ตัวชี้วัดที่ F3
ประเด็นยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์
กลุ่ม/Cluster
หน่วยงานที่รับ
การประเมิน
คานิยาม

กลุ่มเป้าหมาย
ค่าเป้าหมาย

วิธีการจัดเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล
รายการข้อมูล
สูตรคานวณตัวชี้วัด
ระยะเวลาประเมินผล

ระดั บ ความส าเร็ จ ของการปรั บ ปรุ ง การก าหนดต าแหน่ ง ระดั บ สู ง (ระดั บ ทรงคุ ณ วุ ฒิ
ระดับเชี่ยวชาญ ระดับชานาญการพิเศษ และระดับอาวุโส)
4. ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล
2. เป็นองค์กรสมรรถนะสูง (HPO)
Cluster HR
กองการเจ้าหน้าที่
การกาหนดตาแหน่ง หมายถึง การกาหนดให้มีตาแหน่งในส่วนราชการทั้งจานวน
ประเภท สายงาน ระดับ และหมายความรวมถึง การปรับปรุงการกาหนดตาแหน่ง สาหรับ
ผู้ปฏิบัติงานตาแหน่ง ประเภทวิชาการ และประเภททั่วไป โดยไม่เปลี่ยนประเภทตาแหน่ง
โดยการกาหนดตาแหน่งต้องคานึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความไม่ซ้าซ้อนและประหยัด
เป็นหลัก และจะต้องเป็นไปตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดประเภทตาแหน่งและระดับ
ตาแหน่ง และมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
การปรั บ ปรุ ง การก าหนดต าแหน่ ง ประเภทวิ ช าการ ระดั บ เชี่ ย วชาญและระดั บ
ทรงคุณวุฒิ ดาเนินการจัดทาแบบประเมินค่างานผ่านการวิเคราะห์จาก ก.พ. และนาเสนอต่อ
คณะกรรมการการกาหนดตาแหน่งระดับสูงของกระทรวงสาธารณสุข
การปรับปรุงการกาหนดตาแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชานาญการพิเศษ และ
ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ดาเนินการจัดทาแบบประเมินค่างานผ่านการวิเคราะห์จาก ก.พ.
และนาเสนอต่อ อ.ก.พ. กระทรวงสาธารณสุข
ผู้รับผิดชอบในการเขียนประเมินค่างาน หมายถึง ข้าราชการที่ได้รับมอบหมายให้
จัดทาแบบประเมินค่างานการปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งระดับสูง ตามแผนการปรับปรุงการ
กาหนดตาแหน่งระดับสูง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2561
ตาแหน่งที่กาหนดไว้ในแผนการปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งระดับสูง ปีงบประมาณ พ.ศ.
2560-2561 มีการจัดทาแบบประเมินค่างาน
5 เดือนแรก (ตุลาคม 2560-กุมภาพันธ์ 2561) ระดับ 3 ออกแบบกลไก ในการติดตามกากับ
การเขียนแบบประเมินค่างานในการปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งระดับสูง
5 เดือนหลัง (มีนาคม 2561-กรกฎาคม 2561) ระดับ 3 ส่งแบบประเมินค่างานในการปรับปรุง
การกาหนดตาแหน่งระดับสูง ไปยัง สานักงาน ก.พ. มากกว่า 4 ตาแหน่ง
จากรายงานข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่าง ๆ และแบบประเมินค่างานการปรับปรุงการกาหนด
ตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ ระดับเชี่ยวชาญ ระดับชานาญการพิเศษและประเภท
ทั่วไป ระดับอาวุโส
- แผนการปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งระดับสูง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2561
- หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกาหนดตาแหน่ง ตามหนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 2
ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558
5 เดือนแรก (ตุลาคม 2560 - กุมภาพันธ์ 2561)
5 เดือนหลัง (มีนาคม 2561 - กรกฎาคม 2561)

เกณฑ์การประเมิน :
5 เดือนแรก (ตุลาคม 2560 - กุมภาพันธ์ 2561)
ระดับ 1
ระดับ 2
1
1-2

