
ส าหรับทุกหน่วยงาน  22/11/2560 
ตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับความส าเร็จของการถ่ายทอดตัวชี้วัดระดบัหน่วยงาน/กลุ่มงานสู่ระดับบุคคล 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 4. ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล 
เป้าประสงค์
ยุทธศาสตร ์

2. เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสงู (HPO) 
3. เป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาล 

กลุ่ม / Cluster Cluster HR 
หน่วยงานเจ้าภาพหลัก กองการเจ้าหน้าที่ 
หน่วยงานที่รับ 
การประเมิน 

ทุกหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย 

ค านิยาม - ความส าเร็จของการถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน/กลุ่มงานสู่ระดับบุคคล 
หมายถึง หน่วยงานมีการจัดระบบการบริหารผลงาน และประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
(Performance Based Management System) โดยมีการก าหนดหลักเกณฑ์ (Criteria) 
หรือแนวทาง (Guideline) ในการก าหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  ซึ่งเป็นตัวชี้วัด และค่า
เป้าหมายที่ถ่ายทอดมาจากค ารับรองการปฏิบัติราชการ มีการจัดท าแบบมอบหมายงาน
ระหว่างผู้อ านวยการกับหัวหน้ากลุ่มงาน และระหว่างหัวหน้ากลุ่มงานกับผูป้ฏิบัตงิาน มีการ
ติดตาม ก ากับประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้ วัดและค่าเป้าหมาย เพื่อให้ผลการ
ด าเนินงาน สนับสนุนภารกิจ ค ารับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน และบรรลุ
เป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ ค ารับรองการปฏิบัติราชการของกรมอนามัย 
      หลังจากประเมินผลการปฏิบัติราชการแล้ว หน่วยงานมีกลไกการบริหารผลการปฏิบัติ
ราชการ (Consequence management) โดยก าหนดหลักเกณฑ์แนวทางการเลื่อน
เงินเดือนอย่างโปร่งใสเป็นธรรม การวางแผนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทั้งในระดับบุคคล 
สายงาน และองค์กร เพื่อปิดช่องว่างของสมรรถนะที่มีผลต่อการปฏิบัติงาน รวมถึงสร้าง
กลไกในการสร้างคุณค่าให้กับบุคลากรที่ปฏิบัติงานได้อย่างประสบผลส าเร็จและตอบสนอง
ต่อเป้าหมายของหน่วยงานที่ได้รับ 
- ตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน/กลุ่มงาน หมายถึง ตัวชี้วัดของหน่วยงาน/กลุ่มงาน ตามบทบาท 
หน้าที่ของหน่วยงาน สนับสนุนภารกิจให้บรรลุเป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์  ค ารับรองการ
ปฏิบัติราชการของกรม 
- ตัวชี้วัดระดับบุคคล หมายถึง  ตัวชี้วัดในการท างานของแต่ละบุคคล ตามบทบาท หน้าที่
รับผิดชอบของบุคคลที่สนับสนุนต่อการด าเนินงาน สนับสนุนภารกิจ ค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงาน และบรรลุเป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์  ค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการของกรม 

กลุ่มเป้าหมาย ทุกหน่วยงาน ระดับหนว่ยงาน/กลุ่มงานสู่ระดับบุคคล 
วิธีการจดัเกบ็ข้อมลู ทุกหน่วยงานส่งรายงานการประเมินตนเอง และน าหลักฐานขึน้เว็บไซตท์ี่ กพร.ก าหนด 
แหล่งข้อมูล ทุกหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย 
ระยะเวลาประเมินผล รอบที่ 1: 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2560-กุมภาพันธ์ 2561) 

รอบที่ 2: 5 เดือนหลัง (มีนาคม 2561-กรกฎาคม 2561) 

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

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
1 1-2 1-3 1-4 1-5 
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รอบที่ 1: 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2560-กุมภาพันธ์ 2561) 
ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน แนวทางการประเมิน 

1 จัดตั้งคณะกรรมการระดบัหน่วยงานและ กลุม่งาน/ฝ่าย 
ในการก าหนดหลักเกณฑก์ารถ่ายระดับตัวช้ีวดัและการ
มอบหมายงานระดบัหน่วยงาน/กลุม่งานสูร่ะดบับุคคล 
รอบที่ 1                                             (0.5 คะแนน) 

1 - ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
- หลักเกณฑ์การพิจารณาการถ่ายระดับ
ตัวช้ีวัดและการมอบหมายงาน 

