
หลักเกณฑ์การถ่ายทอดตัวช้ีวัด 
และการมอบหมายงานระดับหน่วยงาน  
กลุ่มงานสู่ระดับบุคคล และหลักเกณฑ์ 

ในการพิจารณาเล่ือนเงินเดือน 

ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข  

คกก. PMS 
ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข 

มกราคม 2561  



หลักเกณฑก์ารถ่ายทอดตวัชี้วดัและการมอบหมายงานระดับหน่วยงาน กลุม่งาน 
สู่ระดับบุคคล และหลักเกณฑ์ในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน 

ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข  
 

  การถ่ายทอดตัวชี้วัดจากระดับองค์กรสู่ระดับหน่วยงานและระดับบุคคลเป็นการมุ่งเน้น              
ยุทธศาสตร์เพ่ือท าให้ทุกคนเข้าใจร่วมกัน เกิดความรับผิดชอบร่วมกัน โดยสร้างแรงจูงใจให้ทุกคนด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์รวมทั้งก าหนดให้มีการประเมินผลที่สอดคล้องและเชื่อมโยงกันในทุกระดับ  เพ่ือพัฒนาองค์กร
และบุ คลากรมี ก ารท า ง าน ไปในทิศทาง เดี ย วกั น  โ ดย พิจ ารณาจาก เป้ าประส งค์ ขององค์ ก ร                                 
ซึ่งกรมอนามัยได้ก าหนดให้หน่วยงานในสังกัดจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปี และให้มีการ
ถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน กลุ่มงาน สู่ระดับบุคคล รวมถึงการมอบหมายงานในระดับบุคคลด้วย                  
ทั้งนี ้เพ่ือให้ผลการปฏิบัติราชการบรรลุเป้าหมายเกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุดในทุกระดับ 

  วิธีถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
  ในการก าหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายเพ่ือให้การถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของ               
ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุขเป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีเทคนิคการก าหนดตัวชี้วัด ได้แก่  

ใช้วิธีการถ่ายทอดเป้าหมายและตัวชี้วัดผลงานจากบนลงล่าง (Goal Cascading Method)  
 การถ่ายทอดลงมาโดยตรง 
 แบ่งค่าตัวเลขเป้าหมาย (เฉลี่ยค่าเป้าหมาย) 
 แบ่งเฉพาะด้านที่มอบ 

                     ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย   
การก าหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานหลัก (Key Performance Indicators : KPI)   
ตัวชี้วัด (KPI) เป็นดัชนีหรือหน่วยวัดความส าเร็จของการปฏิบัติงานที่ก าหนดขึ้นโดยเป็น 

หน่วยวัดที่แสดงผลสัมฤทธิ์ของงาน และสามารถแยกแยะความแตกต่างของผลการปฏิบัติงานได้  ตัวชี้วัดของ
บุคลากรศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข ก าหนดได้ดังนี้ 

 ตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปี  
 ตัวชี้วัดตามภารกิจของศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข 
 ตัวชี้วัดตามหน้าที่ความรับผิดชอบเฉพาะต าแหน่ง  
 งานมอบหมาย  
การก าหนดค่าเป้าหมาย (Targets) ค่าเป้าหมายในที่นี้หมายถึงเป้าหมายในเชิงปริมาณหรือ 

คุณภาพ หรือทั้งสองส่วนที่ท าให้แยกแยะได้ว่า การปฏิบัติงานประสบความส าเร็จตามตัวชี้วัด (KPI) ที่ก าหนด
ไว้หรือไม่มากน้อยเพียงใดภายในระยะเวลาที่ระบุไว้อย่างชัดเจน  

รูปแบบตัวชี้วัด 
  รูปแบบตัวชี้วัดก าหนดไว้หลายรูปแบบตามลักษณะงานของแต่ละบุคคล เช่น  

