
 

 

 

   

 

 

 

 

   



ค ำน ำ 
 

ตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการเป็นการภายในของกองการเจ้าหน้าที่ ก าหนดให้มีกลุ่ม
ยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร เพ่ือด าเนินงานด้านยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กรของกองการเจ้าหน้าที่
โดยงานที่ปฏิบัติมีลักษณะเป็นการศึกษา วิเคราะห์ และทบทวนแนวทางปฏิบัติจากหน่วยงานที่
เกีย่วข้อง อาทิ ส านักงาน ก.พ. ส านักงาน ก.พ.ร. กรมควบคุมโรค หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ แล้วจึงสรุปและ
ประมวลเป็นแนวทางปฏิบัติ เ พ่ือใช้ เป็นภาพรวมของกรมควบคุมโรคหรือกองการเจ้าหน้าที่            
โดยบุคลากรผู้ปฏิบัติงานมีข้อจ ากัดทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ    เนื่องจากการปฏิบัติงานต้องใช้
องค์ความรู้ที่หลากหลายเพ่ือช่วยในการปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จทันตามก าหนดเวลาได้อย่างมีคุณภาพ  
จึงจ าเป็นต้องจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานด้านยุทธศาสตร์และการพัฒนาองค์กร กองการเจ้าหน้าที่ ขึ้น 
เพ่ือเป็นเครื่องมือในการสอนงาน การติดตามและการประเมินผล รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
ถ่ายทอดประสบการณท์ี่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรทั้งภายในและภายนอกกลุ่ม 

คู่มือการปฏิบัติงานด้านยุทธศาสตร์และการพัฒนาองค์กร กองการเจ้าหน้าที่ ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2557  ที่จัดท าขึ้นนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย กระบวนงานทั้งด้าน
ยุทธศาสตร์และการพัฒนาองค์กรของกองการเจ้าหน้าที่  แยกเป็นระดับกรมและระดับกอง ซึ่งการ
จัดท าแผนผังการปฏิบัติงานใช้การคัดเลือกจากกระบวนงานที่มีการด าเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง      
และมีแนวโน้มที่จะด าเนินงานต่อไป       โดยผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือนี้จะเป็นข้อมูลเบื้องต้น 
เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานยุทธศาสตร์และการพัฒนา
องค์กร กองการเจ้าหน้าที่ ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มากยิ่งขึ้นต่อไป 
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คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) 
ด้านยุทธศาสตร์และการพัฒนาองค์กร 

กองการเจ้าหน้าท่ี 
 

ที่มา 
 กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร เป็นกลุ่มที่ตั้งขึ้นเป็นการภายในกองการเจ้าหน้าที่   ก าหนด
บทบาทภารกิจ ออกเป็น 2 ส่วน คือ งานยุทธศาสตร์และงานพัฒนาองค์กร  โดยมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
การวิเคราะห์  การจัดท าแผนกลยุทธ์  แผนปฏิบัติราชการประจ าปี  และแผนพัฒนาศักยภาพบุคลากรกองการ
เจ้าหน้าที่ให้สอดคล้องกับทิศทางการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ของกรม  สื่อสาร ถ่ายทอด ก ากับ ติดตาม 
ประเมินผลเป้าหมายตัวชี้วัดของกรม / แผนกลยุทธ์ / แผนปฏิบัติการของหน่วยงานให้ได้ผลผลิตและผลลัพธ์
ต่อตัวชี้วัดเป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ของกรม     พัฒนาระบบการจัดท า ก ากับ ติดตาม ปรับปรุงให้ผลการ
ปฏิบัติงานบรรลุผลตามเป้าหมายค ารับรองการปฏิบัติราชการของบุคลากร / กลุ่มงาน / หน่วยงาน       
กลั่นกรอง ก ากับ ติดตาม ประเมินผลและปรับแผนการด าเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณให้บรรลุผลตาม
เป้าหมายเชิงปริมาณ คุณภาพ เวลา และความคุ้มค่าตามภารกิจ     พัฒนาคุณภาพระบบบริหารจัดการองค์กร
ตามมาตรฐานสากล    พัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน (PMS) ของบุคลากรกองการเจ้าหน้าที่    
วางแผนและพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ให้มีศักยภาพและสมรรถนะการด าเนินงานตาม
ภารกิจของกองการเจ้าหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ คุณภาพ และประสิทธิผล    

 เนื่องจากการด าเนินงานของกลุ่มเป็นการด าเนินงานในสองระดับควบคู่กันไป ทั้งในระดับกรม 
และระดับกอง ซึ่งเป็นงานใหม่ทีย่ังไม่เคยมแีนวทางการด าเนินงานที่ชัดเจนมาก่อน  เป็นการเรียนรู้ควบคู่ไปกับ
การด าเนินงานจริง   โดยงานที่ปฏิบัติมีลักษณะดังนี้ 

1. เป็นระบบใหญ่ (ระดับกรม) ควบคู่ไปกับระบบย่อย (ระดับหน่วยงาน) ที่มีความสัมพันธ์และ
เชื่อมโยงกัน  ตัวอย่างเช่น  การด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมซ่ึงเป็นภาพใหญ่ 
จะประกอบด้วยแผนงานย่อยที่เก่ียวข้อง อาทิ การพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ   การพัฒนา
บุคลากร หรือการสร้างความผาสุกและความพึงพอใจของบุคลากร เป็นต้น 

2. เป็นการศึกษาวิเคราะห์จากผลการด าเนินงานที่ผ่านมาและข้อมูลแนวทางปฏิบัติจาก
หน่วยงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง เช่น ส านักงาน ก.พ. ส านักงาน ก.พ.ร.  แล้วน ามาก าหนดเป็นแนวทางเพ่ือน าไปสู่
การปฏิบัติของหน่วยงานภายในกรม   รวมทั้งการก าหนดแนวทางเพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติของบุคลากรภายใน
กองการเจ้าหน้าที่  ซึ่งการด าเนินการต่าง ๆ เหล่านี้ ต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในช่วงต้นปีงบประมาณ
อย่างน้อย 8 เรื่อง  จึงจ าเป็นต้องอาศัยบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและสมรรถนะที่จ าเป็น   เช่น การ
วางแผนเชิงยุทธศาสตร์  การพัฒนาองค์กร  การมองภาพองค์รวม และการคิดวิเคราะห์ เป็นต้น  เพ่ือให้
แนวทางท่ีก าหนดมีความสอดคล้องกับสถานการณ์และปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นจริง 

 ในขณะที่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานของกลุ่มมีจ านวนจ ากัด  โดยทั้งข้าราชการและพนักงานราชการ  
ยังมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานน้อย  ขาดการมองภาพรวมได้อย่างชัดเจน  รวมทั้งบางครั้งมีการหมุนเวียน
คนและภารกิจเพ่ือให้เกิดความคล่องตัวและการเรียนรู้ได้อย่างทั่วถึง   จึงจ าเป็นต้องมีคู่มือการปฏิบัติงาน 
เพ่ือให้การปฏิบัติงานของกลุ่มมีความชัดเจน ต่อเนื่อง และเป็นเครื่องมือในการสื่อสารเพ่ือสร้างความรู้ความ
เข้าใจในการปฏิบัติงาน  เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องเชื่อมโยงกับ
กระบวนงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องได้อย่างครอบคลุมทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 



- 2 - 
 

วัตถุประสงค ์(Objectives) 
1. เพ่ือให้บุคลากรของกลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทาง 

การด าเนินงานในภาพรวมของกลุ่ม และใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานของ
กลุ่มให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

2. เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนินงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ตามเกณฑ์พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ของบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
หรือการพัฒนาองค์การทั้งภายในและภายนอกกองการเจ้าหน้าที่ 

ขอบเขต (Scope) 
 เอกสารฉบับนี้ครอบคลุมกระบวนงานการด าเนินงานตามบทบาทหน้าที่ของกลุ่มยุทธศาสตร์และ
พัฒนาองค์การ  โดยคัดเลือกเฉพาะกระบวนงานที่ค่อนข้างมีความชัดเจน  หรือมีการด าเนินงานมาอย่าง
ต่อเนื่อง  และมีแนวโน้มว่าจะมีการด าเนินงานต่อไป  ตามแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่ 
และเกณฑ์พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  โดยแสดงขั้นตอนการด าเนินงานทั้งในระดับกรมและระดับ
หน่วยงาน  รวมทั้งสิ้น 11 กระบวนงาน ประกอบด้วย 
 ระดับกรม  

1. กระบวนงานการจัดท าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล กรมควบคุมโรค 
2. กระบวนงานการสร้างความผาสุก ความพึงพอใจ และความผูกพันของบุคลากรกรม

ควบคุมโรค 
3. กระบวนงานการบริหารผลการปฏิบัติงานของบุคลากร กรมควบคุมโรค 
4. กระบวนงานการจัดท ามาตรฐานความโปร่งใส กรมควบคุมโรค 

ระดับหน่วยงาน  
5. กระบวนงานการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการ กองการเจ้าหน้าที่ 
6. กระบวนงานการบริหารจัดการงบประมาณ กองการเจ้าหน้าที่ 
7. กระบวนงานการพัฒนาบุคลากร กองการเจ้าหน้าที่  
8. กระบวนงานการบริหารผลการปฏิบัติงานบุคลากร กองการเจ้าหน้าที่ 
9. กระบวนงานการส ารวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
10. กระบวนงานการจัดการความรู้ กองการเจ้าหน้าที่ 
11. กระบวนงานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ กองการเจ้าหน้าที่ 

ค าจ ากัดความ (Definition) 

1. กระบวนงานการจัดท าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลกรมควบคุมโรค   
หมายถึง   การด าเนินงานโดยใช้เครื่องมือที่ส านักงาน ก.พ. น ามาประยุกต์ใช้กับส่วนราชการ ในการประเมินผล
ส าเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาและเพ่ิมขีดสมรรถนะก าลังคน
ของส่วนราชการ ให้มีความเข้มแข็งและสอดรับกับภารกิจของส่วนราชการ  โดยการประเมินแบบสมดุลตาม
แนวคิด Human Resource Scorecard (HR Scorecard)   ซึ่งพัฒนาแนวคิดมาจากตัวแบบการประเมินแบบ
สมดุลของ Robert Kaplan และ David Norton ซึ่งเป็นผู้บุกเบิกเรื่อง Balanced Scorecard  ก าหนด
มาตรฐานความส าเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล  5  ด้าน   คือ   1) ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์     
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2)  ประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล   3) ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล  
4)  ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล   5) คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการ
ท างาน 

ด้านความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์  หมายถึง การที่ส่วนราชการมีแนวทางและวิธีการ
บริหารทรัพยากรบุคคล ดังนี้ 

- มีนโยบายแผนงานและมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR) ที่สอดคล้องกับ
 เป้าหมาย พันธกิจของส่วนราชการและจังหวัด 

- มีการวางแผนและบริหารก าลังคน (Workforce Planning and Management) 
- มีการบริหารก าลังคนกลุ่มที่มีทักษะและสมรรถนะสูง (Talent Management) 
- มีการสร้างพัฒนา และสืบทอดของต าแหน่งบริหาร 

 ด้านประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR  Operational Efficiency) 
หมายถึง กิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลมีลักษณะ ดังนี้ 

- กิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลมีความถูกต้องและทันเวลา 
- ระบบฐานข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ถูกต้อง ทันสมัย และน ามาใช้

 ประกอบการบริหารทรัพยากรบุคคลได้จริง 
- สัดส่วนค่าใช้จ่ายของกิจกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลต่องบประมาณรายจ่าย

 เหมาะสม สะท้อนผลิตภาพและคุ้มค่า 
- น าเทคโนโลยีและสารสนเทศมาใช้ (HR Automation) 

 ด้านประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM Programme Effectiveness) 
หมายถึง นโยบาย แผนงาน โครงการ และมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ก่อให้เกิดผล ดังนี้ 

- การรักษาข้าราชการที่จ าเป็นต่อการบรรลุเป้าหมาย 
- ความพึงพอใจของข้าราชการต่อนโยบาย มาตรการการบริหารทรัพยากรบุคคล 
- การสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
- การมีระบบการบริหารผลงานที่เน้นประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุ้มค่า และมีระบบ

 หรือวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่สามารถจ าแนกและจัดล าดับผลการ
 ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิผล 
 ด้านความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล  หมายถึง การที่ส่วนราชการจะต้อง 

- รับผิดชอบต่อการตัดสินใจและผลของการตัดสินใจด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
และการด าเนินการทางวินัยบนหลักการของความสามารถและผลงาน หลักคุณธรรม 
หลักนิติธรรม หลักมนุษยธรรม 

- ความโปร่งใสของกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลและความพร้อมให้มีการ
 ตรวจสอบ 
 ด้านคุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน  หมายถึง การที่ส่วนราชการมี
นโยบาย แผนงาน โครงการและมาตรการ ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากร ดังนี้ 

- ความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมในการท างาน ระบบงาน และบรรยากาศการท างาน 
- การจัดสวัสดิการและสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ิมเติมจากสวัสดิการที่กฎหมายก าหนด 
- ความสัมพันธ์อันดีระหว่างฝ่ายบริหารกับข้าราชการ ผู้ปฏิบัติงาน และระหว่าง

 ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานด้วยกัน 
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 โดยกระบวนการพัฒนาสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคล ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนคือ  
 1) การประเมินสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคล  เป็นกระบวนการศึกษาภาพรวมของ

สถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ เพ่ือทราบจุดอ่อน จุดแข็ง และข้อมูลความเป็นจริง
พ้ืนฐานด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของตน 

  2) การวางแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล  โดยอาศัยข้อมูลจากการวิเคราะห์
สถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลมาวิเคราะห์ร่วมกับเป้าหมายยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ของส่วนราชการ 
นโยบายผู้บริหาร เพ่ือก าหนด กลยุทธ์ เป้าหมาย และกิจกรรมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลให้เอ้ือต่อการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 

  3) การน าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลไปปฏิบัติ   เป็นการมอบหมายผู้รับผิดชอบ
เพ่ือด าเนินกิจกรรมตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล และจัดสรรทรัพยากรที่จ าเป็นต่อการด าเนิน
กิจกรรม เพ่ือให้บรรลุผลส าเร็จตามค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด และเวลาที่ก าหนดไว้ในแผน 

  4) การติดตามและการรายงาน  เป็นขั้นตอนเพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่า แผนที่ก าหนดไว้มีการ
ด าเนินงานไปตามเป้าหมายที่ต้องการ และหากมีปัญหาอุปสรรคก็จะมีการปรับปรุงแก้ไข โดยมีการติดตาม
ความก้าวหน้าเป็นระยะ ๆ  และเมื่อครบ 1 ปี จะมีการประเมินผลและรายงานผลในภาพรวมของการ
ด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ รวมถึงปัญหาอุปสรรคต่อผู้บริหารของส่วนราชการ     เพ่ือจะน าไปปรับปรุงแผน
กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลในรอบปีถัดไป โดยส่วนราชการต่อส่งรายงานให้ ก.พ.ทราบด้วย 

2. กระบวนงานการสร้างความผาสุก ความพึงพอใจ และความผูกพันของบุคลากร      
กรมควบคุมโรค หมายถึง  การด าเนินงานเพ่ือยกระดับคุณภาพการบริหารทรัพยากรบุคคล ตามเกณฑ์
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล เพ่ือส่งเสริมให้มีการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของบุคลากรภายในส่วนราชการให้เกิดความผาสุกและความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน โดยมีแนวทางการ
ด าเนินงานประกอบด้วย 

 2.1 การก าหนดปัจจัยที่มีผลต่อความผาสุก ความพึงพอใจ และการสร้างแรงจูงใจให้แก่
บุคลากร แบ่งได้เป็น 2 ประเภท 

   1) ปัจจัยที่สร้างบรรยากาศในการท างาน (Hygiene factors) เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
กับสิ่งแวดล้อมในการท างาน และเป็นปัจจัยที่จะสามารถป้องกันการเกิดความไม่พึงพอใจในการท างาน ได้แก่ 
นโยบายการบริหารงาน  การให้ค่าตอบแทน  ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือเพ่ือน
ร่วมงาน สภาพแวดล้อมในการท างานครอบคลุมด้านสุขอนามัย ความปลอดภัย การป้องกันภัย อุปกรณ์การ
ปฏิบัติงาน การพัฒนา/ฝึกอบรม การบริการและสวัสดิการ การติดต่อสื่อสาร ความมั่นคงในงาน และการให้
โอกาสทีเ่ท่าเทียมกัน เป็นต้น 

   2) ปัจจัยที่สร้างแรงจูงใจ (Motivator factors) เป็นปัจจัยที่จะน าไปสู่ความพึงพอใจ
ในการท างาน ได้แก่ ความส าเร็จของงาน ลักษณะของงาน  การยกย่องชมเชยหรือการยอมรับ ปริมาณงานที่
รับผิดชอบ  การกระจายอ านาจการตัดสินใจ ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน เป็นต้น 

 2.2 การวิเคราะห์และปรับปรุงปัจจัยที่มีผลต่อความผาสุก ความพึงพอใจ และการสร้าง
แรงจูงใจของบุคลากร 

  เมื่อด าเนินการส ารวจปัจจัยแล้ว    ต้องน ามาวิเคราะห์จัดล าดับความส าคัญของปัจจัย
ต่าง ๆ ที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร หรือก าหนดตัวชี้วัดและวิธีประเมินความผาสุก ความพึงพอใจ และ
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แรงจูงใจของบุคลากร  เช่น  ข้อมูลด้านความปลอดภัยและการหยุดงาน อัตราการเข้าออกงานของบุคลากร 
การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ การร้องเรียน ร้องทุกข์ ความปลอดภัย ผลการส ารวจความคิดเห็นของ
บุคลากร ผลการส ารวจความพึงพอใจของบุคลากร ความเข้าใจของบุคลากรในบทบาทหน้าที่ของตน การรับรู้
ข้อมูล เป็นต้น 

  โดยน ามาปรับปรุงปัจจัยด้านต่าง ๆ ทั้งปัจจัยที่สร้างแรงจูงใจ และปัจจัยที่สร้าง
บรรยากาศในการท างาน โดยด าเนินการทั้ง 2 ปัจจัยไปพร้อมกัน เพ่ือสร้างความพึงพอใจให้กับบุคลากรและ
เสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของบุคลากรที่ดีข้ึน  

3. กระบวนงานการบริหารผลการปฏิบัติงานของบุคลากรกรมควบคุมโรค    หมายถึง  
การด าเนินงานเพ่ือพัฒนาระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานของบุคลากรกรมควบคุมโรค  ซึ่งมีการด าเนินงาน
กรอบแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1012/ว 20 ลงวันที่ 3 
กันยายน 2552 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ     
โดยน ามาปรับใช้ควบคู่กับการศึกษาและพัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติงานของกรมควบคุมโรค ที่มีการ
ด าเนินการมาตั้งแต่ปี 2549 

ความหมายของการบริหารผลการปฏิบัติงาน  หมายถึง กระบวนการด าเนินการอย่างเป็น
ระบบเพ่ือผลักดันให้ผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการบรรลุเป้าหมาย  โดยเชื่อมโยงเป้าหมายผลการปฏิบัติ
ราชการในระดับองค์กร หน่วยงาน และบุคคลเข้าด้วยกัน ผ่านกระบวนการก าหนดเป้าหมายที่ชัดเจน  มีการ
พัฒนาผู้ปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม มีการติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง  ประเมินผลการปฏิบัติงานที่
สอดคล้องกับเป้าหมายที่ก าหนด และน าผลการประเมินผลที่ได้ไปใช้ประกอบการพิจารณาตอบแทนความดี
ความชอบแก่ผู้ปฏิบัติงาน 

ความส าคัญของการบริหารผลการปฏิบัติงาน    เป็นกลยุทธ์หนึ่งของการบริหารทรัพยากร
บุคคล  โดยให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ปฏิบัติงาน  เพ่ือผลักดันผลการ
ปฏิบัติงานให้สูงขึ้น ซึ่งนับว่ามีความส าคัญและเป็นประโยชน์ทั้งต่อส่วนราชการและผู้ปฏิบัติงาน 

กระบวนการบริหารผลการปฏิบัติงาน  ประกอบด้วย 5 ขั้นตอนหลัก คือ  

1) การวางแผนและการก าหนดเป้าหมายผลการปฏิบัติงาน   เป็นการก าหนดผลส าเร็จ
ของงานและเป้าหมายที่องค์กรคาดหวังจากผู้ปฏิบัติงานและหน่วยงานระดับต่าง ๆ ซึ่งผลส าเร็จของงาน
โดยรวมของผู้ปฏิบัติงานทุกระดับจะส่งผลต่อความส าเร็จตามเป้าหมายขององค์กร 

 ในขั้นตอนนี้ ผู้บังคับบัญชาและผู้ปฏิบัติงานจะร่วมกันวางแผนและก าหนดขั้นตอน/
วิธีการปฏิบัติงาน เพ่ือสร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับเป้าหมายองค์กรว่าจะต้องท าอะไรให้ส าเร็จในเวลาใด 
เหตุใดจึงต้องท าสิ่งเหล่านี้ และผลส าเร็จที่คาดหวังควรมีคุณภาพอย่างไร โดยมีแนวทางการด าเนินการตาม
ขั้นตอน ดังนี้ 

ก. ก าหนดปัจจัยชี้วัดผลส าเร็จของงาน รวมทั้งมาตรฐานผลงานที่สามารถวัด ประเมิน 
เข้าใจ ตรวจสอบได้ มีความเท่ียงธรรม และสามารถปฏิบัติให้บรรลุผลส าเร็จได้จริง 

ข. ก าหนดผลงานพ้ืนฐานที่ผู้ปฏิบัติงานต้องท าให้ส าเร็จ 
ค. ก าหนดแผนปฏิบัติงานเป็นรายบุคคลที่ยืดหยุ่น ปรับเปลี่ ยนตามเป้าหมายและ

แผนงานขององค์กรได้เมื่อจ าเป็น โดยผู้บังคับบัญชาสามารถน าแผนปฏิบัติงานรายบุคคลนี้มาใช้อ้างอิง
ประกอบการติดตามการปฏิบัติงานเป็นระยะได้ 
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2)  การติดตาม   การด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ จ าเป็นต้องมีการ
ติดตามความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง เพ่ือประเมินผลส าเร็จของงานในแต่ละช่วงเวลาว่าสอดคล้องกับเป้าหมาย 
ที่ก าหนดไว้หรือไม่  แล้วยังเป็นการท าความเข้าใจปัญหาข้อขัดข้องต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น และต้องการ
ปรับเปลี่ยนแนววิธีการด าเนินงานเพื่อให้งานบรรลุเป้าหมาย 

 การติดตามผลการปฏิบัติงาน  อาจใช้การประชุมเพ่ือพิจารณาความก้าวหน้าอย่างเป็น
ทางการหรืออาจใช้การติดตามอย่างไม่เป็นทางการก็ได้  สิ่งส าคัญคือ การที่ผู้บังคับบัญชาต้องด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่องตลอดรอบการประเมิน 

3) การพัฒนา   เป็นผลสืบเนื่องจากการติดตามผลการปฏิบัติงาน  ซึ่งท าให้ผู้บังคับบัญชา
ได้รับทราบข้อมูลที่ส าคัญ 2 ส่วน คือ  

 ก. ผลสัมฤทธิ์ของงาน  ได้เห็นถึงความคืบหน้าของเนื้องานที่ผู้ปฏิบัติงานด าเนินการว่า
เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ได้ดีเพียงไร 

 ข. พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ  ได้เห็นถึงพฤติกรรมการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานว่า
เป็นไปตามพฤติกรรมที่คาดหวังไว้มากน้อยเพียงไร 

 การพัฒนา จึงหมายถึงการพัฒนาทั้งผลการปฏิบัติงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติงาน 

4)  การประเมินผลการปฏิบัติงาน  หมายถึง การประเมินความส าเร็จของการปฏิบัติงาน
ตลอดรอบการประเมิน  โดยเปรียบเทียบผลงานกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแผนการปฏิบัติงาน ตามเกณฑ์
มาตรฐานผลงานที่ผู้บังคับบัญชาและผู้ปฏิบัติงานก าหนดร่วมกันไว้ตั้งแต่ต้นรอบการประเมิน 

 จะเห็นได้ว่า การประเมินผลการปฏิบัติงาน เป็นเพียงส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร
ผลการปฏิบัติงาน ที่เป็นวงจรต่อเนื่อง เพ่ือวัดผลส าเร็จของงานในช่วงเวลาที่ก าหนดไว้แน่ชัด โดยเปรียบเทียบ
ผลส าเร็จของงานกับเป้าหมายการปฏิบัติงานของแต่ละบุคคลว่าเป็นอย่างไร  

5)  การให้รางวัล  ตามแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงาน ได้แก่ การให้สิ่ งตอบแทนแก่
บุคคลที่ปฏิบัติงานได้ส าเร็จตามเป้าหมายที่ตกลงร่วมกันเพ่ือจูงใจให้ทุ่มเทในการท างานเพ่ือให้ได้ผลงานที่ดี
ต่อไป 