หน่วยงานน าผลการประเมินการปฏิบัติราชการใน 
รอบที่ 2 ปี 2560 มาจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล  
สายงาน หรือหน่วยงาน และแสดงผลการประเมินระดับ
บุคคล                                            (0.5 คะแนน) 

- แผนการพัฒนารายบคุคล/สายงาน 
(Individual/Career Development Plan)  
และแผนการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน 
- ผลการประเมินตามแผนพัฒนารายบุคคล 

2 - หน่วยงานวิเคราะหแ์ละทบทวน ตัวช้ีวัดเพื่อเตรียมการ
ถ่ายทอดตัวช้ีวัดสูร่ะดับกลุ่มงานและรายบุคคล ใน
รูปแบบคณะกรรมการ อาทิ กรรมการบริหาร, 
กรรมการวางแผนและประเมินผล,กรรมการพัฒนา
บุคลากร ฯลฯ 
- หน่วยงานมีการจัดท าแบบมอบหมายงานรายบุคคล 

1 - เอกสารหลักฐานแสดงการวิเคราะห ์
ของหน่วยงานและของกลุ่มงาน  
(เอกสารหมายเลข 1, 2) 
- รายงานการประชุม 
- หน่วยงานมีการจดัท าแบบมอบหมายงาน
รายบุคคล (เอกสารหมายเลข 3) 

3 - หน่วยงานมีการก าหนดรายละเอียด 
การจัดท าตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายของระดับบุคคลเพื่อ
เป็นแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
- หน่วยงานมีการก าหนดหลักเกณฑ์/แนวทางในการ
พิจารณาเลื่อนเงินเดือน                    (0.5 คะแนน) 

1 - รายละเอียดวิธีการจัดท าตัวช้ีวัดและค่า
เป้าหมายของระดับบุคคล 
- หลักเกณฑ/์แนวทางในการพิจารณาเลื่อน
เงินเดือน 

หน่วยงานจัดกิจกรรมสร้างคณุค่า ยกย่องเชิดชู ผู้มี
ผลงานโดดเด่นจากการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ในรอบที่ 2 ปี 2560 เช่น กิจกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรู้ 
ถอดบทเรียน การน าเสนอผลงานโดดเด่น เป็นต้น 

(0.5 คะแนน) 

เอกสารหลักฐานการจัดกิจกรรมตา่งๆ 
ในการแลกเปลี่ยนเรียนรูห้รือการถอด
บทเรียนการปฏิบัติงาน รายงานการประชุม
รายงานโครงการ ภาพถ่ายกิจกรรม เป็นต้น 

4 มีการสื่อสาร/ถ่ายทอด/ช้ีแจง หลกัเกณฑ์แนวทางการ
มอบหมายงาน การถ่ายระดับตัวช้ีวัด แนวทางการ
จัดท าตัวช้ีวัด และแนวทางการเลือ่นขั้นเงินเดือนให้กับ
บุคลากรในหน่วยงานรับทราบ ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น 
การประชุมของหนว่ยงาน หนังสือราชการ เว็บไซต์ 
ฯลฯ 

1 - รายงานการประชุมของหน่วยงาน หรือ  
แจ้งเวียน หรือเว็บไชต์ ฯลฯ 
- ลายมือช่ือบุคลากรในการรับทราบ
หลักเกณฑ์ของหน่วยงานในแต่ละรอบ 

5 มีการก ากับติดตามความก้าวหน้าของตัวช้ีวัดระดับ
หน่วยงานและระดับบุคคล 

1 - หลักฐานแสดงการก ากับติดตาม เช่น   
รายงานการประชุม เป็นต้น 

 คะแนนรวม 5   

รอบที่ 2: 5 เดือนหลัง (มีนาคม 2561-กรกฎาคม 2561) 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

1 1-2 1-3 1-4 1-5 
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รอบที่ 2 : 5 เดือนหลัง (มีนาคม 2561-กรกฎาคม 2561) 
ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน แนวทางการประเมิน 

1 จัดตั้งคณะกรรมการระดับหน่วยงานและกลุ่มงาน/ฝ่าย ในการ
ก าหนดหลักเกณฑ์การถ่ายระดับตัวช้ีวัดและการมอบหมายงาน
ระดับหน่วยงาน/กลุ่มงานสู่ระดับบุคคล รอบที่ 2  (0.5 คะแนน) 

1 - ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
- หลักเกณฑ์การพิจารณาการถ่าย
ระดับตัวช้ีวัดและการมอบหมายงาน 