 ก าหนดตามขั้นตอนการท างาน (Mile – stone) 
 ตามปริมาณของงาน   
 ตามคุณภาพของงาน  
 ตัวชี้วัดผสมผสาน (Hybrid) ผสมผสานระหว่างตัวชี้วัดตามข้ันตอนการท างาน              

เชิงผลผลิตและตัวชี้วัดเชิงผลลัพธ์ 
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ขั้นตอนการถ่ายทอดตัวชี้วัด   
 
ขั้นตอนที่ 1 การถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับกรมอนามัยส านัก/กอง/ศูนย์ 
1.1 กรมอนามัยถ่ายทอดแผนที่ยุทธศาสตร์ของกรมอนามัย 
1.2 ก าหนดตัวชี้วัดและเป้าประสงค์ 
1.3 ก าหนดหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก ผู้รับผิดชอบร่วมของแต่ละตัวชี้วัดและแบ่งสัดส่วน  

ค่าเป้าหมายให้ทุกส านัก/กอง/ศูนย์ โดยหลักเกณฑ์ในการแบ่งสัดส่วนค่าเป้าหมายดังกล่าวนั้นพิจารณาตาม
หน้าที่ความรับผิดชอบหรือพันธกิจหลักและศักยภาพในการด าเนินงานของหน่วยงานเป็นส าคัญ 
  1.4 จัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการ  
         ก าหนดให้หน่วยงานจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปีตรงตามบทบาทภารกิจของ
แต่ละหน่วยงานเพ่ือรองรับความส าเร็จตามตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ของกรมและให้มีการลงนามตามค ารับรอง         
การปฏิบัติราชการประจ าปี  
 
 

 
ขั้นตอนที่ 2 การถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับหน่วยงานสู่ระดับกลุ่มงาน 
2.1 ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุขก าหนดกลุ่มงานผู้รับผิดชอบหลัก (Owner) และกลุ่ม 

งานผู้รับผิดชอบร่วม (Supporter) ของแต่ละตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปีและแบ่งสัดส่วน
ค่าเป้าหมายไปสู่ทุกกลุ่มงาน ทั้งนี้หลักเกณฑ์ในการแบ่งสัดส่วนค่าเป้าหมายดังกล่าวนั้นพิจารณาตามหน้าที่ความ
รับผิดชอบหลักหรือศักยภาพในการด าเนินงานของกลุ่มงานเป็นส าคัญ  
            2.2 วิเคราะห์จัดท ารายละเอียดตัวชี้วัดโดยน าตัวชีว้ัดของหน่วยงานมาก าหนดเป้าหมายของ
ความส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรมรวมถึงน้ าหนักและเกณฑ์การให้คะแนน และตัวชี้วัดของกลุ่มงานไม่จ าเป็นต้อง
เป็นตัวเดียวกันกับตัวชี้วัดของหน่วยงานแต่มีความสอดคล้องและสามารถผลักดันให้ตัวชี้วัดของกลุ่มงาน
ประสบผลส าเร็จ 

ข้อควรค านึง : ค ารับรองการปฏิบตัิราชการของหน่วยงาน  = ตัวช้ีวัดระดับบุคคลของผู้อ านวยการ 

ขอ้ควรค านึง : สิ่งที่ต้องพิจารณาเมื่อก าหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

                  - พิจารณาวตัถุประสงค์ : งานนี้ท าไปเพื่ออะไร  
                  - ก าหนดตัวช้ีวัด : จะวัดความส าเร็จของงานได้อย่างไร (ระบหุน่วยท่ีจะใช้วัด เช่น จ านวน ร้อยละ 
ระยะเวลาที่เสรจ็ ฯลฯ) 
                  - ก าหนดค่าเป้าหมาย : ระดับค่าเปา้หมายของความส าเร็จคืออะไร (ระบุค่าเป้าหมาย ณ ระดับตา่งๆ            
5 ระดับ) 
                  - ก าหนดน้ าหนัก : ตัวช้ีวัดนี้ มีน้ าหนักความส าคัญเพยีงใด เมื่อเทียบกับตัวช้ีวัดอื่นๆ 