4. กระบวนงานการจัดท ามาตรฐานความโปร่งใส กรมควบคุมโรค  หมายถึง  การ
ด าเนินการที่แสดงถึงความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสที่
ส านักงาน ก.พ. ก าหนดขึ้น ซึ่งอ้างอิงตามแนวโน้มสากลของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกที่มุ่งเน้นการบริหารงานด้วย
ความโปร่งใส ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2551  โดยมีองค์ประกอบที่ส าคัญ คือ 
คณะท างานจัดท ามาตรฐานความโปร่งใสของส่วนราชการ  คณะกรรมการประเมินผลการจัดท ามาตรฐานความ
โปร่งใสของส่วนราชการ  และเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใส 4 มิติหลัก 13 ตัวชี้วัดย่อย โดยมีรายละเอียด 
ดังนี้ 

 คณะท างานจัดท ามาตรฐานความโปร่งใสของส่วนราชการ  หมายถึง คณะท างานที่ส่วน
ราชการแต่งตั้ง ประกอบด้วย ผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดของส่วนราชการ และหน่วยงานที่ได้รับ
มอบหมายเป็นเลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ เพ่ือรับผิดชอบด าเนินการจัดท ามาตรฐานความโปร่งใสของส่วน
ราชการให้เป็นไปตามเกณฑ์ในมิติต่าง ๆ ที่ก าหนดไว้ 
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 คณะกรรมการประเมินผลการจัดท ามาตรฐานความโปร่งใสของส่วนราชการ  หมายถึง 
คณะกรรมการที่ส่วนราชการแต่งตั้งขึ้น เพ่ือท าหน้าที่ในการตรวจสอบและประเมินผลการจัดท ามาตรฐานความ
โปร่งใสของส่วนราชการใน 4 มิติหลัก 13 ตัวชี้วัดย่อย โดยคณะกรรมการบางส่วนมาจากภายนอกกรม เพ่ือให้
การประเมินตนเองมีความโปร่งใสและเป็นธรรม 

 เกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใส หมายถึง เครื่องมือเพ่ือให้ส่วนราชการใช้ในการประเมิน
มาตรฐานความโปร่งใสในองค์กรของตนเอง ดังนี้  1) มิติและตัวชี้วัดมาตรฐานความโปร่งใส  2) เกณฑ์ในการ
ให้คะแนนประเมินตัวชี้วัดมาตรฐานความโปร่งใส 

1) มิติและตัวชี้วัดมาตรฐานความโปร่งใส  ประกอบด้วย 4 มิติหลัก 13 ตัวชี้วัดย่อย 

  มิติที่ 1 ด้านนโยบาย/ผู้บริหาร และความพยายาม/ริเริ่ม ของหน่วยงานในการสร้าง
ความโปร่งใส  จ านวน 3 ตัวชี้วัด 

1.1 มีนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับความโปร่งใส 
1.2 บทบาทของผู้บริหารในการส่งเสริมเรื่องความโปร่งใสในองค์กร 
1.3 ความพยายาม/ริเริ่มของหน่วยงานในการสร้างความโปร่งใส 

มิติที่ 2 ด้านความเปิดเผย การมีระบบตรวจสอบภายในองค์กร และการมีส่วนร่วม 
จ านวน 5 ตัวชี้วัด 

2.1 การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 
2.2 การมีมาตรฐานการให้บริการประชาชนและประกาศให้ทราบ 
2.3 การมีระบบตรวจสอบภายในที่ด าเนินการตรวจสอบมากกว่าเรื่องเงิน/บัญชี 
2.4 การเผยแพร่ผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองต่อสาธารณะ 
2.5 การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติราชการ 

  มิติที่ 3 ด้านการใช้ดุลยพินิจ  จ านวน 3 ตัวชี้วัด 
3.1 การลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 
3.2 การใช้ดุลยพินิจในการบริหารงานบุคคล 
3.3 การมีระบบบริหารความเสี่ยงด้านความโปร่งใส 

  มิติที่ 4 ด้านการมีระบบ/กลไกจัดการรับเรื่องร้องเรียน จ านวน 2 ตัวชี้วัด 
4.1 การมีหน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบโดยตรงในการด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียน 
4.2 การมีระเบียบปฏิบัติการด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียน 

2) เกณฑ์ในการให้คะแนนประเมินตัวชี้วัดมาตรฐานความโปร่งใส 

เป็นการประเมินแบบขั้นบันได เกณฑ์การประเมินจะพิจารณาจากความก้าวหน้าของงาน
ตามระดับขั้นความส าเร็จ (Milestone) หรือระดับความสมบูรณ์ในการท างานเพ่ือบรรลุเป้าหมายของแต่ละ
ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดหนึ่งประกอบด้วยระดับคะแนน 0-5 จากระดับความสมบูรณ์น้อยไปสู่ระดับความสมบูรณ์มาก 

5. กระบวนงานการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการ    หมายถึง การด าเนินงานที่
สอดคล้องและเชื่อมโยงกับการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ (กรมควบคุมโรค)  โดยมี
วัตถุประสงค์เ พ่ือยกระดับคุณภาพการบริหารงานโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ เ พ่ือประโยชน์สุขของประชาชน             
ซึ่งสอดคล้องตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 ในมาตรา 3/1       
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 12    
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 การจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการกองการเจ้าหน้าที่  ด าเนินการโดยจัดท าข้อตกลง
ประจ าปีเป็นลายลักษณ์อักษร ระหว่างบังคับบัญชา คือ อธิบดี หรือรองอธิบดีที่ได้รับมอบหมาย กับ 
ผู้ใต้บังคับบัญชา คือ ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ เพ่ือแสดงถึงความมุ่งมั่นที่จะด าเนินงานหรือปรับปรุงการ
ด าเนินงานเกี่ยวกับภารกิจด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล หรืองานอ่ืน ๆ ที่ ได้รับมอบหมาย  โดยมี
รายละเอียดเกี่ยวกับแผนปฏิบัติราชการ  ตัวชี้วัด  ผลการปฏิบัติราชการ  น้ าหนัก เป้าหมาย/เกณฑ์          
การให้คะแนนตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ที่จ าแนกเป็น 4 มิติ คือ  

1) มิติด้านประสิทธิผล  เป็นการแสดงผลงานที่บรรลุวั ตถุประสงค์เป้าหมายตามที่ได้รับ
งบประมาณมาด าเนินการ เพ่ือให้ประโยชน์แก่ผู้รับบริการ เช่น ผลส าเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามแผน
ยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ 

2) มิติด้านคุณภาพ เป็นการแสดงการให้ความส าคัญกับผู้รับบริการในการให้บริการที่มีคุณภาพ 
เพ่ือสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้รับบริการ เช่น ความส าเร็จในการด าเนินการปรับปรุงแก้ไขบริการ ระดับความ
พึงพอใจของผู้รับบริการ เป็นต้น 

 3) มิติด้านประสิทธิภาพ  เป็นการแสดงความสามารถในการปฏิบัติราชการ เช่น การลด
ระยะเวลาการให้บริการ และความคุ้มค่าของการใช้เงิน เป็นต้น 

4) มิติด้านการพัฒนาองค์กร เป็นการแสดงความสามารถในการเตรียมความพร้อมกับการ
เปลี่ยนแปลงขององค์กร เช่น การน าระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับการปฏิบัติงาน เป็นต้น 

6. กระบวนงานการบริหารจัดการงบประมาณ   หมายถึง    การด าเนินงานเพ่ือบริหารหรือ
จัดการเกี่ยวกับงบประมาณของกองการเจ้าหน้าที่ ตามแนวทางของกรมควบคุมโรค โดยมีขอบเขตการ
ด าเนินงานนับตั้งแต่ การจัดท าแผนค าของบประมาณ การรายงานความก้าวหน้าของโครงการทั้งส่วนที่เป็นผล
การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ และส่วนของรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  การปรับแผนปฏิบัติการ  
การโอนเงินงบประมาณ  ซึ่งกรมควบคุมโรคมีแนวทางการด าเนินงานภายใต้ระบบบริหารจัดการงบประมาณ 
Estimates  ซึ่งเป็นระบบสารสนเทศด้านการบริหารโครงการและงบประมาณของกรมควบคุมโรคที่มีการ
พัฒนาและปรับปรุง  เพ่ือให้หน่วยงานในสังกัดกรมใช้ในการจัดท ารายงานแผน/ผลการปฏิบัติราชการ และการ
ใช้จ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดของหน่วยงานที่ก าหนดขึ้นในแต่ละปี 

7. กระบวนงานการพัฒนาบุคลากร    หมายถึง   การพัฒนาบุคลากรภายในกองการ
เจ้าหน้าที่ ตามแนวทางการประเมินสมรรถนะบุคลากรและการจัดท าแผนพัฒนารายบุคคลของกรมควบคุมโรค   
แบ่งการประเมินสมรรถนะของเป็น 2 ส่วน คือ สมรรถนะหลัก (Core Competency)  และสมรรถนะเฉพาะ
ตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ (Technical/Functional Competency)  ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางส านักงาน ก.พ.  
โดย 

 สมรรถนะหลัก (Core Competency)  หมายถึง  สมรรถนะที่บุคลากรของกรมควบคุมโรค
ทุกคนต้องมี จ านวน 6 สมรรถนะ เรียกว่า I SMART ได้แก่ 1) I – การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม และ
จริยธรรม (Integrity)  2) S – บริการที่ดี (Service Mind)  3) M – การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 
(Mastery/Expertise)  4) A – การมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation) 5)  R – การมีน้ าใจ ใจเปิด
กว้าง เป็นพ่ีเป็นน้อง (Relationship)  6) T – การท างานเป็นทีม (Teamwork) 

 สมรรถนะอ่ืน ๆ หมายถึง  สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติของบุคลากรกรม
ควบคุมโรค ซึ่งมีความแตกต่างกันตามหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละต าแหน่งงาน ตามที่ส านักงาน ก.พ. 
ก าหนดไว้ จ านวน 16 สมรรถนะ  ประกอบด้วย  1) การคิดวิเคราะห์ (Analytical Thinking)  2) การมอง
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ภาพองค์รวม (Conceptual Thinking)  3) การใส่ใจและพัฒนาผู้อ่ืน (Caring Others)  4) การสั่งการตาม
อ านาจหน้าที่ (Holding People Accountable)  5) การสืบเสาะหาข้อมูล (Information Seeking)  6) 
ความเข้าใจข้อแตกต่างทางวัฒนธรรม (Cultural Sensitivity)  7) ความเข้าใจผู้ อ่ืน (Interpersonal 
Understanding)   8) ความเข้าใจองค์กรและระบบราชการ (Organization Awareness)   9) การ
ด าเนินการเชิงรุก (Proactiveness)  10) การตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนงาน (Concern for Order) 
11) ความมั่นใจในตนเอง (Self Confidence)   12) ความยืดหยุ่นผ่อนปรน (Flexibility)  13) ศิลปะการ
สื่อสารจูงใจ (Communication & Influencing)   14) สุนทรียภาพทางศิลปะ (Aesthetic Quality)  15) 
ความผูกพันที่มีต่อส่วนราชการ (Organizational)  16) การสร้างสัมพันธภาพ (Relationship Building) 

แผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) หมายถึง แผนที่ก าหนดขึ้น
ส าหรับการพัฒนาบุคลากรเป็นรายบุคคล เพ่ือปิดช่องว่างสมรรถนะทั้งในส่วนที่เป็นสมรรถนะหลัก และ
สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติของแต่ละสายงาน ที่แตกต่างกัน โดยวิธีการพัฒนา สามารถเลือกใช้
ให้เหมาะสมกับลักษณะการเรียนรู้ของบุคลากรแต่ละคน เช่น การเรียนรู้จากการท างาน (การฝึกอบรมในงาน/
การสอนแนะ/การให้ค าปรึกษา ฯลฯ)   การพัฒนาตนเอง  หรือการฝึกอบรม/สัมมนาตามหลักสูตร  

8. กระบวนงานการบริหารผลการปฏิบัติงานบุคลากร     หมายถึง     การด าเนินงานตาม
แนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานของบุคลากรกรมควบคุมโรค และการด าเนินงานตามรายละเอียดตัวชี้วัด
ของค ารับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน เรื่องระดับความส าเร็จของการถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับองค์กรสู่
ระดับบุคคล เพ่ือให้มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและสอดคล้องเชื่อมโยงตั้งแต่ระดับกรม 
ผู้บริหารหน่วยงานกองการเจ้าหน้าที่ หัวหน้ากลุ่ม และบุคลากรทุกคนภายในกองการเจ้าหน้าที่   โดยมีการ
จัดท าข้อตกลงผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรในแต่ละระดับ เกี่ยวตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่
ครอบคลุมงานตามภารกิจส าคญั 3 ส่วน คือ 1) งานตามบทบาท หน้าที่ระดับบุคคลที่สนับสนุนต่อเป้าประสงค์
และตัวชี้วัดของผู้บังคับบัญชา 2) งานตามบทบาทหน้าที่ของแต่ละบุคคล และ 3) งานที่ได้รับมอบหมายเป็น
พิเศษ 

 โดยแนวทางการด าเนินงานเป็นไปตามกระบวนการบริหารผลการปฏิบัติงาน ซึ่งประกอบด้วย 
การวางแผนและการก าหนดเป้าหมายผลการปฏิบัติงาน   การติดตาม การพัฒนา การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน และการน าผลที่ได้จากการประเมินผลไปเชื่อมโยงกับการให้รางวัลตามแนวทางของกรม 

9. กระบวนงานการส ารวจความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีต่อการปฏิบัติงานด้าน
บริหารทรัพยากรบุคคล   หมายถึง การส ารวจความคิดเห็นที่มีต่อการปฏิบัติงานของกองเจ้าหน้าที่ โดย
ส ารวจจากผู้รับบริการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จากบุคลากรของหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค เพ่ือทราบถึง
ความพึงพอใจ ความคิดเห็น ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ เพื่อน าไปสู่การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการ
ด าเนินงานของกองการเจ้าหน้าที่ให้สามารถตอบสนองความต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง และ
รวดเร็ว 

10. กระบวนการจัดการความรู้  หมายถึง  การด าเนินงานเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงาน
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ และค ารับรอง
การปฏิบัติราชการหน่วยงาน “ระดับความส าเร็จของการจัดการความรู้ของหน่วยงาน”  โดยมีการด าเนินงาน
ตามแนวทางของกรมควบคุมโรค 

  การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM)  หมายถึง  การรวบรวมองค์
ความรู้ที่มีอยู่ในองค์กร ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบเพ่ือให้ทุกคนใน
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องค์กรสามารถเข้าถึงความรู้และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้  รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผล
ให้องค์กรมีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด  โดยที่ความรู้มี 2 ประเภท คือ 

1. ความรู้ที่ฝังอยู่ในคน (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ 
พรสวรรค์หรือสัญชาตญาณของแต่ละบุคคลในการท าความเข้าใจในสิ่งต่าง ๆ เป็นความรู้ที่ไม่สามารถถ่ายทอด
ออกมาเป็นค าพูดหรือลายลักษณ์อักษรได้โดยง่าย  เช่น ทักษะในการท างาน งานฝีมือ หรือการคิดเชิงวิเคราะห์ 
บางครั้งจึงเรียกว่าเป็นความรู้แบบนามธรรม 

2. ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) เป็นความรู้ที่สามารถรวบรวมถ่ายทอดได้ 
โดยผ่านวิธีต่างๆเช่น การบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ทฤษฎีคู่มือต่างๆและบางครั้งเรียกว่าเป็นความรู้แบบ
รูปธรรม 

  ประโยชน์ของการจัดการความรู้ 
  การจัดการความรู้ทีน่ ามาใช้ในงานมีเป้าหมายเพ่ือให้เกิดการบรรลุผลใน 3 ประการคือ 

1. เพ่ือการพัฒนาคน หรือเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในทุกระดับ ให้สามารถท าได้ส าเร็จตาม
ภารกิจโดยมีการพัฒนางานเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ 

2. เพ่ือการพัฒนางาน ถ้าใช้กระบวนการจัดการความรู้บนเนื้องานที่ท างานจะมีการพัฒนา
ดีขึ้น  มีค าพูดว่า  “ถ้าบอกว่าท า KM ในงาน ให้ไปดูที่ผลงาน เพราะงานต้องดีขึ้น  อย่างน้อยต้องไม่ผิดพลาด
ซ้ าเดิม” 

3. เพ่ือการพัฒนาองค์กรหรือหน่วยงาน  เมื่อมีการพัฒนาทั้งคนและพัฒนางานแล้ว  
องค์กรหรือหน่วยงานก็ได้รับการพัฒนาจนบรรลุวิสัยทัศน์ตามที่ตั้งไว้ 

เครื่องมือที่ใช้ในการจัดการความรู้ 
1. ชุมชนนักปฏิบัติ (Community of practice : CoP)  
2. การศึกษาดูงานหน่วยงานที่มีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices)  
3. การทบทวนหลังปฏิบัติการหรือการถอดบทเรียน (After Action Review : AAR)  
4. การเรียนรู้รวมกันหลังงานส าเร็จ (Retrospect)  
5. เรื่องเล่าเร้าพลัง (Storytelling)  
6. การค้นหาสิ่งที่ดรีอบตัว หรือสุนทรียสาธก (Appreciative Inquiring) 
7. เวทีเสวนา หรือสุนทรียสนทนา (Dialogue)/หรือการฟังอย่างลึกซึ้ง(Deep Listening)  
8. เพ่ือนช่วยเพื่อน (Peer Assist)  
9. การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ (Action Learning)  
10. มาตรฐานเปรียบเทียบ (Benchmarking)  
11. การสอนงาน (Coaching)  
12. การเป็นพ่ีเลี้ยง (Mentoring)  
13. การถอดบทเรียน (Lesson Learn)  
14. เวทีกลุ่มเฉพาะ (Focus Group)  
15. ตลาดนัดความรู้ 
กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Process : KMP) 

ประกอบด้วย 7 ขั้นตอน คือ 
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1. การบ่งชี้ความรู้ (Knowledge Identification)  เป็นการพิจารณาว่า วิสัยทัศน์ พันธ
กิจ เป้าหมายขององค์กรคืออะไร และเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย จ าเป็นต้องรู้อะไร โดยขณะนี้เรามีความรู้อะไรบ้าง 
อยู่ในรูปแบบใด อยู่ที่ใคร 

2. การสร้างและแสวงหาความรู้ (Knowledge Creation and Acquisition)  เป็นการ
พิจารณาว่า  หากเป็นความรู้ที่มีอยู่แล้วจะรักษาความรู้อย่างไร ในรูปแบบไหน  หรือก าจัดความรู้ที่ไม่ได้ใช้แล้ว  
หรือการแสวงหาความรู้จากภายนอก เช่น ที่ปรึกษา การเรียนรู้จากความส าเร็จของผู้อื่นและการเทียบเคียง 

3. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge Organization) เป็นการวางโครงสร้าง
ความรู้ เพ่ือเตรียมพร้อมส าหรับการเก็บความรู้อย่างเป็นระบบ ทั้งองค์ความรู้ที่มีอยู่ในรูปแบบสื่อต่าง ๆ  และ
ในรูปแบบประสบการณ์ ให้เป็นต้นทุนความรู้ขององค์กรอย่างเป็นระบบ พร้อมใช้ และง่ายต่อการน าไปใช้งาน 

4. การประมวลและกลั่นกรองความรู้ (Knowledge Codification and Refinement)  
เช่น การปรับปรุงรูปแบบเอกสารให้เป็นมาตรฐาน การใช้ภาษาเดียวกัน การปรับปรุงเนื้อหาให้สมบูรณ์ 

5. การเข้าถึงความรู้ (Knowledge Access)  เป็นการท าให้ผู้ใช้ความรู้นั้น เข้าถึงความรู้
ที่ต้องการได้ง่ายและสะดวก เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ Web Board กระดานประชาสัมพันธ์ เป็นต้น 

6. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge Sharing)  สามารถด าเนินการได้หลาย
วิธีการ กรณีเป็น Explicit Knowledge อาจจัดท าเป็นเอกสาร ระบบฐานข้อมูลความรู้ ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ หรือกรณีเป็น Tacit Knowledge  อาจจัดท าเป็นระบบกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ การ
สับเปลี่ยนงาน การยืมตัว เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทีมข้ามสายงานเป็นต้น 

7. การเรียนรู้ (Learning) พิจารณาถึงความรู้นั้น ท าให้เกิดประโยชน์กับองค์กรหรือไม่ ท า
ให้องค์กรดีขึ้นหรือไม ่

คนส าคัญท่ีด าเนินการจัดการความรู้ 
1. คุณเอ้ือ (Chief Knowledge Officer-CKO) 
  โดยบุคคลที่จะท าหน้าที่ “คุณเอ้ือ (ระบบ)” ของ KM ควรเป็นผู้บริหารระดับสูง เช่น 

รองอธิบดี  
บทบาทแรกของ “คุณเอ้ือ” ก็คือ น า “เป้าหมาย” ไปเสนอให้ผู้บริหารสูงสุดกลายเป็น

เจ้าของ “เป้าหมาย” ให้ได้  
บทบาทต่อไปของ “คุณเอ้ือ” คือ การหา “คุณอ านวย” และร่วมกับ “คุณอ านวย” จัด

ให้มีการก าหนด “เป้าหมายในระดับย่อยๆ ของ “คุณกิจ/ ผู้ปฏิบัติงาน”  คอยเชื่อมโยง เป้าหมาย เข้ากับ 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และยุทธศาสตร์ ขององค์กร   จัดบรรยากาศแนวราบ และการบริหารงานแบบ
เอ้ืออ านาจ (empowerment), ร่วม share ทักษะในการเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้  เพ่ือประโยชน์ในการ
ด าเนินการจัดการความรู้โดยตรง และเพ่ือแสดงให้ “คุณกิจ” เห็นคุณค่าของทักษะดังกล่าว  จัดสรรทรัพยากร
ส าหรับใช้ในกิจกรรมจัดการความรู้ พร้อมคอยเชื่อมโยงการจัดการความรู้เข้ากับกิจกรรมสร้างสรรค์อ่ืนๆ ทั้ง
ภายในและนอกองค์กร  ติดตามความเคลื่อนไหวของการด าเนินการ    ให้ค าแนะน าบางเรื่อง และแสดงท่าที 
ชื่นชมในความส าเร็จ อาจจัดให้มีการยกย่องในผลส าเร็จและให้รางวัลที่อาจไม่เน้นสิ่งของ แต่เน้นการสร้าง
ความภาคภูมิใจในความส าเร็จ 

2. คุณอ านวย (Knowledge Facilitator-KF) 
เป็นผู้คอยอ านวยความสะดวกในการจัดการความรู้ ความส าคัญของ “คุณอ านวย” อยู่

ที่การเป็นนักจุดประกายความคิด และการเป็นนักเชื่อมโยง โดยต้องเชื่อมโยงระหว่างผู้ปฏิบัติ  (“คุณกิจ”) กับ
ผู้บริหาร (“คุณเอ้ือ”) เชื่อมโยงระหว่าง “คุณกิจ” ต่างกลุ่มภายในองค์กร และเชื่อมโยงการจัดการความรู้
ภายในองค์กรกับภายนอกองค์กร โดยหน้าที่ที่ “คุณอ านวย” ควรท า คือ ร่วมกับ “คุณเอ้ือ” จัดให้มีการ
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ก าหนด “เป้าหมาย” ของ “คุณกิจ” อาจจัด “มหกรรม เป้าหมาย” เพ่ือสร้างความเป็นเจ้าของ “เป้าหมาย”
จัดตลาดนัดความรู้ เพ่ือให้ “คุณกิจ” น าความส าเร็จมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดความรู้ออกมาจากวิธีท างานที่
น าไปสู่ความส าเร็จนั้น เพ่ือการบรรลุ “เป้าหมาย”  จัดการดูงาน หรือกิจกรรม “เชิญเพ่ือนมาช่วย” (Peer 
Assist) เพ่ือให้บรรลุ “เป้าหมาย” ได้ง่าย หรือเร็วขึ้น โดยที่ผู้นั้นจะอยู่ภายในหรือนอกองค์กรก็ได้ เรียนรู้วิธี
ท างานจากเขา เชิญเขามาเล่า หรือสาธิต   จัดพ้ืนที่เสมือนส าหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และส าหรับเก็บ
รวบรวม ขุมความรู้ที่ได้ เช่น ใช้เทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศ ซึ่งรวมทั้งเว็บไซต์ เว็บบอร์ด เว็บบล็อก 
อินทราเน็ต จดหมายข่าว เป็นต้น   ส่งเสริมให้เกิด ชุมชนแนวปฏิบัติ (CoP – Community of Practice) ใน
เรื่องท่ีเป็นความรู้ หรือเป็นหัวใจในการบรรลุเป้าหมายหลักขององค์กร   เชื่อมโยงการด าเนินการจัดการความรู้
ขององค์กร กับกิจกรรมจัดการความรู้ภายนอก เพ่ือสร้างความคึกคัก และเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับภายนอก 
 3. คุณกิจ (Knowledge Practitioner-a KP) 
 หรือผู้ปฏิบัติงาน เป็นพระเอกหรือนางเอกตัวจริงของการจัดการความรู้ เพราะเป็นผู้
ด าเนินกิจกรรมจัดการความรู้ประมาณร้อยละ ๙๐–๙๕ ของทั้งหมด “คุณกิจ” เป็นเจ้าของ “เป้าหมาย” โดย
แท้จริง และเป็นผู้ที่มีความรู้ (Explicit Knowledge & Tacit Knowledge) และเป็นผู้ที่ต้องมาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ใช้ หา สร้าง แปลง ความรู้เพื่อการปฏิบัติให้บรรลุถึง “เป้าหมาย" ที่ตั้งไว้ 