หน่วยงานน าผลการประเมินการปฏิบัติราชการในรอบท่ี 1 ปี 
2561 มาจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล สายงาน หรือหน่วยงาน 
และแสดงผลการประเมินระดับบุคคล              (0.5 คะแนน) 

- แผนการพัฒนารายบคุคล/สายงาน 
(Individual/Career Development 
Plan) และแผนการพัฒนาบุคลากรของ
หน่วยงาน 
- ผลการประเมินตามแผนพัฒนารายบุคคล 

2 - หน่วยงานวิเคราะห์และทบทวน ตัวช้ีวัดเพื่อเตรียมการถ่ายทอด
ตัวช้ีวัดสู่ระดับกลุ่มงานและรายบุคคล ในรูปแบบคณะกรรมการ 
อาทิ กรรมการบริหาร,กรรมการวางแผนและประเมินผล,กรรมการ
พัฒนาบุคลากร ฯลฯ 
- หน่วยงานมีการจัดท าแบบมอบหมายงานรายบุคคล 

1 - เอกสารหลักฐานแสดงการวิเคราะห ์
ของหน่วยงานและของกลุ่มงาน  
(เอกสารหมายเลข 1, 2) 
- รายงานการประชุม 
- หน่วยงานมีการจดัท าแบบมอบหมาย
งานรายบุคคล (เอกสารหมายเลข 3) 

3 - หน่วยงานมีการก าหนดรายละเอียด 
การจัดท าตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายของระดับบุคคลเพื่อเป็น
แนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
- หน่วยงานมีการก าหนดหลักเกณฑ์/แนวทางในการ
พิจารณาเลื่อนเงินเดือน                            (0.5 คะแนน) 

1 - รายละเอียดวิธีการจัดท าตัวช้ีวัด
และค่าเป้าหมายของระดับบุคคล 
- หลักเกณฑ/์แนวทางในการพิจารณา
เลื่อนเงินเดือน 

หน่วยงานจัดกิจกรรมสร้างคณุค่า ยกย่องเชิดชู ผู้มีผลงาน
โดดเด่นจากการประเมินผลการปฏิบัติราชการในรอบท่ี 1  
ปี 2561 เช่น กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียน การ
น าเสนอผลงานโดดเด่น เป็นต้น                  (0.5 คะแนน) 

เอกสารหลักฐานการจัดกิจกรรมตา่งๆ 
ในการแลกเปลี่ยนเรียนรูห้รือการถอด
บทเรียนการปฏิบัติงาน รายงานการ
ประชุมรายงานโครงการ ภาพถ่าย
กิจกรรม เป็นต้น 

4 
 

มีการสื่อสาร/ถ่ายทอด/ช้ีแจง หลักเกณฑ์แนวทางการ
มอบหมายงาน การถ่ายระดับตัวช้ีวัด แนวทางการจัดท า
ตัวช้ีวัด และแนวทางการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้กับบุคลากรใน
หน่วยงานรับทราบ ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การประชุมของ
หน่วยงาน หนังสือราชการ เว็บไซต์ ฯลฯ        (0.5 คะแนน) 

1 - รายงานการประชุมของหน่วยงาน 
หรือ  แจ้งเวียน หรือเว็บไชต์ ฯลฯ 
- ลายมือช่ือบุคลากรในการรับทราบ
หลักเกณฑ์ของหน่วยงานใน 
แต่ละรอบ 

มีการก ากับติดตามความก้าวหน้าของตัวช้ีวัดระดับหน่วยงาน
และระดับบุคคล                                    (0.5 คะแนน) 

- หลักฐานแสดงการก ากับติดตาม เช่น 
รายงานการประชุม เป็นต้น 

5 ผลการประเมินการรับรู้ความโปร่งใสและเป็นธรรมในการ
มอบหมายงาน ในรอบที่ 1 ปี 2561                (0.5 คะแนน) 

1 ประเมินโดยการส ารวจออนไลน์โดยกอง
การเจา้หนา้ที่ คะแนนต้องมากกวา่หรือ
เท่ากับร้อยละ 80 

ผลการประเมินการรับรู้ความโปร่งใสและเป็นธรรมในการ
เลื่อนเงินเดือนรอบท่ี 1 ปี 2561                  (0.5 คะแนน) 

 ประเมินโดยการส ารวจออนไลน์โดยกอง
การเจา้หนา้ที่ คะแนนต้องมากกวา่หรือ
เท่ากับร้อยละ 80 

 คะแนนรวม 5   
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มาตรการส าคัญ  ที่ท าให้ตัวชี้วัดบรรลุผล :  
     (P=Partnership, I=Investment, R=Regulation, A=Advocacy, B=Building Capacity) 