                  - วัดผลส าเร็จ : จะวัดหรือเก็บข้อมลูด้านใด เมื่อใด และจากที่ใด หรือจะอ้างอิงวิธีการประเมินอย่างไร 

ข้อควรค านึงในการก าหนดตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ของงาน  “SMART”   
          S = Specific เจาะจง           หมายถึงความเจาะจง ว่าต้องการท าอะไร และผลลัพธ์ท่ีต้องการคืออะไร 
                  M= Measurable วัดได้        หมายถึงต้องวัดผลทีเ่กิดขึ้นได้ ไม่เป็นภาระ ตัวช้ีวัดไมม่ากเกินไป 
                  A = Agreed Upon เห็นชอบ หมายถึงต้องไดร้ับการเห็นชอบซึ่งกันและกันระหว่างผู้ใตบ้ังคับบัญชา          
                                                       และผู้บังคับบัญชา 
                 R = Realistic เป็นจริงได้       หมายถึง ต้องท้าทายและสามารถท าส าเร็จได้ 
                 T = Time Bound ภายกรอบระยะเวลาที่เหมาะสม   หมายถึงมีระยะเวลาในการท างานท่ีเหมาะสม  
                                                      ไม่สั้นไมย่าวเกินไป    
 



3 

 

ขั้นตอนที่ 3 การถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับกลุ่มงานสู่ระดับบุคคล 
           3.1 กลุ่มงานก าหนดบุคคลผู้รับผิดชอบหลักและบุคคลผู้รับผิดชอบร่วมของแต่ละตัวชี้วัดและ

แบ่งสัดส่วนค่าเป้าหมายไปสู่บุคลากรทุกคนของกลุ่มงานทั้งนี้หลักเกณฑ์ในการแบ่งสัดส่วนค่าเป้าหมายดังกล่าว
นั้นพิจารณาตามหน้าที่ความรับผิดชอบหรือภารกิจหลักและศักยภาพในการด าเนินงานของบุคคลเป็นส าคัญ 

3.2 การก าหนดตัวชี้วัดเป้าประสงค์ของแต่ละบุคคลโดยน าตัวชี้วัดของกลุ่มงานมาก าหนด 
เป้าหมายของความส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรมรวมถึงน้ าหนักและเกณฑ์การให้คะแนน มีความสอดคล้อง           
และสามารถผลักดันให้ตัวชี้วัดของกลุ่มงาน/ของหน่วยงานให้ประสบผลส าเร็จตามแนวทางของกรมอนามัย       
  จ านวนตัวช้ีวัด 

1) จ านวนตัวชี้วัด ข้าราชการระดับหัวหน้ากลุ่มงานก าหนดให้มีตัวชี้วัดที่ได้รับการถ่ายทอด  
ไม่น้อยกว่า 5- 8 ตัว 

2) ข้าราชการ ระดับผู้ปฏิบัติงานก าหนดให้มีตัวชี้วัดที่ได้รับการถ่ายทอด ไม่น้อยกว่า 3 - 5 ตัว 
3) พนักงานราชการก าหนดให้มีตัวชี้วัดที่ได้รับการถ่ายทอด ไม่น้อยกว่า 3 - 5 ตัว 
4) ลูกจ้างประจ าก าหนดให้มีตัวชี้วัดที่ได้รับการถ่ายทอดให้สอดคล้องในแต่ละองค์ประกอบ 

อย่างน้อย 1 ตัว ในแต่ละองค์ประกอบย่อย 

                   การก าหนดคา่เป้าหมาย 
 ข้าราชการ/พนักงานราชการ แบ่งเป็น 5 ระดับ ตามแนวทางการประเมินในระดับบุคคล 

ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข ซึ่งใช้แนวทาง A2IM  มาก าหนดค่าเป้าหมาย (เอกสารในภาคผนวก )              
โดยก าหนดให้ผลงานบรรลุตามที่คาดหวังที่ระดับ 3  
            ระดับ 1   ต่ ากว่าที่คาดหวังและต้องปรับปรุงแก้ไขรวมถึงการ  Assessment :                
มีระบบบริหารจัดการข้อมูลและวิเคราะห์ปัญหา 
     ระดับ 2   ต่ ากว่าที่คาดหวังรวมถึงการAdvocacy & Intervention : มีข้อเสนอแนวทาง
ในการด าเนินงาน  
                        ระดับ 3    บรรลุตามที่คาดหวัง รวมถึงการ Implementation : การขับเคลื่อนการ
ด าเนินงาน/มาตรการ                       
     ระดับ 4    เกินกว่าที่คาดหวัง (สรุปผลการด าเนินงาน/การวิเคราะห์/ศึกษาผลการ
ปฏิบัติงาน/การพัฒนางาน/การปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ) 
                       ระดับ 5    ดีเด่น (มีข้อเสนอต่อการด าเนินงานและเป็นการต่อยอดผลการด าเนินงานและ
น าไปใช้ประโยชน์ได้)  

 ลูกจ้างประจ า 
ผู้บังคับบัญชาก าหนดค่าเป้าหมายในการท างาน โดยเทียบเคียงกับสัดส่วนคะแนนที่ให้ไว้ 

ในแต่ละองค์ประกอบการประเมิน เช่น ปริมาณงานร้อยละ 15 หรือเท่ากับ 15 คะแนน ผู้ปฏิบัติงานต้องส่ง
มอบงาน 15 ชิ้น จึงจะได้คะแนนเต็ม หากผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถส่งมอบงานได้ตามจ านวนดังกล่าว                     
เช่น ปฏิบัติงานได้ 13 ชิ้น ให้ได้รับ 13 คะแนน ทั้งนี้ให้ใช้การเทียบสัดส่วนในลักษณะของบัญญัติไตรยางศ์            
ในการคิดค านวณคะแนนจากเป้าหมายการท างานที่ก าหนด         

           การก าหนดน้ าหนัก 
ข้าราชการทั่วไป/พนักงานราชการ ก าหนดน้ าหนักของตัวชี้วัดตามล าดับความส าคัญ          

โดยให้มีน้ าหนักตัวช้ีวัดรวมเท่ากับ 100  
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         ลูกจ้างประจ า ไม่ก าหนดในการค านวณค่าคะแนนที่ได้รับ เนื่องจากใช้จากการพิจารณาจาก 
คะแนนที่ได้รับจริง 

  เกณฑ์การให้คะแนน 
  การให้คะแนนพิจารณาจากระดับความส าเร็จของตัวชี้วัด มี 5 ระดับ ดังนี้ 
  ระดับความส าเร็จ คะแนน 
  ดีมาก      5 
  ดี       4 
                     ปานกลาง                      3 
  ต่ า                               2 
                     ต่ ามาก                         1 
 

รอบระยะเวลาการประเมิน 
   รอบท่ี 1  วันที่ 1 ตุลาคม – 31 มีนาคม ของปีถัดไป 
   รอบท่ี 2 วันที่ 1 เมษายน – 30 กันยายน ของปีเดียวกัน 

 

จัดท าแบบมอบหมายงานรายบุคคล 
การจัดท าแบบมอบหมายงานรายบุคคลเพื่อประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตาม   

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการกรมอนามัยระดับบุคคลในแต่ละรอบการประเมินประจ า 
ปีงบประมาณนั้น ๆ โดยบุคคลที่รับผิดชอบตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการจะต้องมีกิจกรรมหรืองาน 
ที่รองรับตัวชี้วัดดังกล่าวโดยให้ค่าน้ าหนักของงาน/กิจกรรมเป็นสัดส่วนที่มากกว่างานประจ าและเป็นไปตาม
ข้อก าหนดการมอบหมายงานของหน่วยงาน 