4. คุณประสาน/คุณลิขิต (Network Manager) 
เป็นผู้ที่คอยประสานเชื่อมโยงเครือข่ายการจัดการความรู้ระหว่างหน่วยงาน ให้เกิดการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวงที่กว้างขึ้น เกิดพลังร่วมมือทางเครือข่ายในการเรียนรู้และยกระดับความรู้แบบทวีคูณ 

11. กระบวนงานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ   หมายถึง  การ
ด าเนินงานเพื่อส่งเสริมให้เกิดพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของกองการเจ้าหน้าที่  ตามแนวทางของ
กรมควบคุมโรค เพ่ือยกระดับและพัฒนาขีดความสามารถด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมควบคุมโรค  
ซึ่งอ้างอิงตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของส่วนราชการ  โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 
ลักษณะส าคัญองค์กร  และเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ที่ประกอบด้วย 7 หมวด ดังนี้ 

  หมวด 1  การน าองค์กร  เป็นการตรวจประเมินว่า ผู้บริหารองค์กร มีการด าเนินการ
อย่างไรในเรื่องวิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ระยะสั้นและระยะยาว ค่านิยม และความคาดหวังในผลการด าเนินการ 
รวมถึงการให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  การกระจายอ านาจการตัดสินใจ  การสร้าง
นวัตกรรม และการเรียนรู้ในองค์กร  รวมทั้งตรวจประเมินว่าองค์กรมีการก ากับดูแลตนเองที่ดี และด าเนินการ
เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างไร 

 หมวด 2  การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์  เป็นการตรวจประเมินเกี่ยวกับวิธีการก าหนด
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ และกลยุทธ์หลัก รวมทั้งแผนปฏิบัติราชการขององค์กร และการ
ถ่ายทอดเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์หลัก รวมถึงแผนปฏิบัติราชการที่ได้จัดท าไว้ เพ่ือน าไปปฏิบัติ 
และการวัดผลความก้าวหน้า 

 หมวด 3  การให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย    เป็นการตรวจ
ประเมินว่าองค์กรก าหนดความต้องการ ความคาดหวัง และความนิยมชมชอบของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียอย่างไร  รวมถึงองค์กรมีการด าเนินการอย่างไรในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย  การก าหนดปัจจัยที่ส าคัญที่ท าให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความพึงพอใจ และน าไปสู่การ
กล่าวถึงองค์กรในทางที่ด ี

 หมวด 4  การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้    เป็นการตรวจประเมินว่า
องค์กรเลือก รวบรวม วิเคราะห์ จัดการและปรับปรุงข้อมูลและสารสนเทศ และจัดการความรู้อย่างไร 
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 หมวด 5  การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล   เป็นการตรวจประเมินว่า ระบบงาน และระบบ
การเรียนรู้ของบุคลากรและการสร้างแรงจูงใจ ช่วยให้บุคลากรพัฒนาตนเอง และใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่ เพ่ือให้
มุ่งไปในแนวทางเดียวกันกับเป้าประสงค์และแผนปฏิบัติการโดยรวมขององค์กรอย่างไร รวมทั้งตรวจประเมิน
ความใส่ใจการสร้างและรักษาสภาพแวดล้อมในการท างาน  สร้างบรรยากาศที่เอ้ือต่อการปฏิ บัติงานของ
บุคลากร ซึ่งจะน าไปสู่ผลการด าเนินการที่เป็นเลิศและความเจริญก้าวหน้าของบุคลากรและองค์กร 

 หมวด 6  การจัดการกระบวนการ   เป็นการตรวจประเมินแง่มุมที่ส าคัญทั้งหมดของการ
จัดการกระบวนการ การให้บริการ และกระบวนการอ่ืนที่ส าคัญที่ช่วยสร้างคุณค่าแก่ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย และการบรรลุพันธกิจขององค์กร ตลอดจนกระบวนการสนับสนุนที่ส าคัญต่าง ๆ หมวดนี้ครอบคลุม
กระบวนการที่ส าคัญและหน่วยงานทั้งหมด 

 หมวด 7  ผลลัพธ์การด าเนินการ  เป็นการตรวจประเมินผลการด าเนินการและแนวโน้ม
ขององค์กรในมิติต่าง ๆ  โดยอาศัยหลักการประเมินผลของ Balanced Scorecard เพ่ือให้สอดรับกับระบบ
การประเมินผลที่ส่วนราชการได้ด าเนินการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ภายใต้กรอบการประเมิน 4 มิติ 
ได้แก่ มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ  มิติที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการ  มิติที่ 3 ด้านประสิทธิภาพของ
การปฏิบัติราชการ  มิติที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์กร  

  โดยการด าเนินงานเพ่ือพัฒนาและยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของส่วน
ราชการ มีลักษณะของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานในแต่ละหมวดอย่างสม่ าเสมอและ
ต่อเนื่อง  

  กระบวนการ (Process)  หมายถึง กิจกรรมที่เชื่อมโยงกัน เพ่ือจุดมุ่งหมายในการส่งมอบ
ผลผลิตหรือบริการให้แก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งภายในและภายนอกส่วนราชการ โดยทั่วไป 
กระบวนการ ประกอบด้วย คน เครื่องจักร เครื่องมือ เทคนิคและวัสดุ มาท างานร่วมกันตามขั้นตอนที่ก าหนดไว้ 

 แนวทาง (Approach – A) หมายถึง  วิธีการที่ส่วนราชการด าเนินการเพ่ือตอบสนอง
ข้อก าหนดของหัวข้อต่าง ๆ ในเกณฑ์ แนวทางหมายรวมถึงความเหมาะสมของวิธีการต่อข้อก าหนดของหัวข้อ
และประสิทธิผลของการใช้แนวทางนั้น 

 การถ่ายทอดเพื่อน าไปปฏิบัติ (Deployment – D)  หมายถึง ความครอบคลุมและ
ทั่วถึงของการน าแนวทางไปด าเนินการ เพ่ือตอบสนองข้อก าหนดในเกณฑ์ การถ่ายทอดเพ่ือน าไปปฏิบัติจะ
ประเมินจากความกว้างและความลึกในการน าแนวทางไปใช้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั่วทั้งส่วนราชการ 

 การเรียนรู้ (การทบทวนและปรับปรุง) (Learning – L) หมายถึง ความรู้หรือทักษะใหม่
ที่ได้รับจากการประเมิน การศึกษาประสบการณ์และนวัตกรรม ในเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
กล่าวถึง การเรียนรู้ทั้ง 2 ส่วน คือ การเรียนรู้ของส่วนราชการ และการเรียนรู้ของบุคลากร 

 การเรียนรู้ของส่วนราชการ  ได้มาจากการวิจัยพัฒนาวงจรการประเมินและการปรับปรุง 
ความคิดและปัจจัยน าเข้าจากบุคลากรและผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  การแลกเปลี่ยนวิธีปฏิบัติที่เป็น
เลิศและการจัดระดับเทียบเคียง 

 การเรียนรู้ของบุคลากรได้มาจากการศึกษา  การฝึกอบรม และโอกาสในการพัฒนาเพ่ือ
ความเจริญก้าวหน้าของแต่ละบุคคล 
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 การบูรณาการ (Integration – I) การผสมกลมกลืนของแผน กระบวนการ ข้อมูล และ
สารสนเทศ การตัดสินใจที่เกี่ยวกับทรัพยากร การปฏิบัติการ  ผลลัพธ์  และการวิเคราะห์ เพ่ือสนับสนุน
เป้าประสงค์ท่ีส าคัญของส่วนราชการ 

 การบูรณาการที่มีประสิทธิผล ซึ่งเป็นสิ่งที่ยิ่งกว่าความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันจะ
ส าเร็จได้เมื่อองค์ประกอบแต่ละส่วนของระบบการจัดการการด าเนินการมีการปฏิบัติการเชื่อมต่อกันอย่าง
สมบูรณ์ 

 กระบวนการสร้างคุณค่า  หมายถึง  กระบวนการที่มีความส าคัญสูงสุดในการปฏิบัติตาม
ภารกิจ และสร้างคุณค่าให้แก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มักเป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับบุคลากร
ส่วนใหญ่ ซึ่งมีได้หลายกระบวนการ มีลักษณะแตกต่างกันไปตามภารกิจของส่วนราชการ 

 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) หมายถึง  ผู้ที่ได้รับผลกระทบ ทั้งทางบวกและทาง
ลบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม จากการด าเนินการของส่วนราชการ เช่น ประชาชน ชุมชนในท้องถิ่น บุคลากรใน
ส่วนราชการ ผู้ส่งมอบงาน รวมทั้งผู้รับบริการด้วย 

 ผู้รับบริการ (Customer) หมายถึง  ผู้ที่มารับบริการจากส่วนราชการโดยตรง หรือผ่าน
ช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ ทั้งนี้ รวมถึงผู้รับบริการที่เป็นส่วนราชการด้วย 

 แผนปฏิบัติการ (Action Plans) หมายถึง  การปฏิบัติการที่เฉพาะเจาะจง ซึ่งตอบสนอง
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ระยะสั้นและระยะยาว  รวมทั้งรายละเอียดของทรัพยากรที่ต้องใช้และช่วงเวลา ที่
ต้องท าให้ส าเร็จ เมื่อมีการก าหนดเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์อย่างชัดเจนแล้ว การจัดท าแผนปฏิบัติการถือว่า
เป็นขั้นตอนที่ส าคัญอย่างยิ่งในการวางแผน เพ่ือให้มีความเข้าใจและถ่ายทอดเพ่ือน าไปปฏิบัติทั่วทั้งส่วน
ราชการอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

ความรับผิดชอบ (Responsibilities) 
 ผู้บริหารหน่วยงาน :   อนุมัติแผนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกลุ่มยุทธศาสตร์และ
พัฒนาองค์กร กองการเจ้าหน้าที่ ติดตามและพิจารณาผลการด าเนินงาน 
 คณะกรรมการบริหารกองการเจ้าหน้าที่ :  พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะแนวทางการด าเนินงาน
เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคล 
 กลุ่มพัฒนายุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร :  เป็นผู้รับผิดชอบหลักและประสานการด าเนินงานเพ่ือ
พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการด าเนินงาน สรุปและติดตามผลการด าเนินงานเสนอคณะกรรมการบริหาร และ
ผู้บริหารหน่วยงาน 
 บุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ :  ร่วมด าเนินการพัฒนาองค์กรตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่
ก าหนด 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ระดับกรม 
1. กระบวนงานการจัดท าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล กรมควบคุมโรค 

 ผังข้ันตอนการด าเนินงาน 

ขั้นตอน 
กลุ่มยุทธศาสตร์และ 

พัฒนาองค์กร 
คณะท างานจัดท า

แผนกลยุทธ์ฯ 
กรม 

หน่วยงาน 
สังกัดกรม 

1. ประเมินสถานภาพการด าเนินงาน
บริหารทรัพยากรบุคคล 

    

2. จัดท าแผนกลยุทธ์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 4 ปี และ/หรือ
แผนปฏิบัติการประจ าปี (Action 
Plan) ตามแผนกลยุทธ์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

    

3. เสนอผู้บริหารพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ 

    

4. เผยแพร่แผนกลยุทธ์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลและ/หรือแผนปฏิบัติ
การประจ าปี (Action Plan) 

    

5. ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี (Action Plan) ภายใต้
แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากร
บุคคล 

    

6. ส ารวจความคิดเห็นท่ีมีต่อการ
ด าเนินงานบริหารทรัพยากรบุคคลของ
กรม 

    

7. จัดท ารายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการ (Action Plan) 

    

8. เสนอผู้บริหารพิจารณาผลการ
ด าเนินงาน 

    

9. ส่งรายงานผลการด าเนินงานให้
กระทรวงสาธารณสุข และ ส านักงาน 
ก.พ. 

 

    

 

เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 
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รายละเอียดขั้นตอนการด าเนินงาน 
 

ขั้นตอน กิจกรรม หลักฐาน 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

1. ประเมินสถานภาพ
การด าเนินงานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

1.1 ทบทวนและวิเคราะห์ข้อมลูเกี่ยวกบัการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล เช่น 
- ผลการด าเนินงานในปีท่ีผา่นมา 
- การวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมภายในและ

ภายนอกเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการพลเรือน 
- แผนปฏิบัตริาชการกรมควบคมุโรค 

- เอกสารสรุปการประชุม 
หรือรายงานผลการ
ทบทวนฯ 

ต.ค.- ธ.ค. 

2. จัดท าแผนกลยุทธ์การ
บริหารทรัพยากร
บุคคล 4 ปี และ/หรือ
แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี (Action 
Plan) ตามแผน     
กลยุทธ์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

2.1 จัดท าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลที่
สอดคล้องกับแผนปฏิบตัิราชการกรมควบคุมโรค   

***ขั้นตอนนี้จะด ำเนินกำรเมื่อแผนครบ
ก ำหนด 4 ปี หรือมีกำรเปลี่ยนแปลงของ
แผนปฏิบัติรำชกำรกรม*** 

2.2 จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี (Action Plan) 
ตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 
- ประชุมคณะท างานเพื่อพิจารณาแผนฯ ท่ีไดม้ี

การยกร่าง 

-  (ร่าง) แผนกลยุทธ์การ
บริหารทรัพยากรบุคคล
ของกรม 

 
 
 
 
 

ม.ค.-มี.ค. 

3. เสนอผู้บริหาร
พิจารณาให้ความ
เห็นชอบ 

3.1 ท าหนังสือเสนอแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากร
บุคคลขอกรมใหผู้้บรหิารพิจารณาลงนามเห็นชอบ
แผนฯ 

-  แผนกลยุทธ์ที่ผูบ้ริหารลง
นาม 

มี.ค.-เม.ย. 

4. เผยแพร่แผนกลยุทธ์
การบริหารทรัพยากร
บุคคล และ/หรือ
แผนปฏิบัติการ
ประจ าป ี(Action 
Plan) 

4.1 แจ้งเวียนทุกหน่วยงานภายในกรมเพื่อรับทราบ
แนวทางการด าเนินงานด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคลของกรม ผา่นช่องทางต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
อาทิ หนังสือแจ้งเวียน / เว็บไซด์กองการจ้าหน้าที่  
ฯลฯ 

 

-  เอกสารการเผยแพร่
เกี่ยวกับแผนกลยุทธ์ฯ 
หรือแผนปฏบิัติราชการ
ผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่
ก าหนด 

เม.ย.-มิ.ย. 

5. ด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี (Action 
Plan) ภายใต้แผน  
กลยุทธ์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

 

 

5.1 ผู้รับผิดชอบด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรมทีไ่ด้ก าหนดไว้ในแผนปฏบิัติการ 

- รายงานผลการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี ตามรอบ
ระยะเวลาที่ก าหนด เช่น 
6 เดือน 9 เดือน และ 
12 เดือน 

 

เม.ย.-ก.ย. 
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ขั้นตอน กิจกรรม หลักฐาน 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

6.ส ารวจความคิดเห็นท่ี
มีต่อการด าเนินงาน
บริหารทรัพยากร
บุคคลของกรม 

6.1 ทุกหน่วยงานตอบแบบส ารวจความคิดเห็นตาม
แนวทางที่ ก.พ. ก าหนด ประกอบด้วย จ านวน
และประเภทของกลุม่ตัวอย่างท่ีตอ้งการ 
 

- เอกสารการแจ้งเวียนการ
ส ารวจความคิดเห็นฯ 
ตามกลุม่ตัวอย่างท่ี
ก าหนด 

- เอกสารสรุปผลการส ารวจ
ความคิดเห็นฯ 

ก.ค.-ก.ย. 

7.จัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการ 
(Action Plan) 

7.1 จัดท ารายงานผลการด าเนินงานประจ าปี ตาม
 แผนปฏิบัติการดา้นบริหารทรัพยากรบุคคล โดย
 ประสานข้อมูลกับกลุ่มตา่ง ๆ ภายในกองการ
 เจ้าหน้าท่ี และหน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้ง 

- รายงานผลการด าเนินงาน
บริหารทรัพยากรบุคคล
ตามแบบท่ี ก.พ. ก าหนด 

ก.ย.- ต.ค. 

 

 

8.เสนอผู้บรหิาร
พิจารณาผลการ
ด าเนินงาน 

8.1 จัดท าหนังสือน าส่งรายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลประจ าปี
ให้ผู้บริหารกรมพิจารณา 

- รายงานผลการด าเนินงาน
ฯ ที่ผู้บริหารลงนาม 

ต.ค. 

9.ส่งรายงานผลการ
ด าเนินงานให้
กระทรวงสาธารณสุข 
และ ส านักงาน ก.พ. 

9.1 กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร ส่งรายงานผล
การด าเนินงานให้กระทรวงสาธารณสุขและ
ส านักงาน ก.พ. 

- เอกสารการรับรายงานผล
การด าเนินงาน จาก
กระทรวงสาธารณสุขและ
ส านักงาน ก.พ. 

ต.ค. 

 

เอกสารอ้างอิง  (Reference Document) 
1) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
2) หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1012/ว3 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2553 เรื่องระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการ

รายงานเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการพลเรือนเพ่ือประโยชน์ในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2553 

3) หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1012/658 ลงวันที่ 23 มถิุนายน 2553 เรื่องมาตรฐานและแนวทางใน
การจัดท ารายงานเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 

แบบฟอร์มที่ใช้  (Form) 
1) แบบฟอร์มการจัดท าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 
2) แบบฟอร์มรายการแผนงาน/โครงการที่รองรับแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 
3) แบบรายงานการบริหารทรัพยากรบุคคลประจ าปีของส่วนราชการระดับกรม 
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เอกสารบันทึก  (Record) 
 

ชื่อเอกสาร ผู้รับผิดชอบจัดเก็บ สถานที่จัดเก็บ
เอกสาร 

ระยะเวลาการ
จัดเก็บ 

วิธีการจัดเก็บ 

แฟ้มการด าเนินงานตาม
แผนกลยุทธ์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล กรม
ควบคุมโรค  

นักทรพัยากรบุคคลที่
ได้รับมอบหมายให้
รับผิดชอบ 

กลุ่มยุทธศาสตร์
และพัฒนาองค์กร 

ตามระเบียบ
งานสารบรรณ 

เรียงตาม
ระยะเวลา 
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2. กระบวนงานการสร้างความผาสุก ความพึงพอใจ และความผูกพันของบุคลากรกรมควบคุมโรค 

ผังข้ันตอนการด าเนินงาน 

ขั้นตอน 
กลุ่มยุทธศาสตร์และ 

พัฒนาองค์กร 
คณะท างาน 

จัดท าแผนกรมฯ 
ผู้บริหารกรม 

หน่วยงาน 
สังกัดกรม 

1. ก าหนดปัจจัยที่มผีลต่อความผาสุก 
พึงพอใจ และความผูกพันของ
บุคลากรกรม 

    

2. ส ารวจปัจจัยที่มผีลต่อความผาสุก 
พึงพอใจ และความผูกพันของ
บุคลากรกรมควบคมุโรค 

    

3. จัดล าดับปัจจัยทีม่ีผลต่อความผาสกุ 
ความพึงพอใจ และความผูกพันของ
บุคลากรกรม 

    

4. จัดท าแผนปฏิบัติการเสริมสร้าง
ความผาสุกและความพึงพอใจของ
บุคลากรกรม ประจ าป ี

    

5. เสนอผู้บริหารพจิารณาให้ความ
เห็นชอบแผนฯ 

    

6. เผยแพร่แผนปฏบิัติการเสริมสร้าง
ความผาสุกและความพึงพอใจของ
บุคลากรกรมประจ าป ี

    

7. ด าเนินการตามแผนปฏิบตัิการ
เสรมิสร้างความผาสุกฯ 

    

8. ประเมินความผาสุกและความพึง
พอใจของบุคลากรที่มีต่อกรม 

    

9. รายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการเสรมิสร้างความ
ผาสุกประจ าป ี

    

 
 

 

ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 
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 รายละเอียดขั้นตอนการด าเนินงาน 

ขั้นตอน กิจกรรม หลักฐาน 
เวลา

ด าเนินการ 

1. ก าหนดปัจจัยที่มผีล
ต่อความผาสุก พึง
พอใจ และความ
ผูกพันของบุคลากร
กรมควบคุมโรค 

1.1 ทบทวนผลการด าเนินงานการสรา้งความ
ผาสุกและความพึงพอใจของบุคลากรกรมในปี
ที่ผ่านมา รวมทั้งรูปแบบ วิธีการ และการ
ก าหนดปัจจัยที่มผีลต่อความผาสุก ความพึง
พอใจ และความผูกพันของบุคลากรกรม 

- เอกสาร/หลักฐานการทบทวน
และข้อสรุปเกี่ยวกับปัจจัยที่มี
ผลต่อความผาสุกฯ 

ส.ค.-ก.ย. 

2. ส ารวจปัจจัยที่มีผล
ต่อความผาสุก พึง
พอใจ  และความ
ผูกพันของบุคลากร
กรมควบคุมโรค 

2.1 สรุปผลการส ารวจปัจจยัที่มีผลต่อความผาสุก 
พึงพอใจ และความผูกพันของบุคลากรกรม
ควบคุมโรค 

2.2 ส่งรายงานผลการส ารวจฯ ให้หน่วยงาน 

- รายงานผลการส ารวจฯ ก.ย.-ต.ค. 

3. จัดล าดับปัจจัยทีม่ี
ผลต่อความผาสุกฯ 

 

3.1 จัดท าล าดับปัจจัยที่มผีลต่อความผาสุกและ
ความพึงพอใจของบุคลากรในภาพกรมตาม
หลักเกณฑ์การจัดล าดับ 

3.2 น าเสนอข้อมูลผลการจดัล าดับความส าคญั
ของปัจจัยต่อผู้บรหิาร เพื่อก าหนดแนว
ทางการด าเนินงาน 

- สรุปผลการจดัล าดับ
ความส าคญัของปัจจัยที่มผีล
ต่อความผาสุกของบุคลากร
กรม 

พ.ย.-ธ.ค. 

4. จัดท าแผนปฏิบัติ
การเสริมสร้างความ
ผาสุกและความพึง
พอใจของบุคลากร
กรมประจ าป ี

 

3.1  ยกร่างแผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผาสุก 
3.2  แจ้งเวียนหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อพิจารณา

ความเหมาะสมของแผนฯ 
3.3 น าเสนอแผน ที่ผ่านการพิจารณาจากหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้องและที่ประชุมเพื่อให้ผู้บริหาร
ระดับสูงของกรมพิจารณาและอนมุัติก่อน
น าไปเผยแพร ่

- แผนสร้างความผาสุกและ
ความพึงพอใจของบุคลากร
กรมประจ าปีที่ผ่านความ
เห็นชอบจากผู้บรหิารระดับสูง
ของกรม 

ธ.ค.-ม.ค. 

5. เสนอผู้บริหาร
พิจารณาให้ความ
เห็นชอบแผนฯ 

5.1 ท าหนังสือเสนอแผนปฏิบัติการเสริมสร้าง
ความผาสุก ความพึงพอใจและความผูกพัน
ของบุคลากรกรมควบคุมโรคให้ผูบ้ริหารลง
นามเห็นชอบแผน 

- แผนปฏิบัติการฯ ทีผู่้บริหาร
ลงนาม 

ม.ค.-ก.พ. 

6. เผยแพร่แผนปฏบิัติ
การเสริมสร้างความ
ผาสุกและความพึง
พอใจของบุคลากร
กรมประจ าป ี

6.1 เผยแพร่แผนปฏบิัติการเสริมสร้างความ     
ผาสุกฯ ผ่านทางเว็บไซด์ของกองการ
เจ้าหน้าท่ี 

6.2 ท าหนังสือแจ้งเวียนทุกหน่วยงานในสังกัดเพื่อ
รับทราบแนวทางการปฏิบัต ิ

- เอกสารการ/หลักฐาน เช่น 
หน้าเว็บไซด์ที่มีเนื้อหาเรื่องที่
เผยแพร่ หรือหนังสือเวียน 

ก.พ.-มี.ค. 



- 21 - 
 

ขั้นตอน กิจกรรม หลักฐาน 
เวลา

ด าเนินการ 

7. ด าเนินการตาม
แผนปฏิบัติการ
เสรมิสร้างความ
ผาสุกฯ  

7.1 ผู้รับผิดชอบตามแผนปฏิบตัิการด าเนินงาน
ตามกิจกรรม/โครงการของแผนฯ ที่ก าหนด
ตามระยะเวลาที่ก าหนด ทั้งในระดับกรมและ
ระดับหน่วยงาน 
 

- รายงานผลการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการฯ 

มี.ค.-ก.ค. 

8. ประเมินความผาสุก 
ความพึงพอใจ และ
ความผูกพันของ
บุคลากรที่มตี่อกรม 

8.1 จัดท าแบบส ารวจเพื่อประเมินความผาสุกของ
บุคลากรตามแผนปฏิบตัิการเสรมิสร้างความ
ผาสุก โดยครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายในทุก
ประเภทและทุกระดับตามกลุ่มเปา้หมาย 
รวมทั้งวิธีการส ารวจที่เหมาะสม 

8.2 วิเคราะห์และสรุปผลการส ารวจ 
8.3 ส่งผลการส ารวจให้ทุกหน่วยงาน 

- หนังสือแจ้งเวียนหน่วยงาน
เพื่อด าเนินการส ารวจตาม
แบบประเมินความผาสุกฯ 

- หนังสือส่งผลการประเมิน
ความผาสุกให้หน่วยงาน 

ก.ค.-ส.ค. 