ระดับ 3
1-3

ระดับ 4
1-4

ระดับ 5
1-5

5 เดือนหลัง (มีนาคม 2561 - กรกฎาคม 2561)
ระดับ 1
ระดับ 2
1
1-2

ระดับ 3
1-3

ระดับ 4
1-4

ระดับ 5
1-5

หากกาหนดเป็นขั้นตอนการดาเนินงาน ให้กาหนดในระดับ 1 และ 2 ส่วนระดับที่ 3-5 ให้กาหนดเป็น output หรือ outcome
ระดับขั้น
รอบการประเมิน/คะแนนการประเมิน
ความ
5 เดือนแรก
คะแนน
5 เดือนหลัง
คะแนน
สาเร็จ
(ตุลาคม 2560-กุมภาพันธ์ 2561)
(มีนาคม 2561-กรกฎาคม 2561)
1
วิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์กาลังคน
1
ส่งแบบประเมินค่างานในการปรับปรุงการ
1
เพื่อปรับปรุงการกาหนดตาแหน่ง
กาหนดตาแหน่งระดับสูง ไปยัง สานักงาน
ระดับสูง และจัดทาแผนการกาหนด
ก.พ. อย่างน้อย 3 ตาแหน่ง
ตาแหน่งระดับสูง
2
กาหนดผู้รับผิดชอบและพัฒนา
1
ส่งแบบประเมินค่างานในการปรับปรุงการ
1
ศักยภาพในการเขียนแบบประเมิน
กาหนดตาแหน่งระดับสูง ไปยัง สานักงาน
ค่างานในการปรับปรุงการกาหนด
ก.พ. จานวน 4 ตาแหน่ง
ตาแหน่งระดับสูง
3
ออกแบบกลไกในการติดตามกากับ
1
ส่งแบบประเมินค่างานในการปรับปรุงการ
1
การเขียนแบบประเมินค่างานในการ
กาหนดตาแหน่งระดับสูง ไปยัง สานักงาน
ปรับปรุงการกาหนดตาแหน่ง
ก.พ. มากกว่า 4 ตาแหน่ง
ระดับสูง
4
จัดเวทีนาเสนอ และแลกเปลีย่ น
1
ก.พ.วิเคราะห์แบบประเมินค่างานทีส่ ่งประเมิน
1
เรียนรู้ผลการเขียนแบบประเมินค่า
ค่างานผ่าน และนาวาระปรับปรุงการกาหนด
งานในการปรับปรุงการกาหนด
ตาแหน่งส่งสานักงานปลัดกระทรวง
ตาแหน่งระดับสูง ในตาแหน่งทีร่ ับ
สาธารณสุข เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการการ
มอบหมาย เพื่อนาเสนอสานักงาน
กาหนดตาแหน่งระดับสูงของกระทรวง
ก.พ.
สาธารณสุข หรือ อ.ก.พ. กระทรวงสาธารณสุข
อย่างน้อย 1 ตาแหน่ง
5
ส่งแบบประเมินค่างานในการ
1
ก.พ.วิเคราะห์แบบประเมินค่างานทีส่ ่งประเมิน
1
ปรับปรุงการกาหนดตาแหน่ง
ค่างานผ่าน และนาวาระปรับปรุงการกาหนด
ระดับสูง ไปยังสานักงาน ก.พ. อย่าง
ตาแหน่งส่งสานักงานปลัดกระทรวง
น้อย 2 ตาแหน่ง
สาธารณสุข เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการการ
กาหนดตาแหน่งระดับสูงของกระทรวง
สาธารณสุข หรือ อ.ก.พ. กระทรวงสาธารณสุข
ตั้งแต่ 2 ตาแหน่ง ขึ้นไป
5
5
คะแนนรวม
คะแนนรวม
คะแนน
คะแนน

มาตรการสาคัญที่ทาให้ตัวชี้วัดบรรลุผล
1. กาหนดผู้รับผิดชอบในการเขียนแบบประเมินค่างานและแผนการปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งระดับสูงให้ชัดเจน
2. ประชุมให้ความรู้ ความเข้าใจ และข้อเสนอแนะในการเขียนแบบประเมินค่างานในการปรับปรุงการกาหนดตาแหน่ง
ระดับสูง
3. กาหนดกรอบระยะเวลา และกลไกการติดตามในการเขียนแบบประเมินค่างานในการปรับปรุงการกาหนดตาแหน่ง
ระดับสูง
Small Success:
กลไก