เกณฑ์ในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน 
  ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุขไดก้ าหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนโดย
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการกรมอนามัยของระดับบุคคล ได้แก่ ข้าราชการ
พลเรือนสามัญ พนักงานราชการและลูกจ้างประจ าในสังกัด เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการเป็นไป
ด้วยความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้  

ผู้ประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
  1) ผู้อ านวยการศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุขประเมินผลการปฏิบัติราชการของหัวหน้ากลุ่ม 
  2) หัวหน้ากลุ่มที่ได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข 
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรที่อยู่ในกลุ่มโดยจัดท าเป็นหนังสือมอบหมายงานเป็นลายลักษณ์
อักษร  รอบระยะเวลาในการเลื่อนเงินเดือน  

 การเลื่อนเงินเดือนให้ถือปฏิบัติตามประกาศกรมอนามัยเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ 
ประเมินผลการปฏิบัติราชการกรมอนามัยระดับบุคคล และและเกณฑ์ในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน           
ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข  
  เกณฑ์การพิจารณาเลื่อนเงินเดือน  น าผลการประเมินมาพิจารณาตามแนวทางที่กรมอนามัย          
และท่ีศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข ได้ก าหนด  ดังนี้ 
  ข้าราชการ พนักงานราชการ  
  - ผลสัมฤทธิ์ของงาน ร้อยละ 80 
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  - สมรรถนะ ร้อยละ 20  
  ข้าราชการที่ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

- ผลสัมฤทธิ์ของงาน ร้อยละ 50 
  - สมรรถนะ ร้อยละ 50  

  ลูกจ้างประจ า 
  - ผลงาน 70 คะแนน 
  - คุณลักษณะการปฏิบัติงาน 30 คะแนน  
  หมายเหตุ : การก าหนดสมรรถนะของข้าราชการและพนักงานราชการให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของกรมอนามัย ระดับบุคคล 
  การก าหนดระดับผลการประเมิน 
  ข้าราชการ   

ระดับ คะแนน (ร้อยละ) อัตราร้อยละในการเลื่อนเงินเดือน 
ดีเด่น 90 - 100 3.5 ขึ้นไป 
ดีมาก 80 – 89.99 2.5 ขึ้นไป 
ดี 70 – 79.99 1.5 ขึ้นไป 
พอใช้ 60 – 69.99 1.0 ขึ้นไป 
ต้องปรับปรุง ต่ ากว่า 60 ไม่ได้รับการเลื่อน 

(หมายเหตุ : ขึ้นอยู่กับการได้รับเงินจัดสรรจากกรม) 
พนักงานราชการ 
ระดับ คะแนน (ร้อยละ) อัตราร้อยละในการเลื่อนเงินเดือน 
ดีเด่น 95 - 100 3.5 ขึ้นไป 
ดีมาก 85 – 94.99 2.5 ขึ้นไป 
ดี 75 – 84.99 1.5 ขึ้นไป 
พอใช้ 65 – 74.99 1.0 ขึ้นไป 
ต้องปรับปรุง ต่ ากว่า 65 ไม่ได้รับการเลื่อน 

 หมายเหตุ : - ขึ้นอยู่กับการได้รับเงินจัดสรรจากกรม 
                          - พนักงานราชการหากมีคะแนนเฉลี่ยผลการปฏิบัติงาน 2 ครั้ง ติดต่อกันต่ ากว่า

ระดับดีให้ผู้บังคับบัญชาท าความเห็นเสนอหัวหน้าส่วนราชการเพ่ือพิจารณาสั่งเลิกจ้างต่อไป  
ลูกจ้างประจ า 

ระดับ คะแนน (ร้อยละ) 
ดีเด่น 90 - 100 
ระดับเป็นที่ยอมรับได้ 60 - 89 
ระดับต้องปรับปรุง ต่ ากว่าร้อยละ 60 

หมายเหตุ : การก าหนดช่วงคะแนนในแต่ละระดับการประเมินเป็นไปตามที่ก าหนดใน 
                                   กฎระเบียบของลูกจ้างประจ า (แบบอิงเกณฑ์) 
 

