงหาผลประโยชน
สวนตน 
2. หนวยงานของทานมโีครงการหรือกิจกรรม เพ่ือปองกันการทุจริตหรอื
สงเสริมคุณธรรมในหนวยงาน 
3. ผูบริหารของหนวยงานทานไดใหความสําคัญในการตรวจสอบการ
ดําเนนิงาน และมกีารลงโทษทางวนิัยตอเจาหนาที่ผูกระทําการทุจริต
อยางจริงจงั 
4. ผูบริหารของหนวยงานทานไดมีการซ้ือขายตําแหนงหรอืเสนสายใน

ผูใตบังคับบัญชา 

(รอง ลปส. / 
ผชช. /ผอ.กอง / 
ลสก. /ผกตน. /

ผกกม. ) 
 
 
 
 
 
 
 
 

รอยละ 80  ผูใตบังคับบัญชาทําการประเมินไดครบถวนตามจาํนวนท่ี สํานักงาน 
ก.พ.ร. กําหนด รอยละ 100 ( 10 คน) ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 
(18-22 มีนาคม 2562) 

100 

 
 



ตัวช้ีวัด เกณฑการประเมิน หนวยงาน
รับผิดชอบ 
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การบรรจุ แตงตั้งโยกยาย เล่ือนระดับ เล่ือนตําแหนง ของผูบริหารและ
เจาหนาที่ในหนวยงานของทานใชหรอืไม 
5. ผูบริหารของหนวยงานใหความสําคัญในการปฏิบัติงานอยางโปรงใส
และซ่ือสัตยสุจริต โดยมีการกําหนดขัน้ตอนการปฏิบัติงานไวอยางชัดเจน 
เปนระบบ และทําใหเกิดความสะดวกในการติดตอหรือขอรับบริการ 
6. หนวยงานของทานมกีารใชจายเงินงบประมาณเกินกวาความจําเปน
และไมเกิดประโยชนและความคุมคา 
7. ผูบริหารไดมอบหมายงานแกทานตามความรูความสามารถอยางเปน
ธรรม 
8. ในระยะเวลา 1 ปที่ผานมา ทานพบเห็นวาหนวยงานทาน มีการเรียบ
รับสินบนจากผูอื่นใชหรอืไม 
9. ในระยะเวลา 1 ปที่ผานมา หนวยงานของทานมกีารปฏิบัติหนาที่หรอื
ใชอํานาจเพ่ือประโยชนแกญาติพ่ีนอง พวกพองหรือผูอืน่ 
10. หนวยงานของทานมกีารกํากับหรือตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
เจาหนาที่ใหเปนไปตามคูมอืหรอืมาตรฐานการปฏิบัติงานอยูเสมอ  

 
 
 
 

 

5. ภาวะผูนํา 

 
 Self assessment 

1. ทานกําหนดวิสัยทัศนทันสมัยและสอดคลองกับสถานการณที่
เปล่ียนแปลงไปตามสภาพการณ และมกีารส่ือสารวสัิยทัศนใหคนใน
องคการไดรับรูและเขาใจทั่วทั้งองคการ เพ่ือนําไปสูการปฏิบัติไดจริง 
2. ทานไดปรับปรุงโครงสรางอัตรากําลัง รวมทั้งทรัพยากรและ
งบประมาณของหนวยงานใหเหมาะสมสําหรับการทํางานตามยุทธศาสตร
ชาติ และวิสัยทัศน และแผนยุทธศาสตรองคกร 
3. ทานสงเสรมิ สนับสนุน ใหบุคลากรสามารถทํางานเปนทมี ที่ไดทั้งงาน
และบุคลากร โดยไมเลือกปฏิบัติ 
4. ทานรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น เนนการทํางานอยางมีสวนรวม ทั้ง
หนวยงานในภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน 
5. ทานไดวางแผนพัฒนาบุคลากรทุกระดับเพ่ือปรับเปล่ียนองคการของ
ทานใหเปนหนวยงาน 4.0 ตามนโยบาย Thailand 4.0 
6. ทานในฐานะผูบริหารเปนผูนําในการเปล่ียนแปลงโดยนําเทคโนโลยีมา
ใชบริหารงานในองคการที่แตกตางหรือเปล่ียนแปลงไปจากเดมิจนเห็นได