P: หน่วยงานสร้างการมีส่วนร่วมในการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการและบริหารวงเงิน/พิจารณาเลื่อน 
เงินเดือนในรูปแบบคณะกรรมการ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสเป็นธรรมในการบริหารผลการปฏิบัติงานดังนี้ ระดับหน่วยงาน  
(ส านัก/กอง/ศูนย์) ก าหนดให้มีคณะกรรมการพิจารณา อย่างน้อย 5 คน หน่วยงานระดับต่ ากว่าส านัก/กอง/ศูนย์  
1 ระดับ ที่มีข้าราชการตั้งแต่ 9 คนขึ้นไป และ/ หรือ หน่วยงานระดับต่ ากว่า ส านัก/กอง/ศูนย์ 2 ระดับ ก าหนดให้มี 
คณะกรรมการพิจารณาอย่างน้อย 3 คน 
I:  วางระบบการถ่ายระดับตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมายโดย จ าแนก วิเคราะห์ภารกิจ/หน้าที่ของกลุ่ม/ฝ่ายในหน่วยงาน การถ่ายทอด
ตัวชี้วัดตามค ารับรองสู่กลุ่ม/ฝ่าย ต้องมีการก าหนดผู้รับผิดชอบหลักและผู้สนับสนุน และสู่ระดับบุคคลเพื่อจัดท าเป็น
ตัวชี้วัดรายบุคคล พร้อมมอบหมายไปยังผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งการก าหนดจ านวนตัวชี้วัดที่ได้รับการถ่ายทอดส าหรับการประเมินผล
การปฏิบัติราชการ ข้าราชการระดับผู้อ านวยการส านัก/กอง/ศูนย์หรือเทียบเท่า ไม่น้อยกว่า 10-15 ตัว ระดับหัวหน้า
ฝ่าย/กลุ่มงาน ไม่น้อยกว่า 5-8 ตัว ระดับผู้ปฏิบัติงาน ไม่น้อยกว่า 3-5 ตัว (ส าหรับข้าราชการที่ได้รับการแต่งตั้งให้
ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการ/ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงาน/หัวหน้างาน ให้ก าหนดลดหลั่นลงมาตามความเหมาะสม พนักงาน
ราชการ ไม่น้อยกว่า 3-5 ตัว ลูกจ้างประจ า ให้สอดคล้องในแต่ละองค์ประกอบอย่างน้อย 1 ตัว ในแต่ละ
องค์ประกอบย่อย 
 R: วางระบบการก ากับ ติดตาม และสะท้อนผลการด าเนินงานอย่างสม่ าเสมอ เช่น การรายงาน การประชุม  
การน าเสนอผลการด าเนินงาน เป็นต้น  
A:  สื่อสารบุคลากรในหน่วยงานทุกคนได้รับทราบเป้าหมายทิศทาง และตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมายตามค ารับรองฯ 
ของกรม ภารกิจของหน่วยงาน รวมถึงหลักเกณฑ์/แนวทางส าหรับการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อน 
เงินเดือน 
B:  หน่วยงานมีการวางระบบพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพิ่มพูนความรู้ ทักษะการก าหนดตัวชี้วัดรายบุคคลให้มีอ านาจ 
จ าแนก โปร่งใส เป็นธรรม รวมถึงการจัดแผนพัฒนารายบุคคล/หน่วยงาน 
 
Small Success : 

กลไก รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- วางระบบการ
บริหารผลการ
ปฏิบัติงาน และ
สมรรถนะ 
(Consequence 
management)  
- วางระบบการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

- มีก าหนดรายละเอียด
ตัวชี้วัดและค่าเปา้หมาย
ระดับบุคคล รวมถึงการ
ก าหนดหลักเกณฑ์/
แนวทางส าหรับการเลื่อน
เงินเดือน 
- แผนพัฒนารายบุคคล 

- ทบทวนระบบการ
บริหารผลการ
ปฏิบัติงาน และ
สมรรถนะ 
(Consequence 
management) 
- ทบทวนระบบการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

- ทบทวนก าหนด
รายละเอียดตัวชี้วดัและ
ค่าเป้าหมายระดบับุคคล 
รวมถึงการก าหนด
หลักเกณฑ์/แนวทาง
ส าหรับการเลื่อนเงินเดือน 
- ผลการด าเนนิการตาม
ระบบการบริหารผลการ
ปฏิบัติงานและสมรรถนะ 

รายละเอียดข้อมูล
พื้นฐาน 
 
 
 