        - ผู้มีผลการประเมินการปฏิบัติราชการทุกระดับต้องจัดเก็บหลักฐานผลงาน 
และสามารถตรวจสอบได้ 
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        - ผู้มีผลการประเมินการปฏิบัติราชการระดับดีเด่น ดีมาก ต้องแสดงผลงานหรือ 
เหตุผลในการประเมินเพ่ือให้คณะกรรมการบริหารผลงานและประเมินผลการปฏิบัติราชการศูนย์บริหาร
กฎหมายสาธารณสุขเป็นผู้พิจารณา  
   

ข้อพึงระวัง : คะแนนผลสัมฤทธิ์ของงานต้องสัมพันธ์กับคะแนนพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน                 
                (สมรรถนะ) 

 

  หลักเกณฑ์การคัดเลือกระดับดีเด่น 
  ต้องมีผลการประเมินภายใต้เงื่อนไข คือผลสัมฤทธิ์ของงานนั้นจะต้องมีเรื่องการศึกษาวิจัย/
องค์ความรู้/นวัตกรรมและน าไปใช้ประโยชน์ ร่วมกับมีสมรรถนะเรื่องจิตอาสา/การให้บริการที่ดี เพ่ือให้
คณะกรรมการบริหารผลงานและประเมินผลการปฏิบัติราชการศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุขเป็นผู้พิจารณา 

 
**************************************** 

 
  วิธีการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด 
  ศูนย์บริหารกฎหมายกฎหมายสาธารณสุข ก าหนดวิธีการติดตามและรายงานผลการปฏิบัติ
ราชการโดยอ้างอิงจากคู่มือการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัด                 
กรมอนามัยปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้ 
   1) ให้ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดจัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report 
–SAR) ตามเกณฑ์การให้คะแนนในค ารับรองการปฏิบัติราชการรายตัวชี้วัดตามแบบรายงานที่ ก.พ.ร.
ก าหนดให้ตัวชี้วัดโดยทุกตัวชี้วัดมีคะแนนเต็มที่ 5 คะแนน ส่งรายงานให้งานก.พ.ร.ของหน่วยงานโดยให้แนบ
เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงความส าเร็จของตัวชี้วัดนั้น ๆ เป็นไฟล์เอกสารตามรอบระยะเวลา ดังนี้ 
       - รอบท่ี 1 ผลงานรอบ 5 เดือนแรกส่งรายงานภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 
       - รอบท่ี 2 ผลงานรอบ 5 เดือนหลังส่งรายงานภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2562 
  2) งานก.พ.ร.ของหน่วยงานตรวจสอบเอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงความส าเร็จของตัวชี้วัดนั้น  ๆ 
และอัฟโหลด (Upload) ไฟล์เอกสารที่อ้างอิงแนบไปพร้อมกับเข้ารายงานผลรายตัวชี้วัดในระบบศูนย์ติดตามผลการ
ปฏิบัติงานกรมอนามัย (DOC 4.0)  ตามระยะเวลาที่ ก.พ.ร. ก าหนด  
  3) รายงานผลการปฏิบัติราชการให้ผู้บริหารของหน่วยงานทราบ 
      
  *********************************************************** 
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ภาคผนวก 
 

แผนภาพที่ 1  ภาพรวมการแปลงระบบประเมินผลลงสู่ระดับส านัก/กอง/ศูนย์ และระดับบุคคล 
 

3

          

       
          

                    

          

      

           

           

                   

                        

Serve the 
Customer

Run the 
Business

Manage 
Resources

Capacity 
Building

                    
 Strategy Map)

                             
(Corporate Scorecard)

             
(Action Plan)

   
                

       
       

                                                                 

           

 
 

แผนภาพที่ 2 การจัดท าระบบประเมินผลระดับองค์กร (ส่วนราชการ) เป็นระบบประเมินผลตามแผน  
                  ยุทธศาสตร์ภายใต้กรอบค ารับรองการปฏิบัติราชการ ซึ่งมีองค์ประกอบที่ควรทราบ  
   