9. รายงานผลการ
ด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการเสรมิ
ความความผาสุก
ของบุคลากรกรม  

9.1 ติดตาม และรายงานผลการด าเนนิงาน รอบ 
6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน 

 

- เอกสารรายงานผลการ
 ด าเนินงานตามระยะเวลาที่
 ก าหนด 

มี.ค., มิ.ย., 
ก.ย. 

 

 

เอกสารอ้างอิง  (Reference Document) 
1) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
2) เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

แบบฟอร์มที่ใช้  (Form) 
1) แบบฟอร์มการจัดท าแผนปฏิบัติการ 
2) แบบส ารวจปัจจัยที่มีผลต่อความผาสุก ความพึงพอใจ และความผูกพันของบุคลากร 
3) แบบส ารวจความผาสุก ความพึงพอใจ และความผูกพันของบุคลากร 
4) แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผาสุกฯ 

เอกสารบันทึก  (Record) 
 

ชื่อเอกสาร ผู้รับผิดชอบจัดเก็บ สถานที่จัดเก็บ
เอกสาร 

ระยะเวลาการ
จัดเก็บ 

วิธีการจัดเก็บ 

แฟ้มการเสริมสร้างความ
ผาสุก ความพึงพอใจ และ
ความผูกพันของบุคลากร
กรมควบคุมโรค 

นักทรพัยากรบุคคลที่
ได้รับมอบหมายให้
รับผิดชอบ 

กลุ่มยุทธศาสตร์
และพัฒนาองค์กร 

ตามระเบียบ
งานสารบรรณ 

เรียงตาม
ระยะเวลา 
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3. กระบวนงานการบริหารผลการปฏิบัติงานของบุคลากร กรมควบคุมโรค 

ผังข้ันตอนการด าเนินงาน 

ขั้นตอน 
กลุ่มยุทธศาสตร์และ

พัฒนาองค์กร 

 

คณะกรรมการกลั่นกรอง 
ผลการประเมินผล 

การปฏิบัตริาชการกรม 
กรม 

หน่วยงาน 

สังกัดกรม 

1. เตรียมการก าหนด 
แนวทางการบริหาร 
ผลการปฏิบตัิงาน 

    

2. จัดท าหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของกรมควบคมุโรค
ประจ าป ี

    

3. เสนอผู้บริหารพจิารณาให้
ความเห็นชอบ 

    

4. เผยแพรห่ลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการประจ าป ี

    

5. ด าเนินงานตามหลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ 

    

6. รายงานผลการด าเนินงาน
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

    

7. ทบทวนหลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการระหว่างป ี

    

8. ส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

    

9. สรุปผลการด าเนินงานตาม
ระบบบรหิารผลการปฏิบตัิ
ราชการประจ าป ี

    

 
 
 

 

เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ 
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 รายละเอียดขั้นตอนการด าเนินงาน 

ขั้นตอน กิจกรรม หลักฐาน 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

1. เตรียมการก าหนด
แนวทางการบริหาร
ผลการปฏิบตัิงาน
ประจ าป ี

 

1.1 ทบทวนค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผล    
การประเมินผลการปฏิบตัิราชการของบุคลากร     
กรมควบคุมโรค ที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการ
เกษียณ หรือเปลีย่นแปลงสถานท่ีปฏิบัติงานของ
กรรมการ 

1.2 ศึกษาทบทวนผลการด าเนินงานตามระบบบริหารผล
การปฏิบัติงานจากการรายงานผลการด าเนินงานท่ี
เกี่ยวข้อง เช่น 

- รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลหนว่ยงาน 

- การส ารวจความคดิเห็นที่มตี่อระบบบริหารผล
การปฏิบัติงาน 

1.3 ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานบริหารผล
การปฏิบัติงาน เช่น ส านักงาน ก.พ. หรือส่วนราชการ
อื่นที่เป็นตัวอย่างท่ีดีในการปฏิบตั ิ รวมทั้งยุทธศาสตร์
การปฏิบัตริาชการของกรม 

1.4 ทบทวนประเด็นทีส่ าคัญเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ และ
พนักงานราชการ เกี่ยวกับ 

- จ านวนองค์ประกอบและน้ าหนัก (ร้อยละ) ท่ีใช้
ในการประเมินผลการปฏิบัตริาชการ 

- วิธีการประเมินสมรรถนะ / มาตรวัดที่ใช้ / 
แบบฟอร์ม 

1.5 ก าหนดการประชุมคณะกรรมการฯ โดยประสานกับ
ประธาน จองห้องประชุม ท าหนังสือเชิญประชุม 

- รายงานการ
ประชุม
คณะกรรมการ
กลั่นกรองฯ 

ก.ย.-ต.ค. 

2. จัดท าหลักเกณฑ์
และวิธีการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ
ประจ าป ี

2.1 จัดท า (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของข้าราชการ และพนักงานราชการ
ประจ าปี เสนอคณะกรรมการกลั่นกรองผลการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรกรม 
ควบคุมโรค พิจารณา 

 

- รายงานการ
 ประชุม
 กรรมการ
 กลั่นกรองฯ 

ต.ค.-พ.ย. 

3. เสนอผู้บริหาร
พิจารณาให้ความ
เห็นชอบ 

 

 

3.1 ท าหนังสือน าส่งผู้บริหารพิจารณาลงนามให้ความ
เห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบตัิ
ราชการของข้าราชการและพนักงานราชการ 

 

- ประกาศกรม 
 เรื่องหลักเกณฑฯ์ 
 ที่ผู้บริหารลงนาม 
 
 
 
 

พ.ย.-ธ.ค. 
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ขั้นตอน กิจกรรม หลักฐาน 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

4. เผยแพรห่ลักเกณฑ์
และวิธีการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ
ประจ าป ี

4.1 แจ้งเวียนทุกหน่วยงานภายในกรมเพื่อรับทราบแนว
ทางการด าเนินงานตามหลักเกณฑแ์ละวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและ
พนักงานราชการกรมควบคมุโรค ผ่านช่องทางต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง อาทิ หนังสือแจ้งเวียน / เว็บไซด์กองการ
จ้าหน้าที่  ฯลฯ 

- เอกสารการ
 เผยแพร่
 หลักเกณฑ์
 และวิธีการ
 ประเมินผล 

ธ.ค.-ม.ค. 

5. ด าเนินงานตาม
หลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินผล
การปฏิบัตริาชการ 

 

5.1 กองการเจ้าหน้าที่ แจ้งเวียนข้าราชการประเภท
อ านวยการ และประเภทวิชาการระดับทรงคณุวุฒิ 
จัดท าข้อตกลงผลการปฏิบัติงานและลงนามรับทราบ
ในแบบประเมินผลการปฏบิัติราชการในแต่ละรอบการ
ประเมิน 

5.2 ทุกหน่วยงานประสานการด าเนินงานจัดท าข้อตกลงผล
การปฏิบัติงานของบุคลากรภายในหน่วยงาน 

- เอกสารการแจ้ง
 เวียนผู้เกีย่วข้อง
 เพื่อด าเนินงานฯ 

ม.ค.-ก.ย. 

6. รายงานผลการ
ด าเนินงานตาม
หลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินผล
การปฏิบัตริาชการ 

 

ติดตามผลการด าเนินงานตามระบบบริหารผลการปฏิบตัิงาน
ของหน่วยงานในสังกัดกรม 
6.1 ประสานการประเมินผลการปฏิบตัิราชการของ

ข้าราชการประเภทอ านวยการและประเภทวิชาการ
ระดับทรงคณุวุฒิในแตล่ะรอบการประเมิน 

6.2 แจ้งเวียนทุกหน่วยงานเพื่อขอความร่วมมือจาก
คณะกรรมการบรหิารงานบุคคลของหน่วยงานรายงาน
ผลการด าเนินงานตามระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน 
รอบ 6 เดือนแรก   

6.3 จัดท าสรุปผลการด าเนินงานในภาพรวมเสนอ
คณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลฯ เพื่อ
พิจารณาในแต่ละรอบการประเมิน 

- สรุปรายงานผล
 การด าเนินงาน
 รอบ 6 เดือนแรก 

มี.ค. 

7. ทบทวนหลักเกณฑ์
และวิธีการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ
ระหว่างป ี

7.1 พิจารณาผลการด าเนินงานรอบ 6 เดือนแรก เพื่อเป็น
แนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรงุหลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินผลการปฏิบัตริาชการระหว่างปี (ถ้ามี) 
และแจ้งเวียนทุกหน่วยงาน 

 

- รายงานการ
 ประชุม
 คณะกรรมการ
 กลั่นกรองฯ 

เม.ย. 

8. ส ารวจความคิดเห็น
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์
และวิธีการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ 

8.1 แจ้งเวียนทุกหน่วยงานเพื่อส ารวจความคิดเห็น และ
ความพึงพอใจท่ีมีต่อการบริหารผลการปฏิบัติงานของ
กรมควบคุมโรค ปลีะ 1 ครั้ง ประมาณเดือน
กรกฎาคม-สิงหาคม 

 

- ผลการส ารวจ
 ความคิดเห็นท่ีมี
 ต่อการระบบ
 ประเมินผลการ
 ปฏิบัติราชการ 

 

ก.ค.-ส.ค. 
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ขั้นตอน กิจกรรม หลักฐาน 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

9. สรุปผลการ
ด าเนินงานตาม
ระบบบรหิารผล
การปฏิบัตริาชการ
ประจ าป ี

9.1 สรุปรายงานผลการด าเนินงานตามระบบบริหารผล
 การปฏิบัติงานประจ าปตี่อคณะกรรมการกลั่นกรองผล
 การประเมินผลฯ ซึ่งประกอบด้วย 
 -  ผลการด าเนินงานตามระบบฯ รอบ 6 เดือนหลัง 
 -  ผลการส ารวจความคดิเห็นท่ีมีต่อระบบบริหารผล 
  การปฏิบัติงาน 
 -  รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการ 
  บริหารงานบุคคลหน่วยงานฯ 

 

- รายงานการ
 ประชุม
 คณะกรรมการ
 กลั่นกรองฯ 

ก.ย.-ต.ค. 

 

เอกสารอ้างอิง  (Reference Document) 
1) คู่มือการปฏิบัติงานการบริหารผลการปฏิบัติงานของบุคลากรกรมควบคุมโรค 
2) หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1012/ว 20 ลงวันที่ 3 กันยายน 2552 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการ

ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ 
3) หนงัสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 27 ลงวันที่ 29 กนัยายน 2552 เรื่องมาตรฐานและแนว

ทางการก าหนดความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งข้าราชการพลเรือน
สามัญ 

4) หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1008.1/ว 28 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2552 เรื่องการเลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 

5) หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1012/ว 29 ลงวันที่ 7 กันยายน 2553 เรื่องซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการผู้ได้รับมอบหมายให้ไปช่วยราชการหรือปฏิบัติ
ราชการในส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่น 

6) หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1008.5/ว 18 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2554 เรื่องประกาศคณะ
กรรมการบริหารพนักงานราชการ 

7) หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1008.1/ว 12 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2555 เรื่องการปรับปรุง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือน 

แบบฟอร์มที่ใช้  (Form) 
1) ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรกรมควบคุมโรค 
2) แบบรายงานผลการด าเนินงานตามระบบบริหารผลการปฏิบัติราชการของคณะกรรมการบริหารงาน

บุคคลหน่วยงาน (ข้าราชการ และพนักงานราชการ) 
3) แบบสอบถามความคิดเห็นต่อระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการกรมควบคุมโรค 
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เอกสารบันทึก  (Record) 
 

ชื่อเอกสาร ผู้รับผิดชอบจัดเก็บ สถานที่จัดเก็บ
เอกสาร 

ระยะเวลาการ
จัดเก็บ 

วิธีการจัดเก็บ 

แฟ้มระบบบริหารผล
การปฏิบัติราชการกรม
ควบคุมโรค 

นักทรัพยากรบุคคลที่
ได้รับมอบหมายให้
รับผิดชอบ 

กลุ่มยุทธศาสตร์และ
พัฒนาองค์กร 

ตามระเบียบงาน
สารบรรณ 

เรียงตาม
ระยะเวลา 

แฟ้มรายงานผลการ
ด าเนินงานบริหารผล
การปฏิบัติงานกรม
ควบคุมโรค 
(ข้าราชการ) 

นักทรัพยากรบุคคลที่
ได้รับมอบหมายให้
รับผิดชอบ 

กลุ่มยุทธศาสตร์และ
พัฒนาองค์กร 

ตามระเบียบงาน
สารบรรณ 

เรียงตาม
ระยะเวลา 

แฟ้มรายงานผลการ
ด าเนินงานบริหารผล
การปฏิบัติงานกรม
ควบคุมโรค (พนักงาน
ราชการ) 

นักทรัพยากรบุคคลที่
ได้รับมอบหมายให้
รับผิดชอบ 

กลุ่มยุทธศาสตร์และ
พัฒนาองค์กร 

ตามระเบียบงาน
สารบรรณ 

เรียงตาม
ระยะเวลา 
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4. กระบวนงานการจัดท ามาตรฐานความโปร่งใส กรมควบคุมโรค 

ผังข้ันตอนการด าเนินงาน 

ขั้นตอน 
กลุ่มยุทธศาสตร์

และพัฒนา
องค์กร 

กรม 
คณะท างาน

จัดท ามาตรฐาน
ความโปร่งใส 

คณะกรรมการ
ประเมินผลการ
จัดท ามาตรฐาน
ความโปร่งใส 

หน่วยงาน 
สังกัดกรม 

1. เตรียมการการด าเนินงานตาม
แนวทางการจัดท ามาตรฐาน
ความโปร่งใสของส่วนราชการ 

     

2. ประชุมคณะท างานจัดท า
มาตรฐานความโปร่งใสของ
กรม   

     

3. เสนอผู้บริหารลงนามเห็นชอบ
นโยบายและแนวทางการ
ด าเนินงาน 

     

4. ประกาศนโยบายฯ และแจ้ง
เวียนหน่วยงาน 

     

5. ส ารวจข้อมลูการด าเนินงาน
ตามตัวช้ีวัด 

     

6. ประชุมคณะกรรมการฯ 
ประเมินผลการจดัท า
มาตรฐานความโปร่งใส 

     

7. สรุปผลการด าเนินการจดัท า
มาตรฐานความโปร่งใสของ
กรมควบคุมโรค  

     

8. เสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบ
ข้อมูลและลงนาม  

     

9. ส่งผลการประเมินฯ ให้
ส านักงาน ก.พ. 

     

 

 

เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ 
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รายละเอียดขั้นตอนการด าเนินงาน 

ขั้นตอน กิจกรรม หลักฐาน 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

1. เตรียมการการ
ด าเนินงานตามแนว
ทางการจัดท า
มาตรฐานความ
โปร่งใสของส่วน
ราชการ 

1.1 ศึกษาแนวทางการด าเนินงานจัดท า
มาตรฐานความโปร่งใสประจ าป ี

1.2 แต่งตั้งคณะท างานจดัท ามาตรฐานความ
โปร่งใสของกรมควบคมุโรค 

 

- ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน
 จัดท ามาตรฐานความ
 โปร่งใสฯ 

ก.พ.-มี.ค. 

2. ประชุมคณะท างาน
จัดท ามาตรฐานความ
โปร่งใสของกรม   

2.1 ประชุมคณะท างานจัดท ามาตรฐานความ
โปร่งใสของกรมเพื่อทบทวนผลการการ
ด าเนินงานและก าหนดแนวทางการ
ด าเนินงาน  

2.2 พิจารณาและแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินมาตรฐานความโปร่งใส 

-  รายงานการประชุม
 คณะท างานจัดท า
 มาตรฐานความโปร่งใสฯ 

มี.ค.-เม.ย. 

3. เสนอผู้บริหารลงนาม
เห็นชอบนโยบายและ
แนวทางการ
ด าเนินงาน 

3.1  ท าหนังสือเสนอผูบ้ริหารกรมเพื่อลงนาม
เห็นชอบแนวทางการด าเนินงานตาม
มาตรฐานความโปร่งใส 

- แนวทางการด าเนินงานตาม
 มาตรฐานความโปร่งใสฯ 
 ที่ผู้บริหารลงนาม 
-  คู่มือการสร้างมาตรฐาน
 ความโปร่งใสฯ 

เม.ย.-พ.ค. 

4. ประกาศนโยบายฯ 
และแจ้งเวียน
หน่วยงาน  

4.1  แจ้งเวียนแนวทาง/คู่มือการด าเนินงาน
แจ้งเวียนทุกหน่วยงานในสังกัดกรม
ควบคุมโรค 

- หนังสือแจ้งเวียนหน่วยงาน 
-  หน้าเว็บไซด์ที่แจ้งเวียน 

มิ.ย. 

5. ส ารวจข้อมลูการ
ด าเนินงานตามตัวช้ีวัด 

5.1 แจ้งเวียนหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องประเมิน
 ตนเองตามกรอบมาตรฐานความโปร่งใส
 ทั้งในระดับกรมและระดับกอง 

-  หนังสือน าส่งแบบประเมิน
 ตามมาตรฐานความโปร่งใส
 ของหน่วยงาน 

ก.ค.-ส.ค. 

6. ประชุมคณะกรรมการ 
ประเมินผลการจดัท า
มาตรฐานความ
โปร่งใส 

6.1 เพื่อประเมินผลตามกรอบมาตรฐานความ
โปร่งใส โดยตรวจสอบข้อมลูจากหลักฐาน
ที่ระบุไว ้

6.2 ลงนามรับรองผลการประเมินผลการ
จัดท ามาตรฐานความโปร่งใส 

- สรุปผลการประเมินตาม
แบบฟอร์มที่ 1-2 และ 
Radar Chart 

ส.ค.-ก.ย. 

7. สรุปผลการด าเนินการ
จัดท ามาตรฐานความ
โปร่งใสของกรม
ควบคุมโรค  

 

7.1 สรุปผลการด าเนินการจดัท ามาตรฐาน
 ความโปร่งใส พร้อมข้อเสนอแนะเพื่อ
 ด าเนินการในปตี่อไป 

- รายงานสรุปผลการ
 ด าเนินงานฯ 

ก.ย. 
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ขั้นตอน กิจกรรม หลักฐาน 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

8. เสนอผู้บริหารเพื่อ
รับทราบข้อมลูและลง
นาม  

8.1  ท าหนังสือเสนอผูบ้ริหารลงนามรบัทราบ
 ผลการประเมินผลตามมาตรฐานความ
 โปร่งใสของกรมควบคมุโรค 

- ผลการประเมินผลตาม
 มาตรฐานความโปร่งใสของ
 กรมที่มีผู้บริหารลงนาม
 รับทราบผล 

ก.ย. 

9. ส่งผลการประเมินฯ 
ให้ส านักงาน ก.พ. 

9.1 กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร ส่ง
 รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐาน
 ความโปร่งใสใหส้ านักงาน ก.พ. 

-  หนังสือส่งผลการ
 ประเมินผลให้ส านักงาน 
 ก.พ. 

ก.ย.-ต.ค. 

 

เอกสารอ้างอิง  (Reference Document) 
1) คู่มือแนวทางการสร้างมาตรฐานความโปร่งใสของส่วนราชการ ของส านักงาน ก.พ. 
2) คู่มือแนวทางการสร้างมาตรฐานความโปร่งใสของกรมควบคุมโรค 

แบบฟอร์มที่ใช้  (Form) 
1) แบบประเมินผลมาตรฐานความโปร่งใสของกรมควบคุมโรค ตัวชี้วัดระดับกรม 
2) แบบประเมินผลมาตรฐานความโปร่งใสของกรมควบคุมโรค ตัวชี้วัดระดับส านัก/กอง 
3) แบบฟอร์มที่ 1 เครื่องมือวัดความโปร่งใสและการตรวจสอบได้ของส่วนราชการ 
4) แบบฟอร์มที่ 2 ใช้ในการอธิบายกิจกรรม/การด าเนินการ รวมทั้งระบุหลักฐานอ้างอิงที่ใช้ประกอบการให้

คะแนน 
5) Radar Chart (กราฟใยแมงมุม) 

เอกสารบันทึก  (Record) 
 

ชื่อเอกสาร ผู้รับผิดชอบจัดเก็บ สถานที่จัดเก็บ
เอกสาร 

ระยะเวลาการ
จัดเก็บ 

วิธีการจัดเก็บ 

แฟ้มการด าเนินงาน
ตามมาตรฐานความ
โปร่งใสของกรม
ควบคุมโรค 

นักทรัพยากรบุคคลที่
ได้รับมอบหมายให้
รับผิดชอบ 

กลุ่มยุทธศาสตร์และ
พัฒนาองค์กร 

ตามระเบียบงาน
สารบรรณ 

เรียงตาม
ระยะเวลา 
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5. กระบวนงานการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการ กองการเจ้าหน้าที่ 

 ผังข้ันตอนการด าเนินงาน 
 

ขั้นตอน 
กลุ่มยุทธศาสตร ์

และพัฒนาองค์กร  
คณะกรรมการบรหิาร 

กองการเจ้าหน้าที ่
ผู้บริหารกอง 
การเจ้าหน้าที ่

กลุ่ม 
ภายในกอง 

1. ศึกษาแนวทางการจัดท าค า
รับรองการปฏบิัติการของ
หน่วยงานประจ าป ี

    

2. ก าหนดตัวช้ีวัดในค ารับรองการ
ปฏิบัติราชการกองการ
เจ้าหน้าท่ีประจ าป ี

    

3. เสนอผู้บริหารหน่วยงานให้
ความเห็นชอบค ารับรองการ
ปฏิบัติราชการประจ าป ี

    

4. จัดท ารายละเอียดตัวช้ีวัดตาม
ค ารับรองการปฏิบัตริาชการ 

    

5. เผยแพร่และสื่อสารค ารับรอง
การปฏิบัตริาชการประจ าปี  

    

6. ด าเนินการตามค ารับรองการ
ปฏิบัติราชการ 

    

7. สรุปรายงานผลการด าเนินงาน
ตามค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการประจ าป ี

  

 

  

 

 

 

 

 

 

เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ 
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 รายละเอียดการด าเนินงาน 

ขั้นตอน กิจกรรม หลักฐาน 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

1. ศึกษาแนวทางการจัดท า
ค ารับรองการปฏิบัติการ
ประจ าป ี

 

 

1.1 ศึกษาวิเคราะห์แนวทางการจัดท าค ารับรอง
การปฏิบัตริาชการประจ าปี จากข้อมูลต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง เช่น ยุทธศาสตร์การปฏิบัติ
ราชการกรม แผนกลยุทธ์การบรหิาร
ทรัพยากรบุคคล  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้าราชการกรมควบคุมโรค และการประชุม
ช้ีแจงแนวทางการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงานกรมควบคมุโรค
ประจ าป ี

- เอกสาร/หลักฐาน
 การทบทวนผลการ
 ด าเนินงานตามค า
 รับรองปีท่ีผ่านมา 

ก.ย.-ต.ค. 

2. ก าหนดตัวช้ีวัดในค า
รับรองการปฏบิัติราชการ
กองการเจ้าหน้าที่
ประจ าป ี

 

2.1 จัดท า(ร่าง) ค ารับรองการปฏิบัตริาชการกอง
การเจ้าหน้าที่ประจ าปี  

2.2 น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกอง
การเจ้าหน้าที่พิจารณาเกี่ยวกับ จ านวน
ตัวช้ีวัด น้ าหนัก และผู้จัดเก็บข้อมลู 

2.3 จัดท าค ารับรองการปฏิบตัิราชการกองการ
เจ้าหน้าท่ี ประจ าปี ตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการบรหิารกอง ตามแบบท่ีกรม
ก าหนด และจัดส่งให้กลุ่มพัฒนาระบบ
บริหารกรม 

-  เอกสาร/หลักฐาน
 รายงานการ
 ประชุม
 คณะกรรมการ
 บริหารกอง 

ต.ค.-พ.ย. 

3. เสนอผู้บริหารหน่วยงาน
ให้ความเห็นชอบค า
รับรองการปฏบิัติราชการ
ประจ าป ี

3.1  จัดท าหนังสือเสนอผู้อ านวยการพจิารณาลง
นามเห็นชอบกรองค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการประจ าปีของหน่วยงาน 

-  ค ารับรองการปฏิบัติ
 ราชการหน่วยงานท่ี
 ผู้บริหารลงนาม 

ต.ค.-พ.ย. 

4. จัดท ารายละเอียดตัวช้ีวัด
ตามค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการประจ าป ี

4.1  จัดท ารายละเอียดตัวช้ีวัดตามค ารบัรองการ
ปฏิบัติราชการกองการเจ้าหน้าท่ีประจ าปี ท่ี
ครบถ้วนตามแบบท่ีกรมก าหนด และจัดส่ง
ให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหารกรม 

-  แนวทางการ
 ด าเนินงานตาม
 ตัวช้ีวัดค ารับรองฯ 
 

ต.ค.-พ.ย. 

5. เผยแพร่และสื่อสารเรื่อง
ค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการประจ าปี  

5.2  แจ้งเวียนทุกกลุ่มภายในกองการเจ้าหน้าที่
เพื่อรับทราบข้อมลูและใช้เป็นแนวทาง
ปฏิบัติในการด าเนินงานตามรายละเอียด
ตัวช้ีวัดที่ได้รับมอบหมาย 

 

- เอกสารหลักฐาน
 การแจ้งเวียนเพื่อ
 ด าเนินการจัดท าค า
 รับรองภายในกอง 

พ.ย.-ธ.ค. 
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ขั้นตอน กิจกรรม หลักฐาน 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

6. ด าเนินการตามค ารับรอง
การปฏิบัตริาชการ
ประจ าป ี

 

6.1 ผู้รับผิดชอบตามค ารับรองการปฏบิัติราชการ
 ด าเนินการตามตัวช้ีวัด และรายงานผลการ
 ด าเนินงานในระบบ estimates และที่
 ประชุมคณะกรรมการบริหารกองเป็นประจ า
 ทุกเดือน 

-  รายงานการประชุม
 คณะกรรมการ
 บริหารกอง 
- รายงานผลการ
 ด าเนินงานในระบบ 
 estimates 

ม.ค.-ก.ย. 