 
 

 
Baseline 

Data 
หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 

2558 2559 2560 
ผลการส ารวจความคดิเห็นต่อ
กระบวนการบริหารงานบคุคล
ของบุคลากรในสังกัดกรมอนามัย 

ร้อยละ - - 77.17 
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ผู้ก ากับตัวชี้วัด นายด ารง  ธ ารงเลาหะพันธุ์   ผูอ้ านวยการกองการเจ้าหน้าที่      โทรศัพท์ 0 2590 4082      
โทรสาร 0 2591 8205 

ผู้ประสานงานตัวชี้วัด    1. นางสมเวียง  ไชยพรรค     นกัทรัพยากรบุคคลช านาญการ    โทรศัพท์ 0 2590 4088   
2. นางสาววาสนา  สงวนหมู่  นกัทรัพยากรบุคคลช านาญการ    โทรศัพท์ 0 2590 4079 

หน่วยงานประมวลผล
และจัดท าข้อมูล    

กองการเจ้าหน้าที ่

ผู้รับผิดชอบ 
การรายงานผล 
การด าเนินงาน 

1. นางสาววาสนา  สงวนหมู่   นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ โทรศัพท ์0 2590 4079 
2. นางสาวประภาภัส  อัมรี นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ   โทรศัพท์ 0 2590 4091 
3. นายพงษ์เทพ  เจริญสวสัดิ์  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ โทรศัพท ์0 2590 4043 
โทรสาร  0 2591 8205 

ผู้รับผิดชอบ 
การประเมินผล 
ให้คะแนนตัวชี้วัด 
(3 คนขึ้นไป) 

กองการเจ้าหน้าที ่
1. นางสาววาสนา  สงวนหมู่   นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ    
    โทรศัพท ์0 2590 4079    โทรสาร 0 2591 8205       
2. นายพงษ์เทพ  เจริญสวสัดิ์  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ    
    โทรศัพท์ 0 2590 4043    โทรสาร 0 2591 8205 
ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข       
3. นางวาสนา ปะสังคานนท์   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ     
    โทรศัพท์ 0 2590 4225    โทรสาร 0 2591 8180       
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เอกสารหมายเลข 1 
แบบวิเคราะห์การถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับหน่วยงานลงสู่ระดับกลุ่มงาน 

ความเชื่อมโยงการถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับหน่วยงานลงสู่ระดับกลุม่งาน 
 
ชื่อหน่วยงาน .............................. 

ล าดับ ตัวชี้วดัระดบัหน่วยงาน 
เป้าหมาย ตารางผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด (ชื่อกลุ่มงาน) 

1 2 3 4 5 A B C …. …. …. 
1             
2             
3             
….             
….             
….             
….             
15             

หมายเหตุ ตารางผู้รับผิดชอบตัวชีว้ัดใหร้ะบุ   
               O: Owner    ผู้รับผิดชอบหลักในการท าให้ตวัชี้วัดบรรลุเป้าหมาย ตัวชี้วัดหนึ่งสามารถมีเจ้าภาพมากกว่าหนึ่งหน่วย 
   S: Supporter   ผู้ส่งเสริมและสนับสนุนให้เจ้าภาพสามารถท างานบรรลุเป้าหมายของตัวชีว้ัด เพื่อระบุกลุ่มงานที่รับผดิชอบตัวชี้วัด 
 (ลงช่ือ)  ................................................ ผู้อ านวยการส านัก/กอง/ศูนย์ 
          (.................................................) 
          วันท่ี .......................................... 
 
 

เอกสารหมายเลข 2 
แบบวิเคราะห์การถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับกลุ่มงานลงสู่ระดับบุคคล 

ความเชื่อมโยงการถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับกลุ่มงานลงสู่ระดับบุคคล 
 
ชื่อหน่วยงาน ..............................                  ชื่อกลุ่มงาน .................................... 

