
 
1.  ตัวช้ีวัดท่ี  : ระดับความสําเร็จของการถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับองค์กรสู่ระดับบุคคล 
2.  หน่วยวัด : ข้ันตอน 
3.  น้ําหนักของหน่วยวัด :  ๐.๕ 
4.  คําอธิบายตัวช้ีวัด :   
 ความสําเร็จของการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับองค์กรสู่ระดับบุคคล หมายถึง ความสําเร็จ
ท่ี หน่วยงานจัดให้มีจัดให้มีระบบการประเมินของกลุ่มงานจนถึงระดับบุคคล (Internal Performance 
Agreement: IPA) เพ่ือประโยชน์ในการนํายุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ 

 ในการนี้หน่วยงานจะต้องมีกระบวนการกําหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายในระดับกลุ่ม/ฝ่าย ซ่ึงเป็น
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายท่ีถ่ายทอดมาจากกรมควบคุมโรค มีการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการระหว่าง
หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย กับผู้อํานวยการ/หัวหน้าหน่วยงาน  รวมถึงมีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายในระดับ กลุ่ม/ฝ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2556 เพ่ือให้ผลการดําเนินงานของระดับ
กลุ่ม/ฝ่าย สนับสนุนการดําเนินงานของหน่วยงาน และสนับสนุนการบรรลุเป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์
ของกรมควบคุมโรค  

 ดังนั้น การถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายของระดับองค์กรสู่ระดับบุคคล คือ การท่ีองค์กรได้จัดทํา
ยุทธศาสตร์และมีการนํายุทธศาสตร์นั้นไปปฏิบัติ โดยมีตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน (Key Performance 
Indicators : KPIs) เป็นเครื่องมือท่ีสําคัญประการหนึ่ง โดยท่ี ตัวชี้วัดระดับบุคคล  หมายถึง ตัวชี้วัดผลการ
ดําเนินงานระดับบุคคลท่ีมีการผสมผสานระหว่าง 

1. การพัฒนางานตามบทบาท หน้าท่ีระดับบุคคลท่ีสนับสนุนต่อเป้าประสงค์และตัวชี้วัดของ
ผู้บังคับบัญชา 

2. การพัฒนางานตามบทบาทหน้าท่ีแต่ละบุคคล 

3. งานท่ีได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ 

        การจัดทําตัวชี้วัดระดับบุคคล จะดําเนินการภายหลังจากการจัดทําตัวชี้วัดเป้าประสงค์ของ กรมควบคุม
โรค ถ่ายทอดสู่ระดับสํานัก/กอง/กลุ่มงาน/ฝ่าย เสร็จสิ้น แล้วจึงทําการถ่ายทอดตัวชี้วัดสู่ระดับบุคคล 

           การกําหนดตัวชี้วัดต้องมีความสอดคล้องกับเป้าประสงค์ตามยุทธศาสตร์ของกรมควบคุมโรค เม่ือมี
การกําหนดตัวชี้วัดในระดับหน่วยงาน/กลุ่ม/ฝาย เรียบร้อยแล้ว ควรมีการจัดทําตัวชี้วัดระดับบุคคล เพ่ือให้เกิด
ความม่ันใจว่ายุทธศาสตร์และตัวชี้วัดถูกถ่ายทอดไปยังระดับล่าง 

           การจัดทําตัวชี้วัดระดับบุคคล ทําให้ทุกคนในหน่วยงานเกิดมีความรู้สึกมีส่วนร่วมและรับผิดชอบ ใน
การนํายุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผล  ซ่ึงจะเป็นพ้ืนฐานสําคัญของการพัฒนาองค์การให้เกิดความยั่งยืน  

 
5.  สูตรการคํานวณผลงาน :  - 
 
6.  เกณฑ์การให้คะแนน :  

 

 

รายละเอียดตัวช้ีวัดตามข้อตกลงปฏิบัติราชการหน่วยงาน  รอบ 6 เดือนหลัง(เมษายน – กันยายน 2556) 
ส่วนท่ี 1 :  งานประจํา 