7. สรุปรายงานผลการ
ด าเนินงานตามค ารับรอง
การปฏิบัตริาชการ
ประจ าป ี

7.1 รวบรวมและจดัท าเอกสารประกอบการ
ช้ีแจงผลการด าเนินงานตามรายละเอียดช้ีวัด
เป็นรายไตรมาส 

-  รายงานการประชุม
 คณะกรรมการ
 บริหารกอง 

- รายงานผลการ
 ด าเนินงานในระบบ 
 estimates 

ธ.ค.,  มี.ค., 
มิ.ย., ก.ย. 

 

เอกสารอ้างอิง  (Reference Document) 
1) คู่มือแนวทางการการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปี 

 
แบบฟอร์มที่ใช้  (Form) 

1) แบบฟอร์มการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานกรมควบคุมโรค 
 

เอกสารบันทึก  (Record) 
 

ชื่อเอกสาร ผู้รับผิดชอบจัดเก็บ สถานที่จัดเก็บ
เอกสาร 

ระยะเวลาการ
จัดเก็บ 

วิธีการจัดเก็บ 

แฟ้มค ารับรองการ
ปฏิบัติราชการประจ าปี 

นักทรพัยากรบุคคลที่
ได้รับมอบหมายให้
รับผิดชอบ 

กลุ่มยุทธศาสตร์
และพัฒนาองค์กร 

ตามระเบียบงาน
สารบรรณ 

เรียงตาม
ระยะเวลา 

แฟ้มรายงานผลการ
ด าเนินงานตามค า
รับรองการปฏิบัติ
ราชการประจ าปี 

นักทรพัยากรบุคคลที่
ได้รับมอบหมายให้
รับผิดชอบ 

กลุ่มยุทธศาสตร์
และพัฒนาองค์กร 

ตามระเบียบงาน
สารบรรณ 
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6. กระบวนงานการบริหารจัดการงบประมาณ กองการเจ้าหน้าที่ 

ผังข้ันตอนการด าเนินงาน 

ขั้นตอน 
กลุ่มยุทธศาสตร ์

และพัฒนาองค์กร  
คณะกรรมการบรหิาร 

กองการเจ้าหน้าที ่
ผู้บริหารกอง 
การเจ้าหน้าที ่

กลุ่ม 
ภายในกอง 

1. ศึกษาแนวทางการด าเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์การปฏิบัตริาชการกรม 

    

2. ช้ีแจงแนวทางการก าหนดแผนงาน/
โครงการในแผนปฏิบัตริาชการ
ประจ าป ี

    

3. ก าหนดแผนงาน/โครงการใน
แผนปฏิบัตริาชการประจ าป ี

    

4. จัดท ารายละเอียดแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบตัิ
ราชการประจ าป ี

    

5. เสนอผู้บริหารหน่วยงานพิจารณา
เห็นชอบ 

    

6. พิจารณาแผนงาน/โครงการของ
หน่วยงานด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคล  

    

7. สื่อสารผลการอนุมตัิแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าป ี

    

8. จัดท าประมาณค าของบประมาณ
ส าหรับแผนปฏิบตัิราชการปีต่อไป 

    

9. ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าป ี

    

10. สรุปผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัตริาชการประจ าป ี

    

 
 
 

เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ 
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 รายละเอียดการด าเนินงาน 

ขั้นตอน กิจกรรม หลักฐาน ระยะเวลา
ด าเนินการ 

1. ศึกษาแนวทางการ
ด าเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์การ
ปฏิบัติราชการกรม  

1.1 ทบทวนผลการด าเนินงานและการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณของกองการเจ้าหน้าทีใ่นปีท่ีผ่านมา
เกี่ยวกับปัญหาอุปสรรค และ/หรอื แนวทางการ
ปรับปรุงกระบวนการด าเนินงานให้มี
ประสิทธิภาพ 

1.2 ศึกษาข้อมูลแนวทางการด าเนินงานตาม
นโยบายหรือทิศทางการด าเนินงานประจ าปีของ
กรมที่เกี่ยวข้องกับการบรหิารทรัพยากรบุคคล 
เช่นแผน HR Scorecard แผน HRD , PMQA 
หมวด 5  

-  เอกสาร/หลักฐาน
 การทบทวนผลการ
 ด าเนินงานปีท่ีผ่าน
 มา 

มิ.ย.-ก.ค. 

2. ช้ีแจงแนวทางการ
ก าหนดแผนงาน/
โครงการใน
แผนปฏิบัตริาชการ
ประจ าป ี

2.1 จัดประชุมช้ีแจงแนวทางการจดัท าแผนงาน/
โครงการประจ าปีของกรมให้กับคณะ
กรรมการบริหารกอง และกลุ่มที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
ก าหนดกรอบทิศทางการจดัท าแผนงาน/
โครงการด้าน HR และกรอบวงเงินเพื่อจัดท า
รายละเอียดแผนงาน/โครงการประจ าป ี

-  เอกสาร/หลักฐาน
 การประชุมช้ีแจง
 แก่บุคลากรภายใน
 หน่วยงาน 

ก.ค.-ส.ค. 

3. ก าหนดแผนงาน/
โครงการใน
แผนปฏิบัตริาชการ
ประจ าป ี

3.1 ประสานการด าเนินงาน ติดตาม และก ากับการ
จัดท าแผนงาน/โครงการเพื่อจัดท าค าขอ
งบประมาณประจ าปีของกองการเจ้าหน้าที่ใน
ระบบ estimates 

- เอกสาร/หลักฐาน
การส่งข้อมูล
แผนงาน/โครงการ
ประจ าป ี

ส.ค.-ก.ย. 

4. จัดท ารายละเอียด
แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรมของ
แผนปฏิบัตริาชการ
ประจ าปี  

4.1 ปรับปรุงแผนงาน/โครงการให้สอดคล้องกับ
นโยบายและทิศทางที่กรมก าหนด พร้อมท้ัง
ข้อสรุปและแจ้งยืนยันแผนงาน/โครงการที่
ก าหนด 

 

- เอกสาร/หลักฐาน
การส่งข้อมูล
แผนงาน/โครงการ
ให้กองแผนงาน 

ส.ค.-ก.ย. 

5. เสนอผู้บริหาร
หน่วยงานพิจารณา
เห็นชอบ 

5.1 จัดท าหนังสือเสนอผู้อ านวยการกองพิจารณา
เห็นชอบแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และการ
จัดล าดับความส าคัญ 

- แผนปฏิบัติการกอง
การเจ้าหน้าที่ท่ี
ผู้บริหารลงนาม 

ส.ค.-ก.ย. 

6. พิจารณาแผนงาน/
โครงการของ
หน่วยงานด้านการ
บริหารทรัพยากร
บุคคล  

6.1 กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร ร่วมกับกลุ่ม
พัฒนาทรัพยากรบุคคล พิจารณาแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรมของทุกหน่วยงานด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อให้ข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะในการด าเนินงานของหน่วยงาน 

- เอกสาร/หลักฐาน
ผลการพิจารณา
และข้อเสนอแนะ 

ก.ย.-ต.ค. 
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ขั้นตอน กิจกรรม หลักฐาน ระยะเวลา
ด าเนินการ 

7. สื่อสารผลการอนุมตัิ
แผนปฏิบัตริาชการ
ประจ าป ี

7.1 ประสานกรมเพื่อขอทราบความคบืหน้าและผล
ของการพิจารณาอนุมัติแผนปฏิบตัิราชการ
ประจ าป ี

7.2 วิเคราะห์และสรุปผลการอนุมตัิแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี จ าแนกตามหมวดค่าใช้จ่าย 
และโครงการ 

7.3 รายงานผลการอนุมตัิแผนปฏิบัตริาชการกอง
การเจ้าหน้าที่ประจ าปี ต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบรหิารกอง เพื่อพิจารณาและ
ก าหนดแนวทางการบริหารจดัการงบประมาณ 
และการรายงานผลการด าเนินงานในระบบ 
estimates ของกองให้มีประสิทธิภาพ 

7.4 จัดท าแผนการติดตามงานภาพรวมของกอง 
7.5 แจ้งเวียนทุกกลุ่มภายในกอง และ/หรือจดั

ประชุมกลุม่ที่เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบและซักซ้อม
ความเข้าใจในการด าเนินงานตามแนวทางการ
บริหารจดัการงบประมาณของกรม  

- เอกสาร/หลักฐาน
การแจ้งเวียน
แผนปฏิบัตริาชการ
ประจ าปภีายใน
หน่วยงาน 

ต.ค.-พ.ย. 

8. จัดท าประมาณค า
ของบประมาณ
ส าหรับแผนปฏิบตัิ
ราชการปีต่อไป 

8.1 ประสานผู้เกีย่วข้อง (กลุ่ม) ภายในกอง เพื่อ
จัดท าประมาณการค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับงบ
บุคลากร ค่าเช่าบ้าน ค่าสาธารณปูโภค รวมทั้ง
แผนงาน/โครงการและวงเงินงบประมาณที่จะ
ด าเนินการในภาพรวมตามนโยบาย ทิศทาง 
และยุทธศาสตร์ของกรมในปีต่อไป 

- เอกสาร/หลักฐาน
การแจ้งผู้เกี่ยวข้อง
จัดท าประมาณ
การงบประมาณ
รายจ่ายปตี่อไป 

ต.ค.-พ.ย. 

9. ด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัตริาชการ
ประจ าป ี

 

 

9.1 สรุปผลการด าเนินงานในปีท่ีผ่านมาเพื่อส่งให้
กลุ่มยุทธศาสตรจ์ัดท ารายงานประจ าปีที่ผ่านมา
เพื่อเผยแพรผ่ลการด าเนินงาน 

9.2 ด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่
ได้รับมอบหมาย รวมทั้งการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณให้เป็นไปตามแนวทางที่กรมก าหนด 

- เอกสาร/หลักฐาน
เกี่ยวกับรายงานผล
การด าเนินงานตาม
แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรมที่ก าหนด 

- รายงานการประชุม
ที่ประชุมบริหาร
กอง 

พ.ย.-ส.ค. 

10. รายงานผลการ
ด าเนินงานตามค า
รับรองการปฏบิัติ
ราชการประจ าป ี

 

10.1 ทุกกลุ่มรายงานผลการด าเนินงานตาม
 แผนงาน/ โครงการ/กิจกรรมที่ได้รับ
 มอบหมาย  รวมทั้งการใช้จ่ายเงิน
 งบประมาณให้เป็นไป ตามแนวทางที่กรม
 ก าหนด เช่น ปัญหาอุปสรรค และ
 ข้อเสนอแนะการด าเนินงานต่อไป 

 

- เอกสาร/หลักฐาน
การรายงานผลการ
ด าเนินงานในระบบ 
estimate เป็นราย
ไตรมาส 

 

 

ธ.ค., มี.ค., 
มิ.ย., ก.ย. 
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ขั้นตอน กิจกรรม หลักฐาน ระยะเวลา
ด าเนินการ 

10.2 จัดท าสรุปรายงานผลการด าเนินงาน พร้อม
 ข้อเสนอแนะ และ(ร่าง) รายงานประจ าปี 
 เสนอผู้บริหารพจิารณา 

- รายงานการประชุม
ที่ประชุมบริหาร
กอง 

 
 

เอกสารอ้างอิง  (Reference Document) 
1) คู่มือแนวทางการการจัดท าแผนปฏิบัติราชการของกรมควบคุมโรคประจ าปี 
2) แผนปฏิบัติราชการกรมควบคุมโรค 
3) คู่มือการใช้งานระบบบริหารจัดการงบประมาณ กรมควบคุมโรค (estimates) 

แบบฟอร์มที่ใช้  (Form) 
1) แบบฟอร์มการจัดท าแผนการปฏิบัติราชการของหน่วยงานกรมควบคุมโรค 
2) แบบรายงานผลการด าเนินงาน 

เอกสารบันทึก  (Record) 
 

ชื่อเอกสาร ผู้รับผิดชอบจัดเก็บ สถานที่จัดเก็บ
เอกสาร 

ระยะเวลาการ
จัดเก็บ 

วิธีการจัดเก็บ 

แฟ้มแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี 

นักทรัพยากรบุคคลที่ได้รับ
มอบหมายให้รับผิดชอบ 

กลุ่มยุทธศาสตร์
และพัฒนาองค์กร 

ตามระเบียบงาน
สารบรรณ 

เรียงตาม
ระยะเวลา 

แฟ้มรายงานผล
การด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี 

นักทรัพยากรบุคคลที่ได้รับ
มอบหมายให้รับผิดชอบ 

กลุ่มยุทธศาสตร์
และพัฒนาองค์กร 

ตามระเบียบงาน
สารบรรณ 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 37 - 
 

7. กระบวนงานการพัฒนาบุคลากร กองการเจ้าหน้าที่ 

 ผังข้ันตอนการด าเนินงาน 

ขั้นตอน 
กลุ่มยุทธศาสตร ์

และพัฒนาองค์กร 
คณะกรรมการบรหิาร 

กองการเจ้าหน้าที ่
ผู้บริหาร 
หน่วยงาน 

กลุ่ม 
ภายในกอง 

1. ศึกษาวิเคราะห์แนวทางการ
ด าเนินงานประจ าป ี

     

2. ก าหนดนโยบายการด าเนินงาน
พัฒนาบุคลากร 

     

3. สื่อสารนโยบายการด าเนินงาน
พัฒนาบุคลากร 

    

4. ประเมินสมรรถนะบุคลากร     

5. จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรกอง
การเจ้าหน้าที ่

    

6. พิจาณาแผนพัฒนาบคุลากร     

7. เสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณาและ  
ลงนามเห็นชอบแผนพัฒนา
บุคลากรกองการเจ้าหน้าท่ี 

    

8. สื่อสารแผนพัฒนาบุคลากร     

9. ด าเนินงานตามแผนพัฒนา
บุคลากร 

    

10. ประเมินสมรรถนะบุคลากร
รอบที่ 2 

    

11. สรุปผลการด าเนินงาน 

 

    

 

 
 
 
 

เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ 
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 รายละเอียดการด าเนินงาน 

ขั้นตอน กิจกรรม หลักฐาน ระยะเวลา
ด าเนินการ 

1. ศึกษาวิเคราะห์  
แนวทางการ
ด าเนินงานประจ าป ี

1.1 ศึกษาแนวทางการประเมินสมรรถนะบุคลากร
ประจ าป ี

1.2 ทบทวนผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนา
บุคลากรของหน่วยงานในปีท่ีผ่านมา 

1.3 จัดท า(ร่าง) แนวทางการประชุมช้ีแจงเรื่อง
แนวทางการด าเนินงานพัฒนาบุคลากรของ
หน่วยงานเสนอคณะกรรมการบรหิารกอง 
พิจารณาและให้ความเห็นชอบ 

- เอกสาร/หลักฐาน  
การทบทวนผลการ
ด าเนินงานปีท่ีผ่านมา 

ก.ย.-ต.ค. 

2. ก าหนดนโยบายการ
ด าเนินงานพัฒนา
บุคลากร 

2.1 แจ้งเวียนหรือประชุมช้ีแจงแนวทางการ
ด าเนินงานแก่บุคลากรของกองเพื่อรับทราบ
และด าเนินงานตามแนวทางที่กรมก าหนด 

- เอกสาร/หลักฐานการ
ประชุมหรือช้ีแจงแนว
ทางการด าเนินงาน
ภายในหน่วยงาน 

ต.ค.-พ.ย. 

3. สื่อสารนโยบายการ
ด าเนินงานพัฒนา
บุคลากร 

3.1 ประสานและติดตามการประเมินสมรรถนะ
บุคลากรของแตล่ะกลุ่มตามระยะเวลาที่
ก าหนด 

- เอกสาร/หลักฐานการ
ประชุมหรือช้ีแจงแนว
ทางการด าเนินงาน
ภายในหน่วยงาน 

ต.ค.-พ.ย. 

4. ประเมินสมรรถนะ
บุคลากร 

4.1 ด าเนินการประเมินสมรรถนะ 
4.2 พิจารณาแนวทางการพัฒนาบคุลากรตาม

ช่องว่างของสมรรถนะของบุคลากรเป็น
รายบุคคล 

- เอกสาร/หลักฐานผล
การประเมิน
สมรรถนะเป็น
รายบุคคล 

พ.ย.-ธ.ค. 

5. จัดท าแผนพัฒนา
บุคลากรกองการ
เจ้าหน้าท่ี 

5.1 จัดท า (ร่าง) แผนพัฒนาบุคลากรในภาพรวม
ของหน่วยงาน ตามแนวทางยุทธศาสตร์การ
พัฒนาบุคลากรของกรมควบคุมโรค 
 

- ร่างแผนพัฒนา
บุคลากรของกองการ
เจ้าหน้าท่ี 

ธ.ค.-ม.ค. 

6. พิจาณาแผนการ
พัฒนาบุคลากร 

 

 

 

 

6.1 แจ้งเวียนทุกกลุ่มภายในกองการเจ้าหน้าที่
พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะในการวางแผน
พัฒนาบุคลากรของกองการเจ้าหน้าท่ี และ
น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกอง
พิจารณาให้ความเห็นชอบอีกครั้งหนึ่ง 

- เอกสาร/หลักฐานการ
แจ้งเวียนภายใน
หน่วยงาน 

ม.ค.-ก.พ. 
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ขั้นตอน กิจกรรม หลักฐาน ระยะเวลา
ด าเนินการ 

7. เสนอผู้บริหารเพื่อ
พิจารณาและลงนาม
เห็นชอบแผนพัฒนา
บุคลากรกองการ
เจ้าหน้าท่ี 

7.1 ท าหนังสือเสนอผูบ้ริหารหน่วยงานให้ความ
เห็นชอบแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี 

- แผนพัฒนาบุคลากร
กองการเจ้าหน้าที่
ประจ าปีทีผู่้บริหารลง
นาม 

ก.พ.-มี.ค. 

8. สื่อสารแผนพัฒนา
บุคลากร 

8.1 สื่อสารเรื่องแผนพัฒนาบุคลากรของกองการ
เจ้าหน้าท่ีประจ าปผี่านช่องทางต่าง ๆ  เช่น 
การประชุมช้ีแจง หนังสือแจ้งเวียน  

- เอกสาร/หลักฐานการ
แจ้งเวียนแผนฯ 
ภายในหน่วยงาน 

ก.พ.-มี.ค. 

9. ด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาบุคลากร 

9.1 ทุกกลุ่มด าเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรทั้ง
รูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ 

9.2 ส ารวจความพึงพอใจท่ีมีต่อการพฒันา
บุคลากร 
 

- เอกสาร/หลักฐาน
เกี่ยวกับรายงานผล
การด าเนินงานของทุก
กลุ่มภายในหน่วยงาน 

มี.ค., มิ.ย., 
ก.ย. 

10. ประเมิน
สมรรถนะ
บุคลากรรอบที่ 2 

10.1 ประเมินสมรรถนะบุคลากร 
กองการเจ้าหน้าที่ เป็นรายบุคคล  
รอบที่ 2 

- เอกสาร/หลักฐานผล
การประเมิน
สมรรถนะ 

ส.ค.-ก.ย. 

11. สรุปผลการ
ด าเนินงาน 

 

11.1 ประสาน และติดตามการด าเนินงานพัฒนา
บุคลากรตามแผนพัฒนารายบคุคลของกลุ่ม
ต่าง ๆ ภายในกอง และรายงานผลการ
ด าเนินงานเป็นรายไตรมาสในรูปของ
เอกสาร หรือการน าเสนอในที่ประชุม
คณะกรรมการบรหิารกอง และในระบบ 
estimates 

11.2 สรุปผลการด าเนินงานพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรภาพรวม ประกอบด้วยรปูแบบ 
วิธีการ ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ
แนวทางการด าเนินงานในปีต่อไป 

-เอกสาร/หลักฐาน
ผลสรุปของการ
ด าเนินงานเป็นราย
ไตรมาส  

มี.ค., มิ.ย., 
ก.ย. 
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เอกสารอ้างอิง  (Reference Document) 
1) คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องแนวทางการประเมินสมรรถนะและการจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล 

กรมควบคุมโรค 

แบบฟอร์มที่ใช้  (Form) 
1) แผนการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan) 
2) แบบรายงานการประเมินสมรรถนะหลัก (Core Competency) 
3) แบบรายงานการประเมินสมรรถนะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ (Technical Competency) 
4) แบบฟอร์มการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน 
5) แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน 
6) รายงานสรุปผลการด าเนินการพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนารายบุคคล 
7) แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการพัฒนาบุคลากร 

เอกสารบันทึก  (Record) 

ชื่อเอกสาร ผู้รับผิดชอบจัดเก็บ สถานที่จัดเก็บ
เอกสาร 

ระยะเวลาการ
จัดเก็บ 

วิธีการจัดเก็บ 

แฟ้มการด าเนินงาน
พัฒนาสมรรถนะ
บุคลากร 

นักทรัพยากรบุคคลที่
ได้รับมอบหมายให้
รับผิดชอบ 

กลุ่มยุทธศาสตร์และ
พัฒนาองค์กร 

ตามระเบียบงาน
สารบรรณ 

เรียงตาม
ระยะเวลา 
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8. กระบวนงานการบริหารผลการปฏิบัติงานบุคลากร กองการเจ้าหน้าที่ 

 ผังข้ันตอนการด าเนินงาน 
 

ขั้นตอน กลุ่มยุทธศาสตร ์
และพัฒนาองค์กร 

คณะกรรมการบรหิาร 
กองการเจ้าหน้าที ่

ผู้บริหาร 
หน่วยงาน 

กลุ่ม 
ภายในกอง 

1. ศึกษาวิเคราะห์แนวทางการ
ด าเนินงานประจ าป ี

    

2. ทบทวนเป้าประสงค์ยุทธศาสตร์
และแผนทียุ่ทธศาสตร์ของ
หน่วยงาน 

    

3. ก าหนดแนวทางการด าเนินงาน
บริหารผลการปฏิบตัิงาน
ประจ าป ี

    

4. เสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณาและ
เห็นชอบแนวทางการด าเนินงาน 

    

5. ถ่ายทอดตัวช้ีวัดและค่า
เป้าหมายตามเป้าประสงค์
ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 

    

6. จัดท าค ารับรองการปฏิบตัิ
ราชการของบุคลากร 

    

7. ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ตามค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการ 

    

8. การเช่ือมโยงผลการปฏิบตัิ
ราชการกับเรื่องแรงจูงใจ 

    

9. สรุปผลการด าเนินงาน 

 

    

 

 

 

ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 
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รายละเอียดการด าเนินงาน 

ขั้นตอน กิจกรรม หลักฐาน ระยะเวลา
ด าเนินการ 

1. ศึกษา วิเคราะห์
แนวทางการ
ด าเนินงาน
ประจ าป ี

1.1  ทบทวนและสรุปข้อดี ข้อเสีย ปญัหาอุปสรรค
ของการด าเนินงานในปีท่ีผ่านมา 

- เอกสาร/หลักฐาน
รายงานสรุปผลการ
ทบทวนฯ 

- รายงานการประชุมฯ 

ก.ย.-ต.ค. 

2. ทบทวน
เป้าประสงค์
ยุทธศาสตร์และ
แผนที่ยุทธศาสตร์
ของหน่วยงาน 

2.1 มีการทบทวนยืนยันวิสยัทัศน์ ประเด็น
ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และการจัดท าแผนที่
ยุทธศาสตร์ของหนว่ยงานรวมทั้งการก าหนด
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การประเมินผล
ความส าเร็จของการบรรลุเป้าประสงค์ของ
หน่วยงาน 

- เอกสาร/หลักฐาน
 การทบทวนฯ 
- รายงานการประชุมฯ 

ต.ค.-พ.ย. 

3. ก าหนดแนวทาง
การด าเนินงาน
บริหารผลการ
ปฏิบัติงาน
ประจ าป ี

3.1 ก าหนดแนวทางการด าเนินงานโดยน าข้อมูลจาก
ผลการทบทวนในข้อท่ี 1 มาใช้เป็นแนวทางการ
ด าเนินงาน 

3.2 ก าหนดแนวทางหรือกรอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของหน่วยงาน และรายบุคคล 

3.3 ก าหนดปฏิทินการด าเนินงาน การติดตาม และ
ประเมินผลการด าเนินงาน 

- เอกสาร/หลักฐานการ
 ก าหนดแนวทางการ
 ด าเนินงาน เช่น 
 รายงานการประชุมฯ  

พ.ย.-ธ.ค. 

4. เสนอผู้บริหารเพื่อ
พิจารณาและ
เห็นชอบแนว
ทางการ
ด าเนินงาน 

4.1 ท าหนังสือเสนอผูบ้ริหารหน่วยงานให้ความ
เห็นชอบแนวทางการด าเนินงานประจ าป ี

- แนวทางการด าเนินงาน
ของกองการเจ้าหน้าที่
ประจ าปีทีผู่้บริหารลง
นาม 

พ.ย.-ธ.ค. 