ล าดับ ตัวชี้วดัระดบักลุ่มงาน 
เป้าหมาย ตารางผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด (ชื่อผู้รับผิดชอบ) 

1 2 3 4 5 A B C …. …. …. 
1             
2             
3             
….             
….             
….             
….             
15             

หมายเหตุ  ตารางผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัดให้ระบุ   
              O: Owner    ผู้รับผิดชอบหลักในการท าให้ตัวช้ีวัดบรรลุเป้าหมาย ตัวช้ีวัดหนึ่งสามารถมีเจ้าภาพมากกว่าหนึ่งหน่วย 
    S: Supporter   ผู้ส่งเสรมิและสนับสนุนให้เจ้าภาพสามารถท างานบรรลเุป้าหมายของตัวช้ีวัด เพื่อระบุกลุ่มงานท่ี
รับผิดชอบตัวช้ีวัด 
 (ลงช่ือ)  ................................................ ผู้อ านวยการส านัก/กอง/ศูนย์ 
          (.................................................) 
          วันท่ี .......................................... 
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เอกสารหมายเลข 3 
แบบมอบหมายงาน 

ชื่อผู้รับการประเมิน ................................................... ต าแหน่ง........................................................ 
สังกัด ........................................................................................................................................................... 
ชื่อผู้ประเมิน ..............................................................  ต าแหน่ง......................................................... 
รอบการประเมิน  รอบที ่1   1 ตุลาคม ..…… ถึง 31 มีนาคม……….       รอบที ่2 1 เมษายน ….… ถึง 30 กันยายน .……... 

งาน 
 

ตัวชี้วัด 
 

แหล่งที่มาตัวชี้วัด 

เป้าหมาย 
 

น้ าหนัก 
 

ระยะเวลา
แล้วเสร็จ 

ค า
รับ

รอ
งก

าร
ปฏ

ิบัต
ิรา

ชก
าร

 
 

ยุท
ธศ

าส
ตร์

ขอ
งก

รม
อน

าม
ัย 

 
ยุท

ธศ
าส

ตร์
ขอ

งส
 าน

ัก/
กอ

ง/
ศูน

ย์ 
หรื

อเ
ทีย

บเ
ท่า

 
 

งา
น/

ภา
รกิ

จ 
ตา

มห
น้า

ที่ค
วา

ม 
รับ

ผิด
ชอ

บ 

  (A) (B) (C) (D) 1 2 3 4 5   
             
             
             
หมายเหตุ ช่อง (A) ก าหนดให้ระบตุัวเลขตามล าดับตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน  
              กรณีท่ีไม่ใช่ตัวชี้วัดตามค ารับรองฯ ให้ใส่เครื่องหมาย  ช่อง (B) หรือ (C) หรือ (D) 
 
 (ลงช่ือ)...........................................ผู้มอบหมาย   (ลงช่ือ)...........................................ผู้รับมอบหมาย 
         (                               )          (                                ) 
    วันท่ี ..............................................      วันท่ี ............................................ 
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เอกสารหมายเลข 4   
แผนพัฒนารายบุคคล 

ช่ือ - สกุล ……………………………............…..…… ผู้รับการพัฒนา   ต าแหน่ง ………....……………………. ระดับ……………….……………... 
หน่วยงาน……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….................. 
ปีงบประมาณ………………………………….……………………………………………………………………….. 
รอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่จะพัฒนา        รอบที ่1     รอบที ่2 
 

ชื่อความรู/้ทักษะ/สมรรถนะ 
ที่ต้องได้รับการพัฒนา 

(ระบุเลขรหัสเพียงหัวข้อเดียว) 
(A) 

หัวข้อ/ประเด็น/
เรื่องที่จะพัฒนา 

(โครงการ/กิจกรรม) 
(B) 

วิธีการ
พัฒนา 

 
(C) 

ระยะเวลาที่
พัฒนา 

 
(D) 

ผลการพัฒนา 
 

(E) 
ความรู้     ผลการพัฒนาอยู่ในระดับ ลงนามผู้ประเมิน 
ทักษะ  1 2 3 4  

............................ สมรรถนะ      
ความรู้     ผลการพัฒนาอยู่ในระดับ ลงนามผู้ประเมิน 
ทักษะ  1 2 3 4  

............................ สมรรถนะ      
ความรู้     ผลการพัฒนาอยู่ในระดับ ลงนามผู้ประเมิน 
ทักษะ  1 2 3 4  

............................ สมรรถนะ      
 
หมายเหต ุ1. ช่อง (A) ความรู ้หรือ ทักษะ หรือ สมรรถนะ ที่จะพัฒนาเพียง 1 หัวข้อ  
    โดยระบุเป็นเลขรหัส ตามเอกสาร "การก าหนดเลขรหสัส าหรับรายละเอียดการจัดท าแผนพัฒนารายบคุคล" 
 2. ช่อง (B) โปรดระบุช่ือหลักสตูรหรือกิจกรรมหรือโครงการที่ใช้ในการพัฒนา ความรู ้ทักษะ หรือสมรรถนะที่ระบ ุ
                 ในช่อง (A) 
 3. ระดับการพัฒนาแบ่งออกเป็น 4 ระดับ ดังนี ้ระดับ 1: ควรพัฒนาต่อ ระดับ 2: พอใช้ ระดับ 3: ด ีระดับ 4: ดีกว่า 
   ที่คาดหวัง ทั้งนี ้ขอให้ผู้ประเมินใสเ่ครื่องหมาย  ในระดับที่เห็นสมควร 
 4. ส่งให้กองการเจ้าหน้าที่พร้อมกบัแบบมอบหมายงานในรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่จะพัฒนา 
 