กําหนดเป็นระดับข้ันของความสําเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ พิจารณา
จากความก้าวหน้าของข้ันตอนการดําเนินงานแต่ละระดับ ดังนี้ 

ระดับคะแนน ระดับความสําเร็จของ Milestone 
ข้ันตอนท่ี 1 ข้ันตอนท่ี 2 ข้ันตอนท่ี 3 ข้ันตอนท่ี 4 ข้ันตอนท่ี 5 

1 �     
2 � �    
3 � � �   
4 � � � �  
5 � � � � � 

 
โดยท่ีกําหนดระดับคะแนน ดังนี้ 

 
ข้ันตอน ระยะเวลา ส่งท่ี 

ข้ันตอนท่ี ๑  จัดทํา MOU รอบ ๖ เดือนหลัง 
๑.๑  กลุ่มจัดทํา MOU พร้อมแนบ Template ครบถ้วน 
เสนอลงนามภายในเวลาท่ีกําหนด 
(คะแนน ๑.๐) 

 
ส่งภายใน ๑๔ พฤษภาคม 
๒๕๕๖  

 
- ส่งกลุ่มพัฒนาองค์กร 

ข้ันตอนท่ี ๒ กลุ่มงานจัดทําตัวช้ีวัดผลสัมฤทธิ์ระดับบุคคล
ตามระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (PMS) โดย
ดําเนินการ ดําเนินการดังนี้ 
๒.๑  กลุ่มจัดทํา PMS ระดับบุคคลตาม KPI Matrix และ
บทบาทหน้าท่ี (File) (ครบทุกคน ทุกแบบฟอร์ม และส่ง
ภายในเวลาท่ีกําหนด)  (๐.๕ คะแนน)        
       - ทบทวนและจัดทํา KPI matrix ของกลุ่มรอบ ๖ 
เดือนหลัง ท่ีสอดคล้องกับตัวชี้วัดของกลุ่มงานท่ีได้รับ
ถ่ายทอด          
       - ทบทวนและจัดส่งบทบาทหน้าท่ีของกลุ่มงาน, 
ระดับบุคคล (Job description) 

 
 
 
ครั้งท่ี ๑ ทุกกลุ่มส่ง PMS 
และ KPI Matrix 
ภายใน ๓๑ พฤษภาคม 
๒๕๕๖  

 
 
 
- ส่งกลุ่มพัฒนาองค์กร  
(รวบรวมส่งให้คณะกรรมการ
บริหารตรวจสอบ) 

๒.๒ ปรับแก้ไข PMS และบุคลากรลงลายมือชื่อรับรอง
ตัวชี้วัดระดับบุคคล ลงนามระหว่าง ผู้ใต้บังคับบัญชา กับ
ผู้บังคับบัญชา (เอกสาร) (๐.๕ คะแนน) 

ครั้งท่ี ๒ ทุกกลุ่มปรับแก้ไข
ส่งภายใน ๒๑ มิถุนายน 
๒๕๕๖ 

- ส่งกลุ่มพัฒนาองค์กร 
(เอกสาร) 

ข้ันตอนท่ี ๓ กํากับ ติดตามและประเมินผล ตามระบบ
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ (PMS)  
(๑.๐ คะแนน)   
(กลุ่มพัฒนาองค์กรจะส่งคืน PMSให้แต่ละกลุ่ม
ประเมินผล PMS วันท่ี 30 ก.ค.56)  
๓.๑  ประเมินผลคะแนน PMS ส่งผลการประเมินตาม
ตัวชี้วัดและลงลายมือช่ือรับรอง  เรียบร้อยครบทุกคน ของ
สมาชิกในกลุ่ม พร้อมลงนามระหว่าง ผู้ใต้บังคับบัญชา กับ

 
 
 
 
 
ทุกกลุ่มส่งผลคะแนน PMS  
ส่งภายใน ๑๖ สิงหาคม 
๒๕๕๖  

 
 
 
 
-  
- ส่งท่ีกลุ่มบริหาร (เอกสาร) 