5. ถ่ายทอดตัวช้ีวัด
และค่าเป้าหมาย
ตามเป้าประสงค์
ยุทธศาสตร์ของ
หน่วยงาน 

5.1 การจัดประชุมชี้แจงเพ่ือถ่ายทอด ตัวช้ีวัด
 และค่าเป้าหมายสู่กลุ่มและบุคคลภายใน
 หน่วยงาน  โดยครอบคลุมทั้งตัวช้ีวัด ค่า
 เป้าหมาย รวมทั้งหลักเกณฑ์และวธิีการ
 ประเมินผลการปฏิบัติราชการเป็น รายบุคคล 

- เอกสาร/หลักฐานการ
 ประชุมชี้แจงภายใน
 หน่วยงาน / คู่มือ แนว
 ทางการด าเนินงาน 

 

พ.ย.-ธ.ค. 

6. จัดท าค ารับรอง
การปฏิบัติ
ราชการของ
บุคลากร 

6.1 ทุกคนจัดท าค ารับรองการปฏิบตัิราชการเป็น
รายบุคคลกับผู้บังคับบัญชา 

6.2 ระดับหัวหน้ากลุ่มจัดท าค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการกับผู้อ านวยการหน่วยงานเพิ่มเตมิ 

- เอกสาร/หลักฐานการ
 แจ้งเวียนเพื่อจัดท า
 รับรอง 
- ความสัมพันธ์ของ
 ตัวช้ีวัดระหว่างบุคคล
 กับหน่วยงาน  

ธ.ค.-ม.ค. 
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ขั้นตอน กิจกรรม หลักฐาน ระยะเวลา
ด าเนินการ 

7. ประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ
ตามค ารับรองการ
ปฏิบัติราชการ 

7.1 ประเมินผลความส าเร็จของการด าเนินงาน
 ตามตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย ทุก 6 เดือน 

- เอกสาร/หลักฐานการ
 สรุปผลการด าเนินงาน
 ตามตัวช้ีวัดและค่า
 เป้าหมายตามค ารับรอง
 การปฏิบัตริาชการของ
 หน่วยงาน/กลุม่/บุคคล 

มี.ค. , ก.ย. 

8. การเช่ือมโยงผล
การปฏิบัติ
ราชการกับเรื่อง
แรงจูงใจ 

8.1 มีการจัดสรรสิ่งจูงใจที่สอดคล้องกบั
 ผลสัมฤทธ์ิของการด าเนินงานทุก 6 เดือน  
8.2 รายงานผลการประเมินผลและการเลื่อน
 เงินเดือน 

- เอกสาร/หลักฐานท่ี
 แสดงให้เห็นถึงการ
 จัดสรร สิ่งจูงใจที่
 สอดคล้องกับผลการ
 ประเมินผล เช่น 
 ประกาศเรื่องบุคลากร
 ดีเด่น  

มี.ค. ,ก.ย. 

9. สรุปผลการ
ด าเนินงาน 

9.1 ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
 ภาพรวมของหน่วยงาน 
9.2 เสนอแนะแนวทางการด าเนินงานรอบต่อไป  

- เอกสาร/หลักฐานการ
 สรุปผลการด าเนินงาน
 ภาพรวม 

มี.ค. ,ก.ย. 

 

เอกสารอ้างอิง  (Reference Document) 
1) ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการกรมควบคุมโรค 
2) ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานราชการ 

แบบฟอร์มที่ใช้  (Form) 
1) แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการกรมควบคุมโรค 
2) แบบรายงานผลการด าเนินงานตามระบบบริหารผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ 
3) แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานราชการกรมควบคุมโรค 
4) แบบรายงานผลการด าเนินงานตามระบบบริหารผลการปฏิบัติราชการของพนักงานราชการ 

เอกสารบันทึก  (Record) 
 

ชื่อเอกสาร ผู้รับผิดชอบจัดเก็บ สถานที่จัดเก็บ
เอกสาร 

ระยะเวลาการ
จัดเก็บ 

วิธีการจัดเก็บ 

แฟ้มการด าเนินงาน
ตามระบบบริหารผล
การปฏิบัติงาน
ประจ าปี 

นักทรัพยากรบุคคลที่
ได้รับมอบหมายให้
รับผิดชอบ 

กลุ่มยุทธศาสตร์และ
พัฒนาองค์กร 

ตามระเบียบงาน
สารบรรณ 

เรียงตาม
ระยะเวลา 
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9. กระบวนงานการส ารวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 ผังข้ันตอนการด าเนินงาน 
 

ขั้นตอน 
กลุ่มยุทธศาสตร ์

และพัฒนาองค์กร 
คณะกรรมการบรหิาร 

กองการเจ้าหน้าที ่
ผู้บริหาร 
หน่วยงาน 

กลุ่ม 
ภายในกอง 

1. ทบทวนผลการด าเนนิงานปี
ที่ผ่านมา 

    

2. ก าหนดแผนพฒันาและ
ปรับปรุงองค์กร 

    

3. เสนอแผนผูบ้ริหาร
หน่วยงานพิจารณาเห็นชอบ
แผนพัฒนาและปรบัปรุง
องค์กร 

    

4. สื่อสารแผนพฒันาและ
ปรับปรุงองค์กร 

    

5. ด าเนินงานตามแผนพัฒนา
และปรับปรุงองค์กร 

    

6. ส ารวจความคิดเห็นและ
ความพึงพอใจที่มีต่อการ
ด าเนินงานบริหารทรัพยากร
บุคคล 

    

7. สรุปผลการด าเนนิงาน 

 

    

 

 

 

 

 

 

ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 
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 รายละเอียดการด าเนินงาน 
 

ขั้นตอน กิจกรรม หลักฐาน ระยะเวลา
ด าเนินการ 

1. ทบทวนผลการ
ด าเนินงานท่ีผ่านมา 

1.1 ทบทวนผลการปฏิบัติงาน และข้อคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะที่ได้จากการปฏิบัติงานผ่าน
ช่องทางต่าง ๆ เช่น ข้อคิดเห็นจากท่ีประชุม 
แบบส ารวจความคิดเห็นและความพึงพอใจ 
นโยบายการปฏิบัตริาชการ 

- เอกสาร/หลักฐาน
 การทบทวนผลทีไ่ด้
 จากการปฏิบตัิงาน 

ต.ค.-พ.ย. 

2. ก าหนดแผนพัฒนาและ
ปรับปรุงองค์กร 

2.1 วิเคราะห์และก าหนดแนวทางการพัฒนา
เพื่อปรับปรุงหน่วยงานในปีปัจจุบนั โดย
ค านึงความพร้อมและความเป็นไปได้ในการ
ด าเนินงาน รวมทั้งงบประมาณที่ใช้ในการ
ด าเนินงาน 

2.2 จัดท าแผนพัฒนาและปรับปรุงองค์กร 

- เอกสาร/หลักฐาน
การวิเคราะห์ และ
เกณฑ์ที่ใช้ในการ
จัดท าแผนฯ 

พ.ย.-ธ.ค. 

3. เสนอแผนผู้บริหาร
หน่วยงานพิจารณา
เห็นชอบแผนพัฒนา
และปรับปรุงองค์กร 

3.1 ท าหนังสือเสนอผูบ้ริหารหน่วยงานลงนาม
เห็นชอบแผนพัฒนาและปรับปรุงองค์กร 

- แผนพัฒนาและ
 ปรับปรุงองค์กรที่
 ผู้บริหารลงนาม 

ธ.ค.-ม.ค. 

4. สื่อสารแผนพัฒนาและ
ปรับปรุงองค์กร 

4.1 สื่อสารแผนพัฒนาและปรับปรุงองค์กรให้แก่
 บุคลากรภายในหน่วยงานผ่านช่องทาง   
 ต่าง ๆ เช่น หนังสือแจ้งเวียน เว็บไซด์ การ
 ประชุมชี้แจง 

- เอกสาร/หลักฐาน
 การสื่อสารแผนฯ 
 ภายในหน่วยงาน 

ม.ค.-ก.พ. 

5. ด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาและ
ปรับปรุงองค์กร 

5.1 ทุกกลุ่มด าเนินงานตามแผนพัฒนาและ
ปรับปรุงองค์กร 

- เอกสาร/หลักฐาน
 รายงานผลการ
 ด าเนินงานตาม
 แผนฯ 

ก.พ.-ก.ค. 

6. ส ารวจความคิดเห็นและ
ความพึงพอใจท่ีมีต่อ
การด าเนินงานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

6.1 พิจารณาและก าหนดแบบส ารวจความ 
 คิดเห็น 
6.2 แจ้งเวียนแบบส ารวจความคดิเห็นตาม

กลุ่มเป้าหมายใหส้อดคล้องกับภารกิจ 
6.3 วิเคราะห์และสรุปผลการส ารวจความ

คิดเห็น 
 

- ผลการส ารวจ
 ความคิดเห็น 

ส.ค.-ก.ย. 

7. สรุปผลการด าเนินงาน 

 

7.1 สรุปผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาและ
ปรังปรุงองคก์รน าเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการบรหิารกอง 

- รายงานการประชุม
 คณะกรรมการ
 บริหารกอง 
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เอกสารอ้างอิง  (Reference Document) 
1) แนวทางการด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการหน่วยงานกรมควบคุมโรคประจ าปี 

แบบฟอร์มที่ใช้  (Form) 
1) แบบสอบถามความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ 

เอกสารบันทึก  (Record) 
 

ชื่อเอกสาร ผู้รับผิดชอบจัดเก็บ สถานที่จัดเก็บ
เอกสาร 

ระยะเวลาการ
จัดเก็บ 

วิธีการจัดเก็บ 

แฟ้มการส ารวจความ
คิดเห็นและความพึง
พอใจด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

นักทรัพยากรบุคคลที่
ได้รับมอบหมายให้
รับผิดชอบ 

กลุ่มยุทธศาสตร์และ
พัฒนาองค์กร 

ตามระเบียบงาน
สารบรรณ 

เรียงตาม
ระยะเวลา 
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10. กระบวนงานการจัดการความรู้ กองการเจ้าหน้าที่ 

  ผังข้ันตอนการด าเนินงาน 

ขั้นตอน 
กลุ่มยุทธศาสตร ์

และพัฒนาองค์กร 
คณะท างาน 

จัดการความรู้ 
ผู้บริหาร 
หน่วยงาน 

กลุ่ม 
ภายในกอง 

1. ทบทวนผลการ
ด าเนินงานที่ผา่นมา 

    

2. ก าหนดแผนการ
ด าเนินงาน 

 

 

   

3. เสนอผู้บริหารเห็นชอบ
แผนการด าเนนิงาน 

    

4. สื่อสารแผนการ
ด าเนินงาน 

 

 

   

5. ด าเนินงานตามแผนการ
จัดการความรู ้

 

 

   

6. สรุปผลการด าเนนิงาน 

 

 

 

   

ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 
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รายละเอียดการด าเนินงาน 

 
ขั้นตอน กิจกรรม หลักฐาน ระยะเวลา

ด าเนินการ 

1. ทบทวนผลการ
ด าเนินงานท่ี
ผ่านมา 

1.1 ทบทวนการด าเนินงานการจัดการความรู้ปีท่ี
ผ่านมาเกีย่วกับผลการด าเนินงาน รูปแบบ/
วิธีการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค รวมทั้ง
ข้อเสนอแนะ 

 

- เอกสาร/หลักฐานการ
 ทบทวนผลการ
 ด าเนินงาน เช่น 
 สรุปผลการทบทวนฯ 

ต.ค.-พ.ย. 

2. ก าหนดแผนการ
ด าเนินงาน 

2.1 ศึกษา วิเคราะห์แนวทางการด าเนนิงานในปี
ปัจจุบัน 

2.2 แต่งตั้งคณะท างาน 
2.3 ก าหนดแนวทางการด าเนินงานเพือ่การจัดการ

ความรู้ของหน่วยงาน 
2.4 จัดท าแผนการด าเนินงานและปฏทิินการติดตาม

การด าเนินงาน 

- เอกสาร/หลักฐาน
 เกี่ยวกับการก าหนด
 แผนด าเนินงาน เช่น 
 รายงานการประชุม
 คณะท างานฯ 
- ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน 

พ.ย.-ธ.ค. 

3. เสนอแผน
ผู้บริหาร
หน่วยงาน
พิจารณา
เห็นชอบแผน 

3.1 ท าหนังสือเสนอผูบ้ริหารหน่วยงานลงนาม
เห็นชอบแผนการจดัการความรู้ของหน่วยงาน 

- แผนการจัดการความรู้
 ของหน่วยงานท่ี
 ผู้บริหารลงนาม 

ธ.ค. 

4. สื่อสารแผนการ
ด าเนินงาน 

4.1 สื่อสารแผนการด าเนินการจดัการความรู้ของ
หน่วยงานผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น หนังสือแจ้ง
เวียน เว็บไซด์ การประชุมช้ีแจง เป็นต้น 

- เอกสาร/หลักฐาน
 เกี่ยวกับสื่อสารแผนฯ
 ภายในหน่วยงาน 

ธ.ค.-ม.ค. 

5. ด าเนินงานตาม
แผนการจดัการ
ความรู ้

5.2 ทุกกลุ่มด าเนินงานตามแผนการจดัการความรู้
ของหน่วยงานประจ าป ี

- เอกสาร/หลักฐาน
 รายงานผลการ
 ด าเนินงานตามแผนฯ 

ม.ค.-ส.ค. 

6. สรุปผลการ
ด าเนินงาน 

6.1 สรุปรายงานผลการด าเนินงานแผนการจัดการ
ความรู้เป็นตามระยะเวลาและช่องทางที่ก าหนด 

- รายงานผลการ
 ด าเนินงานในระบบ 
 estimates  
- รายงานการประชุม
 คณะกรรมการ
 บริหารกอง 

มี.ค.,มิ.ย., 
ก.ย. 
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เอกสารอา้งอิง  (Reference Document) 
1) คู่มือแนวทางการด าเนินงานการจัดการความรู้ กรมควบคุมโรค  

 
แบบฟอร์มที่ใช้  (Form) 

1) แบบฟอร์มการวิเคราะห์องค์ความรู้ที่จ าเป็นในการด าเนินการ 
2) แบบรายงานผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ของหน่วยงาน 

 
เอกสารบันทึก  (Record) 
 

ชื่อเอกสาร ผู้รับผิดชอบจัดเก็บ สถานที่จัดเก็บ
เอกสาร 

ระยะเวลาการ
จัดเก็บ 

วิธีการจัดเก็บ 

แฟ้มการด าเนินงาน
เรื่องการจัดการ
ความรู้ของหน่วยงาน 

นักทรัพยากรบุคคลที่
ได้รับมอบหมายให้
รับผิดชอบ 

- คณะท างานจัดการ
 ความรู้  
 

ตามระเบียบงาน
สารบรรณ 

เรียงตาม
ระยะเวลา 

แฟ้มรายงานผลการ
ด าเนินงานการจัดการ
ความรู้ของหน่วยงาน 

นักทรัพยากรบุคคลที่
ได้รับมอบหมายให้
รับผิดชอบ 

กลุ่มยุทธศาสตร์และ
พัฒนาองค์กร 
 

ตามระเบียบงาน
สารบรรณ 

เรียงตาม
ระยะเวลา 
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11. กระบวนงานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ กองการเจ้าหน้าที่ 

  ผังข้ันตอนการด าเนินงาน 

ขั้นตอน 
กลุ่มยุทธศาสตร ์

และพัฒนาองค์กร 
คณะกรรมการ  

PMQA 
ผู้บริหาร 
หน่วยงาน 

กลุ่ม 
ภายในกอง 

1. ทบทวนผลการด าเนินงานท่ี
ผ่านมา 

    

2. ก าหนดแผนการด าเนินงาน
เพื่อพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจดัการภาครัฐ 
ประจ าป ี

 

 

   

3. เสนอแผนผู้บริหารหน่วยงาน
พิจารณาเห็นชอบแผน 

 

 

   

4. สื่อสารแผนการด าเนินงาน
พัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐของหน่วยงาน 

    

5. ด าเนินงานตามแผนการ
พัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐของหน่วยงาน 

 

 

   

6. สรุปผลการด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจดัการภาครัฐของ
หน่วยงาน 

    

7. ประเมินองค์กรพร้อมจดัท า
แผนการปรับปรุงองค์กรปี
ต่อไป 

    

8. สื่อสารแผนการปรับปรุง
องค์กรปีต่อไป 

    

 

 

 

 

ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 
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รายละเอียดการด าเนินงาน 

ขั้นตอน กิจกรรม หลักฐาน ระยะเวลา
ด าเนินการ 

1. ทบทวนผลการ
ด าเนินงานท่ีผ่านมา 

1.1 ทบทวนการด าเนินงานการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐปผี่านมา
เกี่ยวกับผลการด าเนินงาน รูปแบบ/
วิธีการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค รวมทั้ง
ข้อเสนอแนะ 

1.2 ทบทวนค าสั่งหรือแต่งตั้งคณะท างาน
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ประจ าปเีพิ่มเตมิ 

- เอกสาร/หลักฐานการ
 ทบทวนผลการ
 ด าเนินงาน เช่น  สรุปผล
 การทบทวนฯ 
- ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน 

ต.ค.-พ.ย. 

2. ก าหนดแผนการ
ด าเนินงานเพื่อ
พัฒนาคณุภาพการ
บริหารจดัการ
ภาครัฐ ประจ าป ี

2.1 ศึกษา วิเคราะห์แนวทางการด าเนนิงานใน
ปีปัจจุบัน และผลจากการประเมินองค์กร
ด้วยตนเอง 

2.2 ก าหนดแนวทางการด าเนินงานเพือ่พัฒนา
คุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐกองการ
เจ้าหน้าท่ีประจ าป ี

2.3 จัดท าแผนการด าเนินงานและปฏทิินการ
ติดตามการด าเนินงาน 

- เอกสาร/หลักฐาน
 เกี่ยวกับการก าหนด
 แผนด าเนินงาน เช่น 
 รายงานการประชุม
 คณะท างานฯ 
 

พ.ย.-ธ.ค. 

3. เสนอแผนผู้บริหาร
หน่วยงานพิจารณา
เห็นชอบแผน 

3.1 ท าหนังสือเสนอผูบ้ริหารหน่วยงานลงนาม
เห็นชอบแผนการพัฒนาคณุภาพการ
บริหารจดัการภาครัฐ 

-  แผนการพัฒนาคณุภาพ
 การบริหารจัดการ
 ภาครัฐ ที่ผู้บริหาร 
 ลงนาม 

ธ.ค. 

4. สื่อสารแผนการ
พัฒนาคุณภาพการ
บริหารจดัการ
ภาครัฐ 

4.1 สื่อสารแผนการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐของหน่วยงานผ่านชอ่งทาง
ต่าง ๆ เช่น หนังสือแจ้งเวียน เว็บไซด์ 
การประชุมช้ีแจง เป็นต้น 

- เอกสาร/หลักฐาน
 เกี่ยวกับสื่อสารแผนฯ
 ภายในหน่วยงาน 

ธ.ค.-ม.ค. 

5. ด าเนินงานตาม
แผนการพัฒนา
คุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐของ
หน่วยงาน 

5.1 ทุกกลุ่มร่วมด าเนินงานตามแผนการ
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ของหน่วยงานประจ าปี  

- เอกสาร/หลักฐาน
 รายงานผลการ
 ด าเนินงานตามแผนฯ 

ม.ค.-ส.ค. 

6. สรุปผลการ
ด าเนินงาน 

6.1 สรุปผลการด าเนินงานแผนการพฒันา
คุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐตาม
ระยะเวลาและช่องทางที่ก าหนด 

 

 - รายงานการประชุม
 คณะกรรมการบรหิารกอง 

มี.ค.,มิ.ย., 
ก.ย. 
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ขั้นตอน กิจกรรม หลักฐาน ระยะเวลา
ด าเนินการ 

7. ประเมินองค์กร
พร้อมจัดท า
แผนการปรับปรุง
องค์กรปีต่อไป 

7.1 คณะท างานร่วมกันประเมินองค์กรอีกครั้ง
และจัดท าแผนการปรับปรุงองค์กรปีต่อไป 

- รายงานผลการประเมิน
 องค์กรด้วยตนเอง 
- แผนการปรับปรุงองค์กรปี
 ต่อไป 

ส.ค.-ก.ย. 

8. สื่อสารแผนการ
ปรับปรุงองค์กรปี
ต่อไป 

8.1 สื่อสารแผนการปรับปรุงองค์กรปีต่อไป
ของหน่วยงานผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น 
หนังสือแจ้งเวียน เว็บไซด์ การประชุม
ช้ีแจง เป็นต้น 

- เอกสาร/หลักฐาน
 เกี่ยวกับสื่อสารแผนฯ
 ภายในหน่วยงาน 

ก.ย.-ต.ค. 

 
เอกสารอ้างอิง  (Reference Document) 

1) คู่มือเทคนิคการปรับปรุงและพัฒนาองค์การ 
2) คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) กระบวนงานการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ

ภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award : PMQA) กรมควบคุมโรค ระดับพื้นฐาน 
3) คู่มือค าอธิบายตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
4) เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2550 

 
แบบฟอร์มที่ใช้  (Form) 

1) แบบฟอร์มรายงานผลการจัดท าลักษณะส าคัญขององค์กร 
2) โปรแกรมค านวณผลการประเมินองค์กรด้วยตนเองของเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

ระดับพ้ืนฐาน (Fundamental Level)  

เอกสารบันทึก  (Record) 
 

ชื่อเอกสาร ผู้รับผิดชอบจัดเก็บ สถานที่จัดเก็บ
เอกสาร 

ระยะเวลาการ
จัดเก็บ 

วิธีการจัดเก็บ 

แฟ้มการด าเนินงาน
พัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ
กองการเจ้าหน้าที่ 

นักทรัพยากรบุคคลที่
ได้รับมอบหมายให้ให้
รับผิดชอบ 

กลุ่มยุทธศาสตร์และ
พัฒนาองค์กร 

ตามระเบียบงาน
สารบรรณ 

เรียงตาม
ระยะเวลา 

 



 

 

 
 

ภาคผนวก 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

แบบรายงาน 

การบริหารทรัพยากรบุคคลประจ าป ี

ของส่วนราชการระดับกรม 
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แบบ - กรม 

แบบรายงานการบริหารทรัพยากรบุคคลประจ าปี  
ของส่วนราชการ   

 
๑. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๘ (๗) บัญญัติว่า 

ก.พ. มีอ านาจหน้าท่ีในการก ากับ ดูแล ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารทรัพยากร
บุคคลของข้าราชการพลเรือนในกระทรวงและกรม เพื่อรักษาความเป็นธรรมและมาตรฐานด้าน  
การบริหารทรัพยากรบุคคล รวมท้ังตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ในการนี้ 
ให้มีอ านาจเรียกเอกสารและหลักฐานจากส่วนราชการ หรือให้ผู้แทนส่วนราชการ ข้าราชการ หรือ
บุคคลใดๆ มาชี้แจงข้อเท็จจริง และให้มีอ านาจออกระเบียบให้กระทรวงและกรมรายงานเกี่ยวกับ
การบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการพลเรือนท่ีอยู่ในอ านาจหน้าท่ีไปยัง ก.พ.  

๒. ก.พ. จึงได้ออกระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
ของข้าราชการพลเรือน เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๑๒/ว ๓ ลงวันท่ี ๑๒ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๓ เพื่อให้ส่วนราชการจัดท ารายงานเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการพลเรือน
ในปีงบประมาณท่ีผ่านมา ส่งให้ส านักงาน ก.พ. เป็นประจ าทุกปี 

๓. วัตถุประสงค์ของการรายงาน 
๓.๑ เพื่อติดตามและประเมินผลการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ 
๓.๒ เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลของข้าราชการพลเรือนของส่วนราชการ 
๔. การรายงานประกอบด้วยเนื้อหาหลัก ๓ ส่วน ดังนี้ 

ส่วนท่ี ๑ การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการตามกรอบมาตรฐาน
ความส าเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) 

ส่วนท่ี ๒ ผลสัมฤทธ์ิของการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งประกอบด้วย 
๑) ข้อมูลเชิงสถิติท้ังในส่วนของข้อมูลก าลังคน ข้อมูลผลการปฏิบัติ

ราชการ และข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ  
๒) นวัตกรรมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ส่วนท่ี ๓ ภาคผนวก ประกอบด้วยแผนภาพข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ซึ่งได้จากข้อมูลในส่วนท่ี ๒ 

๕. ให้ส่วนราชการจดัท ารายงานประจ าปีตามแบบท่ีส านักงาน ก.พ. ก าหนด (แบบ - กรม) 
ส่งให้ส านักงาน ก.พ. และกระทรวงต้นสังกัดภายในเดือนตุลาคม 
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รายงานการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ .... 
ส่วนราชการ ..... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

โปรดระบุชื่อผู้ประสานงาน 
ชื่อ-สกุล  ....................................................................... 
ต าแหน่ง ....................................................................... 
โทรศัพท์/โทรสาร .......................................................... 
E-Mail ....................................................................... 
วัน เดือน ปี ที่ท างาน ..................................................... 
 
 
 
 
 

ขอรับรองข้อมูลผลการด าเนินงานตามรายละเอียดท่ีแนบมาพร้อมนี้ 
ลงชื่อ ................................................................. 

(............................................................) 
      อธิบดี / หัวหน้าส่วนราชการ 

     ............/................../............... 
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รายงานสรุปผลการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. .... 