วิสัยทัศน์

ประเด นยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์

แผนที่ยุทธศาสตร์

ตัวช้ีวัด

รายละเอียดตัวช้ีวัด

โครงการ

จินตนาการเกี่ยวกับอนาคตขององค์กรเป นการชีท้ิศทาง      
ที่องค์กรต้องการจะมุ่งไป 

ประเด นหลักในการพัฒนา หรือแนวทางที่หน่วยงาน
จะต้องด าเนินการเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์

เป้าหมายต่าง  ที่ต้องการบรรจุในแตล่ะประเด น
ยุทธศาสตร์

แผน าพที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างเป้าประสงค์ใน
แต่ละมติิที่มีความเชื่อมโยงกันในลักษณะของเหตแุละผล

เครื่องมือหรือดัชนีที่ใช้ในการวัดความก้าวหน้าของการ
บรรลุแต่ละเป้าประสงค ์

ค าอธิบายตัวช้ีวัดซึ่งประกอบไปด้วยนิยามความหมายตัวช้ีวัด 
หลักเกณฑ์ในการวัดผลวัตถุประสงค์ของตัวช้ีวัด สูตรในการค านวณ 
หน่วยวัดกระบวนการเก บข้อมูล และช่ือผู้รับผิดชอบ

เครื่องมือหรือดัชนีที่ใช้ในการวัดความก้าวหน้าของการ
บรรลุแต่ละเป้าประสงค ์
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แผนภาพที่ 3 การพัฒนาระบบประเมินผลลงสู่ระดับบุคคลของส่วนราชการ 

6

        

                 
        

               

 

          

                

                                                 

            

                                                      

 
 
แผนภาพที่ 4 แสดงการแปลงยุทธศาสตร์จากระดับองค์กรสู่ระดับบุคคล 
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แผนภาพที่ 5 การประเมินผลการปฏิบัติราชการส าหรับประเภทบริหาร ประเภทอ านวยการแบ่งองค์ประกอบ 
                อัตราส่วน 80 : 20  

                  
       

            
          
       

      80        20

การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ส าหรับ ประเ ทบรหิารและประเ ทอ านวยการ

แบ่งองค์ประกอบอัตราส่วน 80 : 20

ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ณ วันที่ 1  กันยายน พ ศ 2   
  

 
 

แผนภาพที่ 6 กรอบการประเมินผลระดับบุคคลของกรมอนามัย  

กรอบการประเมินผลระดับบุคคลของกรมอนามัย

Functional 
Based

งาน ารกิจ
ของหน่วยงาน

Agenda Based

งานยุทธศาสตร์ 
นโยบาย

Area Based

งานตาม ารกิจ
พื้นที่หรือ       

การบรูณาการ

Competency

สมรรถนะหลกั

สมรรถนะหลกักรม

 ส าหรับ ผอ /
ส านัก/กอง/ศูนย์

สมรรถนะส าหรับ
ผูบ้ริหาร

สมรรถนะเฉพาะ
ตามลักษณะงานที่

ปฏิบตัิ

Potential Based

ศักย าพในการ
เป นนกับริหารเพือ่
การพัฒนาประเทศ
ตามยุทธศาสตร์
ชาติ นโยบายที่

ส าคั ของรัฐบาล 
และแผนงานหลกั

ในการพฒันา
ประเทศด้านต่าง 

PP Excellent
Service 

Excellent

People 
Excellent

Governance 
Excellent
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แผนภาพที่ 7 การถ่ายทอดตัวชี้วัดผลส าเร็จของงานจากบนลงล่าง (Goal Cascading Method)  

              

              

                  

         

               

             

การถ่ายทอดตัวชี้วัดผลส าเร จของงานจากบนลงล่าง
 Goal Cascading Method)

  

แผนภาพที ่8  แสดงการก ากับ ติดตาม และประเมินผล  

              

              

                  