เสนอ ผอ. รองผอ. ให้
คะแนนและลงนาม  



ข้ันตอน ระยะเวลา ส่งท่ี 
ผู้บังคับบัญชา ดังนี้  
- ข้าราชการ                                       ลงนามหน้า ๔, ๕, ๗   
- ลูกจ้างทุกประเภท ,พนักงานราชการ    ลงนามหน้า ๓, ๔, ๖ 

(ครบทุกคน ทุกแบบฟอร์ม 
ลงนาม และส่งภายในเวลาท่ี
กําหนด) 

ข้ันตอนท่ี ๔  ประเมิน Competency Online และ
ส่งผลการประเมินตนเองสมรรถนะ Core 6 ตัว 
๔.๑ ประเมิน Competency Online ครบทุกคน 
พร้อมทุกคนในกลุ่มเข้าไปยืนยันรับผลการประเมินใน
เวลาท่ีกําหนด (๑.๐ คะแนน)  
๔.๒ จัดเก็บหลักฐานตามตัวช้ีวัดและสมรรถนะ 
 

 
 
- ภายใน ๑๖ ส.ค.๕๖ 
(เปิดระบบ ๑ ส.ค. ๕๖ ปิด
ระบบ ๑๖ ส.ค. ๕๖) 
- ทุกกลุ่ม 

 
 
- ประเมินCompetency 
Online ใน Website 
สคร.5  
-ทุกกลุ่มรวบรวมไว้ท่ีกลุ่มเพ่ือ
กรรมการขอตรวจสอบ
ภายหลัง 

ข้ันตอนท่ี ๕  กลุ่มนําเสนอผลการดําเนินงานตามMOU 
(๑.๐ คะแนน)  
 

-ทุกกลุ่มส่งเอกสารหลักฐาน 
พร้อมนําเสนอผลส่ง 
ภายใน 23 สิงหาคม ๒๕๕๖ 

- ส่งเอกสารท่ีกลุ่มบริหาร 
เพ่ือรวบรวมเสนอผู้บริหาร 

หมายเหตุ ผู้เก่ียวข้องสามารถศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมในการจัดทําของการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายของ
ระดับองค์กร สู่ระดับบุคคล (Individual Scorecard) ได้จากคู่มือการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายของระดับ
องค์กรสู่ระดับบุคคล (Individual Scorecard) ของ ก.พ.ร. หรือ
http://www.opdc.go.th/uploads/files/Inde_Scorecard11.pdf 

การวัดผล และประเมินผลการดําเนินตามข้อตกลงปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือนหลัง 
(เมษายน – กันยายน ๒๕๕๖) ในส่วนงานประจํา 

๑. งานประจํา 
ช่ือตัวช้ีวัด เป้าหมาย 

๑.๑ ร้อยละของการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานแผนงานโครงการ และตัวชี้วัด KPI (SAR) ใน
ระบบ Estimates มีความครบถ้วน ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน  (รายงาน SAR รอบ 12 เดือนภายใน
วันท่ี 9 สิงหาคม 56) 

 

      ๑.๑.๑ รายงานผลการดําเนินงานแผนงานโครงการ   
(ส่งเอกสารการเบิกจ่ายท่ีงานพัสดุภายในวันท่ี 31 กค.56/ส่งใบสําคัญท่ีงานการเงิน ภายใน
วันท่ี 9 สค.56)  

ร้อยละ ๘๐ 

      ๑.๑.๒ รายงาน SAR ทุกตัวชี้วัดท่ีได้รับการถ่ายทอด  ร้อยละ ๑๐๐ 
๑.๓ ร้อยละของการเข้าร่วมกิจกรรมกลางของหน่วยงาน  จํานวน ๓ กิจกรรม  

(ใบลงทะเบียน /ภาพการเข้าร่วมกิจกรรมของแต่ละกลุ่ม) 

      ๑. วันวิสาขบูชา  
      ๒. วันเฉลิมพระชนม์พรรษาราชินี  
      ๓. งานมุฑิตาจิต  

ร้อยละ ๑๐๐ 

 