 
           ลงชื่อผู้รับการพัฒนา 
          ................................... 
       (                              ) 
            
   วันท่ี………………………………… 
 

ลงชื่อผู้ประเมินผลการพัฒนารายบุคคล 
..................................... 

                      (                                ) 
           ต าแหน่ง .................................................   

วันท่ี………………………………………… 
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เอกสารหมายเลข 5 
แผนพัฒนาบุคลากร (ส าหรับหน่วยงาน) 

หน่วยงาน  .......................................................        

ปีงบประมาณ …………………………………………………………………….. 
รอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่จะพัฒนา        รอบที ่1     รอบที ่2 
 
การอบรม/โครงการ/
หลักสูตร/กิจกรรม 

ท่ีจะพัฒนา 
(โครงการ/กิจกรรม) 

(A) 

ความรู้/ทักษะ/
สมรรถนะ 

ท่ีได้รับการพัฒนา 
(ระบุเลขรหัส) 

(B) 

 
วัตถุประสงค์ 

 
 

(C) 

แผนการพัฒนา ผลการพัฒนา 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
 

(D) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 
(E) 

งบ 
ประมาณ 

 
(F) 

ประเภทและ 
จ านวน 

ผู้เข้าร่วม 
(G) 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

 
(H) 

งบประมาณ  
ท่ีใช้จริง 

 
(I) 

 ความรู ้         
ทักษะ  
สมรรถนะ  

 ความรู ้         
ทักษะ  
สมรรถนะ  

 ความรู ้         
ทักษะ  
สมรรถนะ  

 
หมายเหตุ 1. ช่อง (A) โปรดระบุชื่อการอบรม/โครงการ/หลักสูตร/กิจกรรมที่จะพัฒนาให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน 
 2. ช่อง (B) โปรดระบุเลขรหัสส าหรับความรู้ ทักษะ หรือสมรรถนะ ที่ได้รับการพัฒนาจากการอบรม/โครงการ/ 
     หลักสูตร/กิจกรรมทีร่ะบุในช่อง (A) 
 3. ส่งให้กองการเจ้าหนา้ที่พร้อมกบัแบบมอบหมายงานในรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่จะพัฒนา 
 
 
        ลงนามหัวหน้าหน่วยงาน 
         ..................................... 
       (                               ) 
 วันที ่……………………………………. 
 
 
 
 
(ในการน า แบบฟอร์มเอกสารหมายเลข 1-5 ไปใช้ โปรดจัดวางตามแนวนอน (Landscape) ) 
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การก าหนดเลขรหัสส าหรับรายละเอียดการจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล 

ประเภท เลขรหัส ชื่อความรู้/ทักษะ/สมรรถนะ 

ความรู ้ K1 ความรู้ที่สนับสนุนการด าเนินงานเกี่ยวกับสตรีและเด็ก
ปฐมวัย (Cluster แม่และเด็ก) 

ความรู ้ K2 ความรู้ที่สนับสนุนการด าเนินงานเกี่ยวกับวัยเรียน 
(Cluster วัยเรียน) 

ความรู ้ K3 ความรู้ที่สนับสนุนการด าเนินงานเกี่ยวกับวัยรุ่น 
(Cluster วัยรุ่น) 

ความรู ้ K4 ความรู้ที่สนับสนุนการด าเนินงานเกี่ยวกับวัยท างาน 
(Cluster วัยท างาน) 

ความรู ้ K5 ความรู้ที่สนับสนุนการด าเนินงานเกี่ยวกับวัยผู้สูงอาย ุ
(Cluster ผู้สูงอายุ) 

ความรู ้ K6 ความรู้ที่สนับสนุนการด าเนินงานเกี่ยวกับกลุ่มมอนามัย
สิ่งแวดล้อม (Cluster  อนามัยสิง่แวดล้อม) 

ความรู ้ K7 ความรู้ที่สนับสนุนการด าเนินงานเกี่ยวกับกฎหมาย
สาธารณสุข (LAW) 

ความรู ้ K8 ความรู้ที่สนับสนุนการด าเนินงานเกี่ยวกับยุทธศาสตร์
ก าลังคน (HR) 