         

               

             

การก ากับ ติดตาม และประเมินผล

  

ระดับบุคคล สุ่มประเมินความสอดคล้องกับ
ผลงาน (ดีเด่น 

ระดับหน่วยงาน  ผอ  ประเมินตามค ารบัรอง
: จัดสรรเงนิเดือน
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แผนภาพที่ 9 แสดงขั้นตอนการบริหารผลการปฏิบัติงาน  

ขั้นตอนการบริหารผลการปฏิบัติงาน
 (Performance Based Management System 

         
               

          
               

         
          
          ISC)

                  
                     

                     
     

               
       KPI 
        

               
             

 Feedback     
               

             
         PA

               

            
              PA

            
                 

               
        

              
              
                
              
            

              
        

  2            
IDP & CDP

cascading cascading

             
                  

IDP & CDP
M

&
E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

กรอบ/แนวทางการประเมินในระดับบุคคลประจ าปีงบประมาณ 2  2  
 หากจนท ท่านใดรับ PA ของหน่วยแล้วให้ใช้เกณฑ์การประเมินตาม Template ที่เจ้า าพก าหนด   

 

ระดับ เกณฑ์การประเมิน คะแนน หลักฐาน/เอกสาร 
1 Assessment : มีระบบบริหารจัดการข้อมูลและ 

วิเคราะห์ปัญหา  
- มีข้อมูลสถานการณ์ปัจจุบัน 
(มีข้อมูล/สถานการณ์/การทบทวนผลการ
ด าเนินงาน/วิเคราะห์ช่องว่างที่เป็นอยู่ปัจจุบันกับ
เป้าหมาย/วิเคราะห์ความต้องการของ
ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) 

 
     1 

 
- ข้อมูล/สถานการณ์/          
ผลการด าเนินงาน/        
ความคาดหวังของ
ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย  
-ฐานข้อมูล 

2 Advocacy & Intervention  
- ก าหนดเป้าหมายและแผนการด าเนินงาน หรือ 
มีข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการ
ด าเนินงาน/ปรับปรุงกระบวนการด าเนินงาน   

 
     1 

- ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
ต่อการพัฒนาการ
ด าเนินงาน/ปรับปรุง
กระบวนการด าเนินงาน 

3 Implementation : การขับเคลื่อนการ
ด าเนินงาน/มาตรการ 
- มีการขับเคลื่อนการด าเนินงานให้ได้ตาม 
กระบวนการ/เป้าหมายที่ก าหนดไว้ หรือ  
- มาตรการการด าเนินงาน หรือ 
- มีการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล          
ที่น าไป สู่การพัฒนาและขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน  
(มาตรการในที่นี้หมายถึง เงื่อนไขพิเศษที่จะต้อง
มีเพ่ือน าไปสู่เป้าหมายและแผนการด าเนินการฯ 
ตามข้อ 2) 

 
     1 

 
- หลักฐานประกอบการ
ด าเนินงาน 
- เอกสารที่แสดงให้เห็น
การน าเทคโนโลยีดิจิทัล
มาใช้ เช่น แอพพลิเคชั่น 
โซเชียลมีเดีย ฯลฯ 

4 Output 
- สรุปผลการด าเนินงาน/การวิเคราะห์ผลการ
ด าเนินงาน(ปัญหา,อุปสรรค)/ศึกษาผลการ
ปฏิบัติการ/การพัฒนางาน/การปรับปรุง
กระบวนการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ 

 
     1 

 
สรุปผลการด าเนินงาน/
ภาพถ่าย/ 
รายงาน/หลักฐานต่าง ๆ  

5 Level 5 
Output /Outcome  
- มีข้อเสนอต่อการด าเนินงาน  
- ต่อยอดผลการด าเนินงานน าไปเผยแพร่หรือ
น าไปใช้ประโยชน์  

 
     1 

 
สรุปผลการด าเนินงาน/
ภาพถ่าย/ 
รายงาน/หลักฐานต่าง ๆ  
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