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

วางกรอบการ
ปรับปรุงการ
กาหนดตาแหน่ง
ระดับสูง

1. มีการประชุม
ชี้แจงให้ความรู้
ความเข้าใจ และ
ข้อเสนอแนะใน
การเขียนแบบ
ประเมินค่างานการ
ปรับปรุงการ
กาหนดตาแหน่ง
ระดับสูง
2. มีกลไกการ
กากับติดตามการ
เขียนแบบประเมิน
ค่างาน

1. รายงานการติดตาม
ความก้าวหน้าการ
เขียนแบบประเมินค่า
งานตามกลไกการ
กากับติดตาม
2. จัดเวทีนาเสนอ
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ผลการเขียนแบบ
ประเมินค่างานในการ
ปรับปรุงการกาหนด
ระดับสูง
3. ส่งแบบประเมินค่า
งานในการปรับปรุง
การกาหนดตาแหน่ง
ระดับสูง ไปยัง
สานักงาน ก.พ. อย่าง
น้อย ๒ ตาแหน่ง

1. รายงานการติดตาม
ความก้าวหน้าการ
เขียนแบบประเมินค่า
งานตามกลไกการ
กากับติดตาม
2. ส่งแบบประเมินค่า
งานในการปรับปรุง
การกาหนดตาแหน่ง
ระดับสูง ไปยัง
สานักงาน ก.พ.
มากกว่า 4 ตาแหน่ง

1. แบบประเมินค่างานที่
ส่งประเมินค่างานผ่าน
การวิเคราะห์จาก ก.พ.
2. จัดทาคาขอการ
ปรับปรุงการกาหนด
ตาแหน่ง ส่งสานักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข เพื่อนาเข้า
การประชุม
คณะกรรมการการ
กาหนดตาแหน่งระดับสูง
ของกระทรวง
สาธารณสุข หรือ อ.ก.พ.
กระทรวงสาธารณสุข

วิธีการประเมินผล :
เอกสารสนับสนุน :

รายละเอียด
ข้อมูลพื้นฐาน

ประเมินผลความสาเร็จของการดาเนินการตามขั้นตอนการดาเนินงานตามระดับความสาเร็จที่
1-5
- รายงานการติดตามความก้าวหน้าการเขียนแบบประเมินค่างานตามกลไกการกากับติดตาม
- แบบประเมินค่างานการปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งระดับสูง
Baseline data

หน่วยวัด

ระดับความสาเร็จของการ
ปรับปรุงการกาหนดตาแหน่ง
ระดับสูง

จานวน

ผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ
พ.ศ.
2558
2559
2560
1
-

ผู้กากับตัวชี้วัด

นายดารง ธารงเลาหะพันธุ์ ผู้อานวยการกองการเจ้าหน้าที่
โทรศัพท์ : 02 590 4082 โทรสาร : 02 591 8205

ผู้ให้ข้อมูล /
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

นางปฏิญญา สิทธิพร นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
โทรศัพท์ 02 590 4089 โทรสาร 02 591 8205
กลุ่มยุทธศาสตร์บริหารงานบุคคลและอัตรากาลัง กองการเจ้าหน้าที่
กลุ่มยุทธศาสตร์บริหารงานบุคคลและอัตรากาลัง กองการเจ้าหน้าที่
โทรศัพท์ 02 590 4089 โทรสาร 02 591 8205
1. นางกัญญ์วณัฏฐชนก สุขสุวรรณ นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ โทรศัพท์ 02 590 4084
2. นายสงกรานต์ วชิรศักดิ์โสภานะ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัตกิ าร โทรศัพท์ 02 590 4084
3. นางสาวใจรัก อภิสิตานนท์ นักทรัพยากรบุคคล โทรศัพท์ 02 590 4084
-

หน่วยงานประเมินผลและ
จัดทาข้อมูล
ผู้รับผิดชอบการรายงาน
ผลการดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบการ
ประเมินผลให้คะแนน
ตัวชี้วัด (3 คนขึ้นไป)