ความรู ้ K9 ความรู้ที่สนับสนุนการด าเนินงานเกี่ยวกับการบูรณาการ
จัดการความรู้ข้อมลูและเฝา้ระวัง  
(KM & IT & Surveillance) (KISS) 

ความรู ้ K10 ความรู้ที่สนับสนุนการด าเนินงานเกี่ยวกับการคลังและ
งบประมาณ (FIN) 

ความรู ้ K11 ความรู้อื่นๆ (โปรดระบุ) 
ทักษะ S1 การใชคอมพิวเตอร 
ทักษะ S2 การใชภาษาอังกฤษ  
ทักษะ S3 การค านวณ 
ทักษะ S4 การจัดการขอมูล 
ทักษะ S5 ทักะอื่นๆ (โปรดระบุ) 
สมรรถนะหลัก ก.พ. C1 การมงุผลสมัฤทธ์ิ 
สมรรถนะหลัก ก.พ. C2 บริการที่ด ี
สมรรถนะหลัก ก.พ. C3 การสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ 
สมรรถนะหลัก ก.พ. C4 การยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรม และจริยธรรม 
สมรรถนะหลัก ก.พ. C5 การท างานเปนทีม 
สมรรถนะทางการบริหาร C6 สภาวะผนู า 
สมรรถนะทางการบริหาร C7 วิสัยทัศน 
สมรรถนะทางการบริหาร C8 การวางกลยุทธภาครัฐ  
สมรรถนะทางการบริหาร C9 ศักยภาพเพื่อน าการปรับเปลี่ยน  
สมรรถนะทางการบริหาร C10 การควบคุมตนเอง 
สมรรถนะทางการบริหาร C11 การสอนงานและการมอบหมายงาน  
สมรรถนะหลักของกรมอนามัย C12 การวางแผนและการจดัการ  
สมรรถนะหลักของกรมอนามัย C13 การติดตามและประเมินผล 
สมรรถนะหลักของกรมอนามัย C14 การบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศและความร ู  
สมรรถนะหลักของกรมอนามัย C15 ความเขาใจผูอื่น  
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การก าหนดเลขรหัสส าหรับรายละเอียดการจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล 

ประเภท เลขรหัส ชื่อความรู้/ทักษะ/สมรรถนะ 

สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ C16 การวิจัยและพัฒนา 
สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ C17 การสรางนวัตกรรม 
สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ C18 การสรางสัมพันธภาพกับภาคีเครือขาย 
สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ C19 การด าเนินการเชิงรุก 
สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ C20 การท างานบนฐานความร ู 
สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ C21 การคิดวิเคราะห ์
สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ C22 ความยืดหยนุในการท างาน 
สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ C23 การคนควาแสวงหาความรู ้
สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ C24 สมรรถนะอื่นๆ (โปรดระบุ) 
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หลักฐานประกอบตัวชี้วัด 
ระดับความส าเร็จของการถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน/กลุ่มงานสู่ระดับบุคคล 

 

รายงานสรุปผลการด าเนินงานกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือการถอดบทเรียนการปฏิบัติงาน 

(ผู้มีผลงานโดดเด่นจากการประเมินผลการปฏิบัติราชการ) 
 
 

  หนวยงาน............................................................................................................................................ 
 
สวนที่ 1 สรปุผลการด าเนนิงาน 

กิจกรรม จ านวน (ครั้ง) 
การแลกเปลี่ยนเรียนร ู   
การถอดบทเรียนการปฏิบัติงาน  

 
สวนที่ 2 รายละเอียดการด าเนนิงาน 
1. ชื่อเรื่อง/กิจกรรม...................................................................................................................................... 

1.1 ประเภทกิจกรรม     การแลกเปลี่ยนเรียนร ู      การถอดบทเรียนการปฏบิัติงาน 
1.2 กลุมเปาหมายที่เขารวม.............................................................................................................................. 
1.3 ระยะเวลา สถานท. ี่ ..................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................ 
1.4 สรุปสาระส าคัญจากการจัดกิจกรรม/การถอดบทเรียน........................................................................... 

........................................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................ 
  1.5 หลักฐานประกอบ (ถ้ามี) เชน่ รายงานการประชุม รายงานโครงการ ภาพถ่ายกิจกรรม เป็นต้น 
 
** หมายเหตุ : โปรดจัดท ารายละเอียดสวนที่ 2 ตามจ านวนกิจกรรมที่มีการด าเนินงาน 