 10 คะแนน  ลปส. ดาํเนินการ Self Assessment ไดครบถวนตามประเด็นการประเมิน 
ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด (1-11 เมษายน 2562) 

100 

 



ตัวช้ีวัด เกณฑการประเมิน หนวยงาน
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อยางชัดเจน มกีารสรางระบบการทํางานในองคการใหมีประสิทธิภาพทํา
ใหองคการมีการดําเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน หรือมีการบริหารงานที่
ไดรับการยอมรับจากบุคลากรภายในหนวยงานและภายนอกหนวยงาน 
7. ทานไดพัฒนาใหองคการมีระบบประเมนิผลตามผลงานทีเ่กดิขึ้นจริง 
และเปนที่ยอมรับ ทําใหเกิดแรงจูงใจในการทํางานของบุคลากร 
8. ทานกลาเผชิญกับปญหา กลาตัดสินใจ บนพ้ืนฐานขอเท็จจริง และ
สามารถแกไขปญหา ไดทันตอสถานการณ 
9. ทานไดปฏิบัติตัวเปนแบบอยางที่ดีขององคกร มีรูปแบบการทํางานซ่ึง
เปดรับคําแนะนําสรางสรรค และแสดงออกถึง ภาวะผูนําในระดับที่
เหมาะสมสําหรับองคกร 
10. ทานมีความทุมเท รับผิดชอบ อุทิศตนและมีความมุงมัน่ที่จะ
ปฏิบัติงานใหประสบผลสําเรจ็ 

 

6. ระบบติดตามการ
ปฏิบัติงานเพ่ือการ
บริหารงานของ
องคการ 

 Self assessment 
1.ใชระบบอิเล็กทรอนกิสในการติดตามผลการปฏิบัติงานขององคการ  
(3 คะแนน) 
2.มีการจัดเก็บขอมูลในระบบทีเ่ปนปจจุบันและสามารถเรียกดขูอมูลได
แบบ Real time (3 คะแนน) 
3.ใชระบบอิเล็กทรอนกิสในการประเมนิความพึงพอใจของประชาชนหรือ
ผูรับบริการ โดยมกีารรวบรวมผลการประเมินอยางเปนระบบ (4 คะแนน) 

 

 
 

กยผ.  
กอญ. 

10 คะแนน  ปส. ใชระบบติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานขององคการ  
http://epb.oap.go.th/EGA_OAEP/EGA_Portal.aspx 
 ปส. จัดเก็บขอมลูใบอนุญาตฯในระบบ และสามารถเรยีกดูขอมลูได 

Real Time http://portal.oap.go.th/tracking/ 
 ปส. ใชระบบการประเมินความพึงพอใจของประชาชนหรือ

ผูรับบริการ  

100

 
 

7. การสงเสรมิการ
ใชเทคโนโลยีดิจิทัล
ในองคการ 

 Self assessment 
1. มีการนําระบบอิเล็กทรอนกิสมาใช (ขอละ 1 คะแนน) 
- ระบบบริหารจัดการประชุม 
- ระบบการเบิกจายเบ้ียประชุม คาตอบแทน หรอืคาจางตามสัญญา โดย
ใช National e-Payment 
- ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนกิส 
2. ใหบริการหรือขอมูลแกประชาชนผาน Internet หรือ Mobile 
Application (2 คะแนน) 
3. ใช email domain .go.th ในการติดตอราชการและระบบ login เขา
สูระบบ internet ของหนวยงาน (2 คะแนน) 

 10 คะแนน 

 
 ลปส. ดาํเนินการ Self Assessment ไดครบถวนตามประเด็นการประเมิน 

ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด (1-11 เมษายน 2562) 
100

 
 

http://epb.oap.go.th/EGA_OAEP/EGA_Portal.aspx
http://portal.oap.go.th/tracking/
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4. มีการนําปญญาประดิษฐ (Artificial intelligence : AI) มาใชในการ
วิเคราะหขอมูลและนําผลการวเิคราะหพัฒนาประสิทธิภาพในการทํางาน
หรือการใหบรกิารประชาชน (3 คะแนน) 

 

8. การสราง
คุณธรรม จริยธรรม
ในองคการ 
 

 Survey Online 
- ผูใตบังคับบัญชาเปนผูประเมินผูบังคับบัญชา  
- ตองไดรับผลการสํารวจความคิดเห็นผานระบบอยางนอย

รอยละ 80 
1. ผูบังคับบัญชาของทานไดปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีใหทานไดยึดถือ
และปฏิบัติตาม 
2.หนวยงานของทานมกีารส่ือสาร (Communication) ภายในองคกร 
ถึงคุณธรรม จริยธรรมที่พึงประสงคที่พนักงาน ทุกทานควรปฏิบัติตาม
เพ่ือลดความคลุมเคลือของจริยธรรม 
3.หนวยงานของทานมกีารจัดอบรม สัมมนา หรือประชุมเชิงปฏิบัติการ 
เพ่ือเสริมสราง/กระตุนเตือนมาตรฐานการดาํเนินงานของหนวยงานเพ่ือ
หลีกเล่ียงประเด็นขัดแยงดานจริยธรรมทีอ่าจเกดิขึ้น 
4.หนวยงานของทานมกีารประกาศเกียรติคุณ/ใหรางวัล/ยกยองเชิดชู
เจาหนาที่ผูปฏิบัติตามหลักคุณธรรม และมกีารลงโทษตอผูประพฤติขัด
ตอคุณธรรม 
5.หนวยงานของทานมกีารสรางกลไกหรอืระบบที่เปดโอกาสใหเจาหนาที่
สามารถพูดคุยเกี่ยวกับประเดน็ขัดแยงทางจริยธรรม รวมถึงชองทางใน
การรายงานหากมีผูพบเห็นพฤติกรรมที่ผิดหลักจริยธรรม 

 

ผูใตบังคับบัญชา 

(รอง ลปส. / 
ผชช. /ผอ.กอง / 
ลสก. /ผกตน. /

ผกกม.) 

รอยละ 100  ผูใตบังคับบัญชาทําการประเมินไดครบถวนตามจาํนวนท่ี สํานักงาน 
ก.พ.ร. กําหนด รอยละ 100 ( 10 คน) ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 
(18-22 มีนาคม 2562) 

100 

 
 

9. การเสริมสราง
ขวัญกําลังใจ/การ
ดูแลเอาใจใส
ผูใตบังคับบัญชา 

 Survey Online 
- ผูใตบังคับบัญชาเปนผูประเมินผูบังคับบัญชา  
- ตองไดรับผลการสํารวจความคิดเห็นผานระบบอยางนอย

รอยละ 80 
1.ผูบังคับบัญชามีการสอนงานใหแกทาน มโีอกาสรวมคิดรวมทํา 

2.ผูบังคับบัญชาชวยเหลือแกไขปญหาในการทํางานของทาน 

ผูใตบังคับบัญชา 

(รอง ลปส. / 
ผชช. /ผอ.กอง / 
ลสก. /ผกตน. /

ผกกม.) 

รอยละ 100 

 
 ผูใตบังคับบัญชาทําการประเมินไดครบถวนตามจาํนวนท่ี สํานักงาน 

ก.พ.ร. กําหนด รอยละ 100 ( 10 คน) ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 
(18-22 มีนาคม 2562) 

100 

 
 



ตัวช้ีวัด เกณฑการประเมิน หนวยงาน
รับผิดชอบ 

คาเปาหมาย  
(6 เดือน) 

ผลการดําเนินงานรอบ 6 เดือน 

(ต.ค. 61 – มี.ค. 62) 
ผลงาน รอยละ 

3.ผูบังคับบัญชารับผิดชอบในความผิดพลาดของทาน 

4.ผูบังคับบัญชาดูแลเอาใจใสความเปนอยูของทาน 

5.ผูบังคับบัญชาไดชมเชยทานเมือ่มีผลปฏิบัติงานที่ด ี
 

10. การบูรณาการ
ขอมูลระหวาง
หนวยงาน  
 

 Self assessment 
- มีการเช่ือมโยงข้อมลูกบัหนว่ยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องมี
รายงานการสาํรวจข้อมลูทกุกระบวนงาน  

กอญ. 
(กรมศุลกากร / 
กรมการ

ปกครอง) 

รอยละ 100  ลปส. ดาํเนินการ Self Assessment ไดครบถวนตามประเด็นการประเมิน 
ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด (1-11 เมษายน 2562) 
 

100 

 
 