ตัวชี้วัดการบริหารทรัพยากรบุคคล 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

เกณฑ์การให้
คะแนน 

ผลการด าเนินงาน 

๑ ๒ ๓ 
ค่า

คะแนนที่
ได ้

คะแนน 
ถ่วง

น้ าหนัก 
มิติที่ ๑ ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์  ๒๐.๐๐          

๑.๑ แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล  ๕.๐๐ ๐   ๕    
๑.๒ การบริหารจัดการอัตราก าลัง             

  ๑) แผนอัตราก าลงัของส่วนราชการ ๓.๗๕ ๑ ๒ ๓    
  ๒) แผนสรรหา บรรจุ และแต่งตั้ง ๓.๗๕ ๑ ๒ ๓    

  
๓) แผนบริหารจัดการกลุ่มบุคลากรที่มีทักษะหรือสมรรถนะ
สูงเพื่อเตรียมและพัฒนาอย่างเป็นระบบ 

๓.๗๕ ๑ ๒ ๓    

  
๔) แผนการสร้างและพฒันาผูบ้ริหารทุกระดับ เพื่อสร้างความ
ต่อเนื่องในการบริหารราชการ 

๓.๗๕ ๑ ๒ ๓    

มิติที่ ๒ ประสิทธิภาพของการบรหิารทรัพยากรบุคคล  ๒๐.๐๐          

  
๕) สัดส่วนค่าใช้จา่ยดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคลมีความ
เหมาะสม และสะท้อนผลิตภาพของบุคคล  

๖.๖๗ ๑ ๒ ๓    

  
๖) ฐานข้อมูลดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคลมีความถูกต้อง 
พร้อมที่จะน าไปใชป้ระโยชน์อยู่เสมอ 

๖.๖๗ ๑ ๒ ๓    

  
๗) การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนกระบวนการ
บริหารทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพยิง่ขึ้น 

๖.๖๗ ๑ ๒ ๓    

มิติที่ ๓ ประสิทธผิลของการบริหารทรพัยากรบุคคล  ๒๐.๐๐          
  ๘) ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน ๑๐.๐๐ ๑ ๒ ๓    

  
๙) สนับสนนุให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาอยา่งต่อเนื่อง     
เพื่อพัฒนาบุคลากรของส่วนราชการ 

๑๐.๐๐ ๑ ๒ ๓    

มิติที่ ๔ ความพร้อมรับผิดด้านการบรหิารทรัพยากรบุคคล ๒๐.๐๐          

  
๑๐) การส่งเสริมให้การบริหารทรัพยากรบุคคลของ        
ส่วนราชการมีธรรมาภิบาล 

๑๐.๐๐ ๑ ๒ ๓    

  

๑๑) บทบาทของผู้น าองค์กรต่อการตัดสินใจดา้นการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล เพื่อการก ากับดูแลองค์กรที่ดี 

๑๐.๐๐ ๑ ๑ ๑    

มิติที่ ๕ คุณภาพชีวิตการท างานและความสมดุลระหว่างชีวิตกับ
การท างาน  

๒๐.๐๐          

  ๑๒) สภาพแวดล้อมในการท างาน ๑๕.๐๐ ๑ ๒ ๓    

  
๑๓) ระบบการท างานที่เอ้ือประโยชน์ร่วมกันระหว่างปัจเจก
บุคคลกับองค์กร 

๕.๐๐ ๐   ๕    

น้ าหนักรวม ๑๐๐.๐๐ ค่าคะแนนที่ได้ 
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ส่วนที่ ๑ การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการตามกรอบมาตรฐานความส าเร็จ 
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) 

มิติที่ ๑ ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ (๒๐ คะแนน) 

๑.๑ แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล (๕ คะแนน) 
แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลฉบับปัจจุบัน เป็นฉบับที่ .... ประจ าปี พ.ศ. .... - พ.ศ. .... 

(สามารถแนบเอกสารขนาด A๔ เพ่ิมเติมได้ตามความเหมาะสม) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ของ
ส่วนราชการ 

ประเด็นที่มุ่งให้ความส าคัญในการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ประเด็นที่ ๑ 
…………………………………. 

ปีที่ ๑ 
 
 

……………………. 

 ปีที่ ๒ 
 
 

……………………. 

 ปีที่ ๓ 
 
 

……………………… 

ประเด็นที่ ๒ 
…………………………………. 

ปีที่ ๑ 
 
 

……………………. 

 ปีที่ ๒ 
 
 

……………………. 

 ปีที่ ๓ 
 
 

……………………… 

ประเด็นที่  
…………………………………. 

ปีที่ ๑ 
 
 

……………………. 

 ปีที่ ๒ 
 
 

……………………. 

 ปีที่ ๓ 
 
 

……………………… 
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๑.๒ การบริหารจัดการอัตราก าลัง (๑๕ คะแนน) 

รายการ คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
๑) แผนอัตราก าลังของส่วนราชการ 
(น้ าหนักร้อยละ ๓.๗๕) 
 

 

 ๑. ใช้แผนอัตราก าลังของอดีตที่ผ่าน โดยไม่มีข้อมูลการ
วิเคราะห์อัตราก าลังที่ส่วนราชการต้องการ (๑ คะแนน) 

๒. มีข้อมูลการวิเคราะห์อัตราก าลัง เพื่อจัดท าแผนกรอบ
อัตราก าลังประจ าปีที่ส่วนราชการต้องการ และน าไปสู่การ
ก าหนดจ านวน ประเภท และระดับต าแหน่ง เสนอ อ.ก.พ. 
กระทรวงพิจารณา (๒ คะแนน) 

๓. มีการติดตาม ประเมนิผล และปรับปรุงแผนอัตราก าลัง
อย่างต่อเนื่อง และน าไปสู่การก าหนดจ านวน ประเภท และ
ระดับต าแหน่ง เสนอ อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณา (๓ คะแนน) 

๒) แผนสรรหา บรรจุ และแต่งตั้ง 
(น้ าหนักร้อยละ ๓.๗๕) 
 

 

 ๑. มีแนวทางและกรอบระยะเวลาในการสรรหา บรรจุ และแตง่ตัง้
อย่างไม่เปน็ทางการชดัเจน (๑ คะแนน) 

๒. มีแผนและสามารถสรรหา บรรจุ และแต่งตั้งได้ตามกรอบ
อัตราก าลัง โดยมีอัตราว่างเกินกว่าร้อยละ ๖ ของกรอบ
อัตราก าลัง (๒ คะแนน) 

๓. มีแผนและสามารถสรรหา บรรจุ และแต่งตั้งได้ตามกรอบ
อัตราก าลัง โดยมีอัตราว่างไม่เกินร้อยละ ๖ ของกรอบ
อัตราก าลัง (๓ คะแนน) 

๓) แผนบริหารจัดการกลุ่มบุคลากรที่มี
ทักษะ หรือสมรรถนะสูงเพื่อเตรียม
และพัฒนาอย่างเป็นระบบ 

(น้ าหนักร้อยละ ๓.๗๕) 
 

 ๑) มีแบบบรรยายลักษณะงาน  (Job Descriptions) ของ
ต าแหน่งงานส าคัญๆ ในกลุ่มภารกิจหลักของส่วนราชการ 
(๑ คะแนน) 

๒) มีแผนพฒันาทางกา้วหนา้ในอาชพี (Career Development 
Plan) ส าหรับต าแหน่งส าคัญๆ ในกลุ่มภารกิจหลักของส่วน
ราชการ (๒ คะแนน)    

๓) ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ในการคัดเลือกบุคลากร เพื่อให้
ได้มาซึ่งกลุ่มบุคคลที่มทีักษะ หรือสมรรถนะสูง และจัดท า
แผนพัฒนา รายบุคคลตามแผนพัฒนาทางก้าวหนา้ในอาชพี 
เพื่อเตรียมและพัฒนาอย่างเป็นระบบ (๓ คะแนน) 
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๑.๒ การบริหารจัดการอัตราก าลัง (ต่อ)  

รายการ คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
๔) แผนการสร้างและพัฒนาผู้บริหารทุก

ระดับเพื่อสร้างความต่อเนื่องในการ
บริหารราชการ 

(น้ าหนักร้อยละ ๓.๗๕) 

 ๑. ก าหนดต าแหน่งหลักที่ต้องการสร้างความต่อเนื่องในการ
บริหารราชการ พร้อมเกณฑ์คุณสมบัติที่เหมาะสมส าหรับ
ต าแหน่งหลักดังกล่าว (Success Profile) (๑ คะแนน) 

๒. ประเมินสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งหลักกับบคุลากร
ผู้มีสิทธิทุกคน เพื่อจัดท าแผนการสร้างและพัฒนาผู้บริหาร
อย่างเป็นระบบ (๒ คะแนน) 

๓. มีแผนพัฒนารายบุคคลตามแผนการสร้างและพัฒนาผู้บริหาร
เพื่อความต่อเนื่องในการบริหารราชการ (๓ คะแนน) 

มิติที่ ๒ ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล (๒๐ คะแนน) 

รายการ คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
๕) สัดส่วนคา่ใช้จ่ายด้านการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลมีความเหมาะสม 
และสะท้อนผลติภาพของบุคลากร 
(Productivity) 

(น้ าหนักร้อยละ ๖.๖๗) 
 

 ๑. มีรายงานต้นทนุรวม และต้นทนุกิจกรรมย่อยเกี่ยวกับ
บุคลากรของส่วนราชการ ประจ าปีงบประมาณ ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนด (๑ คะแนน) 

๒. เปรียบเทียบผลการค านวณต้นทนุของปีงบประมาณปัจจบุัน
กับปีงบประมาณที่ผา่นมาว่ามีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มข้ึนหรือ
ลดลงอย่างไร พร้อมทั้งวิเคราะห์ถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าว (๒ คะแนน) 

๓. จัดท าแผนเพิม่ประสิทธภิาพก าลงัคน ประจ าปงีบประมาณ 
พร้อมทั้งก าหนดเป้าหมายการเพิ่มประสิทธิภาพให้ชัดเจน 
(สามารถวัดผลได้) เพื่อน าไปใช้เพิ่มประสิทธิภาพก าลังคนใน
รอบปีงบประมาณถัดไป โดยแผนฯ ดังกล่าวได้รบัความ
เห็นชอบจากผู้บริหารระดับสูงของส่วนราชการ  (๓ คะแนน) 

๖) ฐานข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคลมีความถูกต้อง พร้อมที่จะ
น าไปใช้ประโยชน์อยู่เสมอ 

(น้ าหนักร้อยละ ๖.๖๗) 

 ๑. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับ
บุคคลของส่วนราชการ (๑ คะแนน) 

๒. มีการปรับปรุงฐานข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลในระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างสม่ าเสมอและทันท่วงที (๒ คะแนน) 

๓. ฐานข้อมูลเก่ียวกับบุคคลในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ
ส่วนราชการสามารถเชื่อมโยงกับระบบ DPIS ของส านักงาน 
ก.พ. และข้อมูล ณ ๑ เมษายน มีความถูกต้องตรงกัน      
(๓ คะแนน) 
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มิติที่ ๒ ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล (ต่อ) 

รายการ คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
๗) การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ

สนับสนุนกระบวนการบริหาร
ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ 

(น้ าหนักร้อยละ ๖.๖๗) 
 
 

 ๑. มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในระบบงานหรือระบบการ
ให้บริการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (๑ คะแนน) 

๒. มีการพัฒนาระบบงานหรือระบบการให้บริการด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลที่สามารถเชื่อมโยงกับระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศฐานข้อมูลเก่ียวกับบคุคลได้อย่างน้อย ๓ ระบบ 
ดังนี้ (๒ คะแนน) 
๒.๑ ................................................................................ 
๒.๒ ................................................................................ 
๒.๓ ……………………………………………………………………... 

๓. มีการน าข้อคิดเห็น/ขอ้เสนอแนะจากผู้ใชง้านในระบบ
สารสนเทศที่พัฒนาขึ้นตามข้อ ๒ มาปรับปรุงใหก้ารใช้ระบบ
สารสนเทศในรอบปีงบประมาณถัดไปมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
(๓ คะแนน) 

มิติที่ ๓ ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล (๒๐ คะแนน) 

รายการ คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
๘) ระบบการบริหารผลการปฏบิัติงาน 
(น้ าหนักร้อยละ ๑๐) 

 ๑. ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการตาม ว.๒๐/๒๕๕๒ (๑ คะแนน) 

๒. KPI ระดับบุคคลสอดคล้องกับภารกิจและผลผลิตหลัก หรือ
มาตรฐานงาน (Job Standard) ของต าแหน่งตามที่ก าหนด   
(๒ คะแนน) 

๓. ผลการประเมินที่ได้สามารถจ าแนกความแตกต่างและจัดล าดับ
ผลการปฏบิัติงานของข้าราชการได้อย่างชัดเจนและมี
ประสิทธิภาพ โดยถูกน าไปใชป้ระโยชน์ ดังนี้ (๓ คะแนน) 
เพื่อการเลื่อนเงินเดือน 
เพื่อการพัฒนาบุคลากร 
เพื่อก าหนดเป็นเงื่อนไขในการคัดเลือกบุคคลกลุ่มที่มี

ทักษะ หรือสมรรถนะสูง เพื่อพัฒนาทางก้าวหน้าในอาชีพ 
เพื่อก าหนดเป็นเงื่อนไขในการปรับเลื่อนต าแหน่งที่สูงขึ้น 
เพื่อใช้ในการปรับปรุงและพฒันาคุณภาพงานของ

ข้าราชการ/ส านัก กอง/องค์กร 
อื่นๆ (โปรดระบ)ุ.............................................. 
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มิติที่ ๓ ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล (ต่อ) 

รายการ คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
๙) สนับสนนุให้เกิดการเรียนรู้และ

พัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนา
บุคลากรของส่วนราชการ 

(น้ าหนักร้อยละ ๑๐) 

 ๑. มีระบบการบริหารจัดการองค์ความรู ้(Knowledge 
Management) ภายในของส่วนราชการ ไม่น้อยกว่า ๒ เรื่อง 
(๑ คะแนน) 

๒. มีระบบการสอนงาน (Coaching หรือ On-the-Job 
Training) ของบุคลากรระดับหัวหน้างาน หรือการถ่ายโอน
ความรู้จากผู้ที่จะเกษียณอายุราชการอย่างมีแบบแผน 
โดยเฉพาะองค์ความรู้ในภารกิจหลัก และรวบรวมเป็น
ข้อมูลองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้ของบุคลากร
ผู้ปฏิบัตงิานรุ่นต่อไป (๒ คะแนน) 

๓. มีการประเมินประสิทธิผลของการพัฒนาและการเรียนรู้ใน
ระบบการสอนงานของบุคลากรและหัวหน้างาน เพื่อให้
บุคลากรผู้ปฏิบัติงานมีทักษะและสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับ
การปฏิบัติงาน และน าไปใช้ในการปรับปรุงระบบการสอนงาน
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น (๓ คะแนน) 

มิติที่ ๔ ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (๒๐ คะแนน) 

รายการ คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
๑๐) การส่งเสริมให้การบริหารทรัพยากร

บุคคลของส่วนราชการมีธรรมาภิบาล 
(น้ าหนักร้อยละ ๑๐) 

 ๑. มีการด าเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ ที่ก าหนดในกฎ ก.พ. 
ระเบียบ ก.พ. หรือ หนังสือเวียน ก.พ. (๑ คะแนน) 

๒. การพิจารณาตามข้อ ๑ เป็นการพิจารณาโดยค านึงถึงระบบ
คุณธรรมเป็นส าคัญ (ความรู้ ความสามารถ ความเสมอภาค 
ความเป็นธรรม และประโยชน์ของทางราชการ) (๒ คะแนน) 

๓. จัดให้มีกลไกการตรวจสอบผลของการบริหารทรัพยากร
บุคคลของส่วนราชการ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นวา่ระบบการ
บริหารทรัพยากรบุคคลเปน็ไปตามระบบคุณธรรม โดย
กลไกที่ส่วนราชการใช้มีดังต่อไปนี้ (๓ คะแนน) 
๓.๑ ...................................................................................... 
๓.๒ ...................................................................................... 
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มิติที่ ๔ ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (ต่อ) 

รายการ คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
๑๑) บทบาทของผู้น าองค์กรต่อการ

ด าเนินการเกี่ยวกับจริยธรรม 
กฎหมาย และความรับผิดชอบต่อ
ตัดสินใจด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล เพ่ือการก ากับ
ดูแลองค์กรที่ด ี 

(น้ าหนักร้อยละ ๑๐) 

 ให้ส่วนราชการตอบค าถามต่อไปนี ้(ข้อละ ๑ คะแนน) 
โปรดระบุจ านวนเร่ืองร้องทุกข์ของข้าราชการในรอบป ี 

(ระบุเร่ือง และจ านวนขา้ราชการที่ร้องทุกข์แยกตามประเภท
เร่ืองที่ร้องทุกข์) 
……………………………………………………………………………………… 
๑. ผู้น าองค์กรมีกระบวนการอย่างไรในการสร้างบรรยากาศ

เพื่อส่งเสริม ก ากับ และส่งผลให้บุคลากรในองค์กรปฏิบัติ
ตามกฎหมาย และมีจริยธรรม  
………………………………………………………………………………… 

๒. ผู้น าองค์กรมีส่วนร่วมอย่างไร ในการพัฒนากลุ่มบุคลากรที่มี
ทักษะหรือสมรรถนะสูงให้อยู่กับองค์กร และการพัฒนาผูน้ า
ในอนาคตขององค์กรเพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่าง
ต่อเนื่อง  
………………………………………………………………………………… 

๓. ผู้น าองค์กรมีส่วนร่วมอย่างไรในการเปิดโอกาสให้ข้าราชการ 
มีส่วนร่วมในการบริหารทรัพยากรบุคคล   
………………………………………………………………………………… 

มิติที่ ๕   คุณภาพชีวิตการท างานและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน (๒๐ คะแนน) 

รายการ คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
๑๒) สภาพแวดล้อมในการท างาน  
(น้ าหนักร้อยละ ๑๕) 

 ๑. จัดให้มีอุปกรณ์และกระบวนการเจ้าหน้าที่สัมพันธ์ขั้นพื้นฐาน 
เพื่ออ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากร    
(๑ คะแนน)  

๒. จัดให้มีกิจกรรมตามยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ข้าราชการพลเรือนสามัญทีส่ะทอ้นภาพการท างานของ 
ส่วนราชการโดยสามารถด าเนินการได้ครอบคลุมในทุกมิติ 
แต่กิจกรรมที่ด าเนินการมีน้อยกว่าคร่ึงหนึ่งของกิจกรรม
ตามยุทธศาสตร์ฯ (๒ คะแนน) 

๓. จัดให้มีกิจกรรมตามยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ข้าราชการพลเรือนสามัญทีส่ะทอ้นภาพการท างานของ 
ส่วนราชการโดยสามารถด าเนินการได้ครอบคลุมในทุกมิติ 
และกิจกรรมที่ด าเนินการมีมากกว่าคร่ึงหนึ่งของกิจกรรม
ตามยุทธศาสตร์ฯ (๓ คะแนน) 
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มิติที่ ๕   คุณภาพชีวิตการท างานและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน (ต่อ) 

รายการ คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
๑๓) ระบบการท างานที่เอ้ือประโยชน์

ร่วมกันระหว่างปัจเจกบุคคลกบั
องค์กร 

(น้ าหนักร้อยละ ๕) 

 ให้ส่วนราชการอธิบายระบบวิธกีารท างานทีส่ามารถช่วยให้
บุคลากรสามารถท างานได้เต็มศกัยภาพ สามารถสร้างสรรค์และ
ส่งมอบผลงานที่มีคุณภาพให้กับส่วนราชการ ทั้งนี้ ตามผลการ
ด าเนินการทีป่รากฏในยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชวีิตของ
ส่วนราชการ ในมิติดา้นการท างาน  
............................................................................................................. 
............................................................................................................. 

ส่วนที่ ๒ ผลสัมฤทธิ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

๒.๑ ข้อมูลก าลังคนของส่วนราชการ 

รายการ 
ปีที่ n ปีที่ n-๑ ปีที่ n-๒ 

จ านวน สัดส่วน จ านวน สัดส่วน จ านวน สัดส่วน 
๒.๑.๑ อัตราก าลังคน       

๑) ข้าราชการ       
๒) ลูกจ้างประจ า       
๓) ลูกจ้างชั่วคราว       
๔) พนักงานราชการ       
ผลรวมก าลังคน       

๒.๑.๒ การเคลื่อนไหวของข้าราชการ       
๑) การเข้ารับราชการ       

- บรรจุใหม่ 
- รับโอน 
- บรรจุกลับ 
- การเข้ารับราชการตาม  

มาตรา ๕๖ 

      

๒) การสูญเสียข้าราชการ       
- ลาออก 
- ให้โอน 
- เกษียณอายุ 
- อ่ืนๆ 
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๒.๒ ข้อมูลข้าราชการของส่วนราชการ 

รายการ 
ปีที่ n ปีที่ n-๑ ปีที่ n-๒ 

กรอบ 
ที่มี 

จ านวน 
(คน) 

อัตรา
ว่าง 

กรอบ 
ที่มี 

จ านวน 
(คน) 

อัตรา
ว่าง 

กรอบ
ที่มี 

จ านวน 
(คน) 

อัตรา
ว่าง 

๑. บริหาร          
๒. อ านวยการ          
๓. วิชาการ          
๔. ทั่วไป          

รวม          

เหตุผลส าคัญของการเปลี่ยนแปลง 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

๒.๓ ข้อมูลโครงสร้างอายุของข้าราชการของส่วนราชการ 

ช่วงอายุ (ปี) 
จ านวนข้าราชการ (คน) 

ปีที่ n ปีที่ n-๑ ปีที่ n-๒ 
ผู้หญิง ผู้ชาย ผู้หญิง ผู้ชาย ผู้หญิง ผู้ชาย 

<= ๒๔       
๒๕-๒๙       
๓๐-๓๔       
๓๕-๓๙       
๔๐-๔๔       
๔๕-๔๙       
๕๐-๕๔       
>=๕๕       
รวม       

๒.๔ จ านวนบุคลากรของหน่วยการเจ้าหน้าที่  

รายการ 
จ านวน (คน) 

ปีที่ n ปีที่ n-๑ ปีที่ n-๒ 
๑. ข้าราชการ    
๒. พนักงานราชการ    

รวม    
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๒.๕ ข้อมูลด้านงบประมาณการใช้จ่าย 

รายการ 
ปีที่ n ปีที่ n-๑ ปีที่ n-๒ 

มูลค่า สัดส่วน มูลค่า สัดส่วน มูลค่า สัดส่วน 
๒.๕.๑ งบประมาณตาม พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี 

      

งบประมาณรวมของส่วนราชการ (ล้านบาท)       
งบประมาณรายจ่ายประเภทงบบุคลากร 
(ล้านบาท) 

      

๒.๕.๒ ข้อมูลรายงานต้นทุนรวมแยกตามแหล่งเงิน 
(เบิกจ่ายจริง) 

      

ค่าใช้จ่ายบุคลากร       
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม       
ค่าใช้จ่ายเดินทาง       
ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค       
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย       
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน       
ต้นทุนในการผลิตอื่น       
รวมต้นทุนผลผลิต ปีที่ n ปีที่ n-๑ ปีที่ n-๒ 

๒.๕.๓ ข้อมูลรายงานต้นทุนกิจกรรมย่อยเกี่ยวกับบุคลากร    
ต้นทุนรวมด้านบริหารบุคลากร (บาท)    
จ านวนบุคลากรที่ใช้ค านวณ (คน)    
ต้นทุนต่อหน่วยด้านบริหารบุคลากร    
ต้นทุนด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล    
จ านวนชั่วโมง/คนการฝึกอบรม    
ต้นทุนต่อหน่วยดา้นการพัฒนาทรัพยากรบคุคล    

เหตุผลส าคัญของการเปลี่ยนแปลง 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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๒.๖ ข้อมูลด้านผลการปฏิบัติราชการ 

๒.๖.๑ ผลการปฏิบัติราชการ โปรดระบุรายละเอียดตัวชี้วัดส าคัญตามบทบาทภารกิจของส่วนราชการ 
  (ใช้ข้อมูลตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ) 

รายการ หน่วยวัด 
ปีที่ n ปีที่ n-๑ ปีที่ n-๒ 

เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่ได ้ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่ได ้ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่ได ้
ตัวชี้วัดที่ ๑ ..........................        
        
ตัวชี้วัดที่ ๒ ..........................        
        
ตัวชี้วัดที่ ............................        
        

๒.๖.๒ การบริหารผลการปฏิบัติงานและค่าตอบแทน 

ปทีี ่ ระดับผลการประเมิน 
ช่วงคะแนนการ

ประเมิน 
ช่วงร้อยละการ
เลื่อนเงินเดือน 

จ านวนข้าราชการ 

อ านวยการ วิชาการและทั่วไป 

n ดีเด่น 
 

   

  ดีมาก 
 

   

  ดี 
 

   

  พอใช้ 
 

   

  ต้องปรับปรุง ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐    

n-๑ ดีเด่น 
 

   

  ดีมาก 
 

   

  ดี 
 

   

  พอใช้ 
 

   

  ต้องปรับปรุง ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐    

n-๒ ดีเด่น 
 

   

  ดีมาก 
 

   

  ดี 
 

   

  พอใช้ 
 

   

  ต้องปรับปรุง ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐    
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 โปรดระบุหลักเกณฑ์เกี่ยวกับรูปแบบในการก าหนดร้อยละของการเลื่อนเงินเดือนที่ใช้ของแต่ละปี 
............................................................................................................................. .................................................... 
............................................................................................................................. .................................................... 
........................................................................ .........................................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................... 

๒.๗ ปัญหาอุปสรรคในการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

..................................................................................... ............................................................................................  
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๒.๘ นวัตกรรมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ผลการด าเนินงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ส าคัญของส่วนราชการเพ่ือการปรับปรุงวิธีการ 
กระบวนการ หรือแนวทางที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคลทั้งการพัฒนา หรือการเตรียมการรองรับ
สถานการณ์ในอนาคตที่จะส่งผลให้ส่วนราชการมีผลการปฏิบัติราชการที่สูงขึ้นหรือมีขีดความสามารถเพ่ิมขึ้น 
หรือสามารถช่วยแก้ไขปัญหาหรือสถานการณ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เป็นอยู่ของส่วนราชการ  

(โปรดระบุชื่อนวัตกรรม และแสดงความเชื่อมโยงของนวัตกรรมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลกับประเด็น
ยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ ตลอดจนความเชื่อมโยงกับแผนกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วน
ราชการ โดยแสดงสาระส าคัญของวิธีการด าเนินการ พร้อมผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการด าเนินการ โดยสามารถแนบ
เอกสารขนาด A๔ เพ่ิมเติมได้ตามความเหมาะสม) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

........................................................................................... ......................................................................................  
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ส่วนที่ ๓ ภาคผนวก 

๓.๑  แผนภาพแสดงข้อมูลก าลังคนของส่วนราชการ (ข้อมูลจากหัวข้อ ๒.๑) 

๓.๒ แผนภาพแนวโน้มข้าราชการเมื่อเทียบกับกรอบอัตราก าลังที่มี (ข้อมูลจากหัวข้อ ๒.๒) 
 แสดงเป็นภาพรวมของส่วนราชการ  และ 
 แยกประเภทตามต าแหน่งอ านวยการ/ต าแหน่งวิชาการ/ต าแหน่งทั่วไป 

๓.๓ แผนภาพแสดงการสูญเสียข้าราชการ (ข้อมูลจากหัวข้อ ๒.๑) 

๓.๔ แผนภาพแสดงการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการเพ่ือทดแทนการสูญเสียข้าราชการ (ข้อมูลจากหัวข้อ ๒.๑) 

๓.๕ แผนภาพพีรามิดข้าราชการ จ าแนกตามช่วงอายุ (ข้อมูลจากหัวข้อ ๒.๓) 

๓.๖ แผนภาพแสดงสัดส่วนบุคลากรของหน่วยการเจ้าหน้าที่ต่อบุคลากรทั้งหมด (ข้อมูลจากหัวข้อ ๒.๔) 

๓.๗ แผนภาพแสดงการใช้จ่ายงบประมาณ (ข้อมูลจากหัวข้อ ๒.๕) 
 ค่าใช้จ่ายในภาพรวม และ 
 ต้นทุนกิจกรรมของหน่วยการเจ้าหน้าที่  

๓.๘ แผนภาพแสดงผลการปฏิบัติราชการ  (ข้อมูลจากหัวข้อ ๒.๖) 
 ผลการปฏิบัติราชการ (กรณีเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพไม่ต้องแสดงแผนภาพในหัวข้อนี้) 
 การบริหารผลการปฏิบัติงานและค่าตอบแทน 

 

 
 



0001 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
แบบส ำรวจควำมผำสุก ควำมพึงพอใจ 

และควำมผูกพันของบุคลำกรที่มีตอ่กรมควบคุมโรค 
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แบบส ำรวจควำมผำสุก ควำมพึงพอใจ และควำมผูกพันของบุคลำกร               
ที่มีต่อกรมควบคุมโรค 
 
   
  แบบส ำรวจนี้มีจุดมุ่งหมำยเพ่ือสอบถำมเกี่ยวกับควำมผำสุก ควำมพึงพอใจ และควำมผูกพันของ
ข้ำรำชกำร พนักงำนรำชกำร และลูกจ้ำงประจ ำในสังกัดกรมควบคุมโรคอย่ำงเป็นระบบและครอบคลุมทั้งองค์กร               
โดยขอควำมร่วมมือให้ท่ำนตอบแบบส ำรวจตำมควำมเป็นจริง  เพ่ือน ำผลกำรวิ เครำะห์ข้อมูลที่ ได้ ไปใช้                
ในกำรพัฒนำคุณภำพระบบบริหำรทรพัยำกรบุคคล  ให้เป็นไปตำมแนวทำงพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
(Public Management Quality Award : PMQA) ต่อไป 

  กองกำรเจ้ำหน้ำที่ ขอขอบพระคุณในควำมร่วมมือเป็นอย่ำงสูง โดยข้อมูลจะถูกวิเครำะห์เป็นภำพรวม 
และไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อผู้ตอบแบบส ำรวจ 
 
 

ค ำชี้แจง 
แบบส ำรวจนี้ แบ่งออกเป็น  4  ส่วน ดังนี ้
  ส่วนที่ 1  ข้อมูลส่วนบุคคล 
  ส่วนที่ 2  ค ำถำมเกี่ยวกับควำมคิดเห็นของท่ำนต่อแง่มุมต่ำง ๆ ในกำรท ำงำน ซ่ึงประกอบด้วย                    
   8 หัวข้อหลัก ดังนี้ 
   2.1 ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับงำนในควำมรับผิดชอบ 
   2.2 ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน 
   2.3 ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับภำวะผู้น ำ 
   2.4 ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับวัฒนธรรมในองค์กร 
   2.5 ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับค่ำตอบแทนและสวัสดิกำร 
   2.6 ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับโอกำสและควำมก้ำวหน้ำทำงอำชีพในองค์กร 
   2.7 ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรรักษำดุลยภำพระหว่ำงชีวิตกำรท ำงำนและชีวิตส่วนตัว 
   2.8 ควำมคิดเห็นในภำพรวม 
          ส่วนที่ 3 ควำมคิดเห็นต่อกำรจัดสวัสดิกำรที่ท่ำนปรำรถนำให้มีและมีควำมเป็นไปได้ที่กรม                  

จะสำมำรถจัดให้ได ้
  ส่วนที่ 4  ควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม (ถ้ำมี) 
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 1.   หน่วยงาน  หมายถึง           กอง/ส านัก/สถาบัน/สคร. 
 2.   ผู้อ านวยการ หมายถึง    ผู้อ านวยการหน่วยงาน 
 3.   ผู้บังคับบัญชา หมายถึง  ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป 1 ระดบั 
 4.   ระดับความคิดเห็น 
 ระดับ 1 คือ ไม่เห็นด้วยมากทีสุ่ด 
 ระดับ 2 คือ ไม่เห็นด้วย 
 ระดับ 3 คือ ค่อนข้างไม่เห็นด้วย 
 ระดับ 4 คือ เฉยๆ 
 ระดับ 5 คือ ค่อนข้างเห็นด้วย 
 ระดับ 6 คือ เห็นด้วย 
 ระดับ 7 คือ เห็นด้วยมากทีสุ่ด 
 

 
 

กำรกรอกแบบส ำรวจในส่วนที่ 2 

 

 

 

 

 

 

 

  กำรประเมินควำมเห็นพ้องต่อประโยคค ำถำมของท่ำน จะแบ่งออกเป็นแถวบน และล่ำง ตำมตัวอย่ำง
ดังต่อไปนี้ 
  
โปรดท ำเครื่องหมำย  ตรงตัวเลขตำมควำมเห็นของท่ำน ทั้งแถวบนและแถวล่ำง โดยอ่ำนประโยคค ำถำม
ด้ำนซ้ำย ซึ่ง หมำยเลข 1 หมำยถึง บ่งบอกควำมไม่เห็นด้วยมำกที่สุดต่อค ำถำมดังกล่ำว ส่วน หมำยเลข 7 หมำยถึง 
ระดับควำมเห็นด้วยที่มำกที่สุด เช่น 

ค ำถำม 
ระดับควำมคิดเห็น 

1 2 3 4 5 6 7 
1. ท่ำนไดร้ับมอบหมำยงำนท่ีเหมำะสมกับควำมสำมำรถ ปัจจุบัน          

สิ่งที่อยำกให้
เปน็ 

        

 

จำกตัวอย่ำง 
 แถวบน ปัจจุบัน คือ “ควำมคิดเห็นของท่ำนต่อองค์กรในปัจจุบัน” 

o กำรประเมินแถวบน หมำยถึง  ในปัจจุบันท่ำนไม่เห็นด้วยว่ำ ท่ำนได้รับมอบหมำยงำนที่เหมำะสม 
   กับควำมสำมำรถ 

 แถวล่ำง สิ่งที่อยำกให้เป็น คือ “สิ่งท่ีท่ำนปรำรถนำอยำกให้องค์กรเป็นในอนำคต” 
o กำรประเมินแถวล่ำง หมำยถึง ในอนำคตท่ำนต้องการให้มีกำรมอบหมำยงำนที่เหมำะสมตรงกับ 

     ควำมสำมำรถ 
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ส่วนที่ 1  ข้อมูลส่วนบุคคล   
  ( กรุณาใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  หรือเติมค าตอบที่ตรงกับความเป็นจริงของท่าน) 

1.  เพศ 
  1.1   ชำย      1.2  หญิง 

2.  อำยุ  
  2.1   ต่ ำกว่ำ 30 ปี     2.2  30 – 39 ปี    
  2.3  40 – 49 ปี     2.4  50 ปีขึ้นไป 

3.  วุฒิกำรศึกษำสูงสุด 
  3.1   ต่ ำกว่ำปริญญำตรี    3.2  ปริญญำตรี    
  3.3  สูงกว่ำปริญญำตรี       

4.  สถำนภำพกำรท ำงำน 
  4.1   ข้ำรำชกำร   (โปรดระบุระดับต าแหน่ง)   
    4.1.1 ประเภทวิชำกำร   ระดับปฏิบัติกำร     ระดับช ำนำญกำร 

        ระดับช ำนำญกำรพิเศษ    ระดับเชี่ยวชำญ  
    4.1.2 ประเภททั่วไป    ระดับปฏิบัติงำน     ระดับช ำนำญงำน 

        ระดับอำวุโส     
  4.2   พนักงำนรำชกำร  
  4.3   ลูกจ้ำงประจ ำ   

5.  หน่วยงำนที่ปฏิบัติงำนในปัจจุบัน 
  5.1 ส่วนกลำง (โปรดระบุ)    กอง.........................................   ส ำนัก...................................... 

         สถำบัน....................................   อ่ืน ๆ (ระบุ).............................. 
 5.2 ส่วนภูมิภำค (โปรดระบุ)    ส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ ........................................................... . 

6.  ระยะเวลำที่ปฏิบัติงำนในกรมควบคุมโรค 
  6.1   5 ปีหรือต่ ำกว่ำ    6.2   มำกกว่ำ 5 ปีขึ้นไป – 10 ปี   
  6.3   มำกกว่ำ 10 ปีขึ้นไป – 15 ปี  6.4   มำกกว่ำ 15 ปีขึ้นไป – 20 ปี 
  6.5   มำกกว่ำ 20 ปีขึ้นไป – 25 ปี  6.6  มำกกว่ำ 25 ปีขึ้นไป 

7.  หน้ำที่ในปัจจุบัน 
  7.1  หัวหน้ำกลุ่ม/ฝ่ำย/หัวหน้ำงำน   7.2  เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำน    
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 ส่วนที่ 2 ค ำถำมเกี่ยวกับควำมคิดเห็นของท่ำนต่อแง่มุมต่ำง ๆ ในกำรท ำงำน   
 (กรุณาตอบโดยใส่เครื่องหมาย  ในช่อง “ระดับควำมคิดเห็น” ที่ตรงกับความเป็นจริงของท่าน) 
 
2.1 ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับงำนในควำมรับผิดชอบ 

ค ำถำม 
ระดับควำมคิดเห็น 

1 2 3 4 5 6 7 
1. ท่ำนได้รับมอบหมำยงำนท่ีเหมำะสมกับควำมสำมำรถ ปัจจุบัน        

สิ่งที่อยำกให้
เปน็ 

       

2. ท่ำนมีอิสระในกำรตัดสินใจเพื่อควำมส ำเร็จ               
ของงำน 

ปัจจุบัน        

สิ่งที่อยำกให้
เปน็ 

       

3. มีกำรกระจำยภำระงำนอย่ำงเหมำะสมในหน่วยงำน
ของท่ำน 

ปัจจุบัน        

สิ่งที่อยำกให้
เปน็ 

       

 

2.2 ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน 

ค ำถำม 
ระดับควำมคิดเห็น 

1 2 3 4 5 6 7 
4. สภำพแวดล้อมทำงกำยภำพในหน่วยงำนเอื้ออ ำนวย
ต่อกำรท ำงำน เช่น  ไม่มีกลิ่น เสยีง รบกวน แสง
พอเพียง อำกำศถ่ำยเทไดส้ะดวก สถำนท่ีท ำงำนเป็น
ระเบียบเรียบร้อยเป็นสัดส่วนสะดวก และมีพื้นที่ 
เพียงพอต่อกำรท ำงำน 

ปัจจุบัน        

สิ่งที่อยำกให้
เปน็ 

       

5. อุปกรณ์/เครื่องมือ สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกในกำร
ท ำงำนมีควำมเพียงพอ 

ปัจจุบัน        

สิ่งที่อยำกให้
เปน็ 

       

6. มีควำมปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินในกำรท ำงำน ปัจจุบัน        

สิ่งที่อยำกให้
เปน็ 

       

7. มีกำรเตรียมพร้อม มีอุปกรณ์ปอ้งกันภัยเมื่อเกิดเหตุ
ฉุกเฉินอย่ำงเพียงพอ และอยู่ในสภำพใช้กำรได ้

ปัจจุบัน        

สิ่งที่อยำกให้
เปน็ 
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2.3 ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับภำวะผู้น ำ 

ค ำถำม ระดับควำมคิดเห็น 
1 2 3 4 5 6 7 

8. กำรก ำหนดวิสยัทัศน์ พันธกิจ ยุทธศำสตร์ นโยบำย 
แผนงำน โครงสร้ำงสำยบังคับบัญชำ กำรมอบอ ำนำจมี
ควำมเหมำะสม       

ปัจจุบัน        

สิ่งที่อยำกให้
เปน็ 

       

9. ผู้อ ำนวยกำรสำมำรถน ำพำองคก์รไปสู่ควำมส ำเรจ็ได ้ ปัจจุบัน        

สิ่งที่อยำกให้
เปน็ 

       

 
2.4 ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับวัฒนธรรมในองค์กร 

ค ำถำม ระดับควำมคิดเห็น 
1 2 3 4 5 6 7 

10. หน่วยงำนให้ควำมส ำคัญต่อบคุลำกรภำยใน
หน่วยงำน 

ปัจจุบัน        

สิ่งที่อยำกให้
เปน็ 

       

11. หน่วยงำนมีกำรแจ้งข้อมูลข่ำวสำรให้ท่ำนทรำบ
อย่ำงสม่ ำเสมอ 

ปัจจุบัน        

สิ่งที่อยำกให้
เปน็ 

       

12. ผู้บังคับบัญชำไว้วำงใจและเชือ่มั่นในควำมสำมำรถ
ของท่ำน 

ปัจจุบัน        

สิ่งที่อยำกให้
เปน็ 

       

13 .หัวหน้ำงำนมีวิธีกำรแก้ไขปัญหำและควำมขัดแย้ง 
ในกำรปฏิบัติงำนด้วยควำมเหมำะสมและเป็นธรรม 

ปัจจุบัน        

สิ่งที่อยำกให้
เปน็ 

       

14. ท่ำนไดร้ับกำรยกย่องชมเชยและพิจำรณำผลงำน
จำกงำนในหน้ำท่ี 

ปัจจุบัน        

สิ่งที่อยำกให้
เปน็ 

       

15. ท่ำนได้รับควำมร่วมมือจำกเพื่อนร่วมงำนในกำร
ปฏิบัติงำนเป็นอย่ำงดี 

ปัจจุบัน        

สิ่งที่อยำกให้
เปน็ 
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2.5 ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับค่ำตอบแทนและสวัสดิกำร 

ค ำถำม 
ระดับควำมคิดเห็น 

1 2 3 4 5 6 7 
16 .ท่ำนไดร้ับค่ำตอบแทนเหมำะสมกับปรมิำณงำนท่ีได้
รับผิดชอบ 

ปัจจุบัน        

สิ่งที่อยำกให้
เปน็ 

       

17. เงินเดือนท่ีได้รับเพียงพอต่อกำรครองชีพในภำวะ
เศรษฐกิจปัจจุบัน 

ปัจจุบัน        

สิ่งที่อยำกให้
เปน็ 

       

18. ท่ำนไดร้ับกำรประเมินเพื่อกำรขึ้นค่ำตอบแทนอย่ำง
เป็นธรรม 

ปัจจุบัน        

สิ่งที่อยำกให้
เปน็ 

       

 
2.6 ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับโอกำสและควำมก้ำวหน้ำทำงอำชีพในองค์กร 

ค ำถำม 
ระดับควำมคิดเห็น 

1 2 3 4 5 6 7 
19. หน่วยงำนมีกำรวำงแผนท่ีจะสง่เสริมให้ท่ำน            
ก้ำวข้ึนไปสู่ต ำแหน่งที่สูงกว่ำไดต้ำมล ำดับ 

ปัจจุบัน        

สิ่งที่อยำกให้
เปน็ 

       

20. หน่วยงำนของท่ำนมีกำรแลกเปลี่ยนควำมรู้และ
ประสบกำรณ์ซึ่งกันและกัน 

ปัจจุบัน        

สิ่งที่อยำกให้
เปน็ 

       

21. ท่ำนไดร้ับกำรพัฒนำทักษะและควำมสำมำรถเพื่อ
เตรียมควำมพร้อมในกำรก้ำวไปสูต่ ำแหน่งท่ีสูงขึ้นอยู่
เสมอ 

ปัจจุบัน        

สิ่งที่อยำกให้
เปน็ 

       

22. ท่ำนไดร้ับกำรสนับสนุนและสง่เสริมใหเ้ข้ำร่วม
ประชุม/อบรม/สัมมนำ/ศึกษำดูงำน 

ปัจจุบัน        

สิ่งที่อยำกให้
เปน็ 

       

23. ท่ำนได้รับกำรปฏิบัติจำกหัวหน้ำอย่ำงเท่ำเทียมกัน
กับเพื่อนร่วมงำน 

ปัจจุบัน        

สิ่งที่อยำกให้
เปน็ 

       

24. งำนของท่ำนมีกำรเรียนรู้ไม่หยุดนิ่ง ปัจจุบัน        

สิ่งที่อยำกให้
เปน็ 
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2.7 ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรรักษำดุลยภำพระหว่ำงชีวิตกำรท ำงำนและชีวิตส่วนตัว 

ค ำถำม 
ระดับควำมคิดเห็น 

1 2 3 4 5 6 7 
25. ในหน่วยงำนจัดสวสัดิกำรส ำหรับผู้ปฏิบัติงำนได้
เหมำะสมกับควำมต้องกำร 

ปัจจุบัน        

สิ่งที่อยำกให้
เปน็ 

       

26. ท่ำนไดร้ับควำมสะดวกในกำรรับบริกำรด้ำน
สวัสดิกำรของหน่วยงำน 

ปัจจุบัน        

สิ่งที่อยำกให้
เปน็ 

       

27. ท่ำนสำมำรถแบ่งเวลำในกำรท ำงำน เวลำส่วนตัว 
เวลำครอบครัวและสังคม ได้อย่ำงเหมำะสม 

ปัจจุบัน        

สิ่งที่อยำกให้
เปน็ 

       

 

2.8 ควำมคิดเห็นในภำพรวม 

ค ำถำม 
ระดับควำมคิดเห็น 

1 2 3 4 5 6 7 
28. ควำมพึงพอใจต่อกำรท ำงำนโดยรวม        
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ส่วนที่ 3  ควำมคิดเห็นต่อกำรจัดสวัสดิกำรที่ท่ำนปรำรถนำให้มีและมีควำมเป็นไปได้ที่กรมจะสำมำรถจัดใหไ้ด้   
(เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 
1     บริกำรรถรับส่ง  
2     ให้ควำมรู้เกี่ยวกับอำชีพเสริม/กำรลงทุน  
3     แหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ ำ  
4     สินเชื่อเพ่ือกำรเคหะ  
5     สินเชื่อเพ่ือกำรศึกษำ  
6     ศูนย์รับเลี้ยงเด็ก  
7     จัดตู้ยำสำมัญประจ ำบ้ำนไว้ในหน่วยงำน  
8     ปรับปรุงอุปกรณ์ส ำนักงำนให้ทันสมัย  
9     จัดสิ่งแวดล้อมกำยภำพในที่ท ำงำนให้ถูกสุขลักษณะสุขลักษณะ  
10   กิจกรรมส่งเสริมกำรออกก ำลังกำย/กีฬำ  
11  กิจกรรมกำรส่งเสริมพัฒนำจิตใจ/สมำธิ 
 
 
ส่วนที่ 4  ควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม (ถ้ำมี) 
 

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

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

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

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

ขอขอบคุณส ำหรับควำมร่วมมือในกำรตอบแบบส ำรวจ 

***************************** 
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แบบสอบถามความคิดเห็น ต่อระบบการประเมินผล
การปฏิบัตริาชการกรมควบคุมโรค 

 

  แบบสอบถามนี้มีจุดมุ่งหมาย เพ่ือส ารวจความคิดเห็นของข้าราชการ และพนักงานราชการ          
ในสังกัดกรมควบคุมโรคอย่างเป็นระบบและครอบคลุมทั้งองค์กร จึงขอความร่วมมือให้ท่านตอบแบบสอบถาม    
ตามความเป็นจริง เพ่ือน าผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ไปใช้เป็นข้อมูลในการแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาระบบ     
การประเมินผลการปฏิบัติราชการกรมควบคุมโรค ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ต่อไป 

  กองการเจ้าหน้าที่  ขอขอบพระคุณในความร่วมมือเป็นอย่างสูง  โดยข้อมูลจะถูกวิเคราะห์           
เป็นภาพรวม และไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

 

ค ำชี้แจง 

แบบสอบถามนี้ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี ้
  ส่วนที่ 1  ข้อมูลส่วนบุคคล 

ส่วนที่ 2  ระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม ต่อระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ      
กรมควบคุมโรคซึ่งประกอบด้วย 4 ด้าน ดังนี้ 

 ด้านหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

 ด้านการวางแผนการปฏิบัติงาน 

 ด้านการติดตามและพัฒนาผลการปฏิบัติงาน 

 ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

          ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ต่อหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ      
กรมควบคุมโรค 
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล   
  ( กรุณาใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  หรือเติมค าตอบที่ตรงกับความเป็นจริงของท่าน) 

1.  หน่วยงานที่ปฏิบัติงานในปัจจุบัน........................................................... ...... 

2.  เพศ 
  2.1   ชาย      2.2  หญิง 

3.  อายุ  
  3.1   ต่ ากว่า 30 ปี     3.2  30 – 39 ปี    
  3.3  40 – 49 ปี     3.4  50 ปีขึ้นไป 

4.  วุฒิการศึกษาสูงสุด 
  4.1   ต่ ากว่าปริญญาตรี    4.2  ปริญญาตรี    
  4.3  สูงกว่าปริญญาตรี       

5.  สถานภาพการท างาน 
  5.1   ข้าราชการ   (โปรดระบุระดับต าแหน่ง)   
    5.1.1 ประเภทวิชาการ   ระดับปฏิบัติการ     ระดับช านาญการ 

        ระดับช านาญการพิเศษ    ระดับเชี่ยวชาญ 
       ระดับทรงคุณวุฒิ   

    5.1.2 ประเภททั่วไป    ระดับปฏิบัติงาน     ระดับช านาญงาน 
        ระดับอาวุโส  

    5.1.2 ประเภทอ านวยการ   ระดับต้น      ระดับสูง  
  5.2   พนักงานราชการ   

6.  หน่วยงานที่ปฏิบัติงานในปัจจุบัน................................................................. 
7.  ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในกรมควบคุมโรค 
  7.1   5 ปีหรือต่ ากว่า    7.2   มากกว่า 5 ปีขึ้นไป – 10 ปี   
  7.3   มากกว่า 10 ปีขึ้นไป – 15 ปี  7.4   มากกว่า 15 ปีขึ้นไป – 20 ปี 
  7.5   มากกว่า 20 ปีขึ้นไป – 25 ปี  7.6  มากกว่า 25 ปีขึ้นไป 

8.  หน้าที่ในปัจจุบัน 
8.1  หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย/หัวหน้างาน   8.2  เจ้าหน้าทีผู่้ปฏิบัติงาน 
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 ส่วนที่ 2 ค าถามประเมนิความคิดเห็นของท่านต่อระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ   
  (กรุณาตอบโดยใส่เครื่องหมาย  ในช่อง “ระดับความคิดเห็น” ที่ตรงกับความเป็นจริง) 
 
ค าชี้แจง   
    ระดับความคิดเห็น  1  = น้อยที่สุด 
        2 = น้อย 
        3 = ค่อนข้างน้อย 
        4 = เฉยๆ 
        5 = ค่อนข้างมาก 
        6 = มาก 
        7 = มากที่สุด 

ค าถาม 

ระดับความคิดเห็น 
1 2 3 4 5 6 7 

น้อย
ที่สุด 

น้อย ค่อน
ข้าง
น้อย 

เฉยๆ ค่อน
ข้าง 
มาก 

มาก มาก
ที่สุด 

 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

1.  ความชัดเจน และเข้าใจง่าย ของหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการกรมควบคุมโรค        

2.  ความถูกต้อง เหมาะสม และความเป็นธรรม ของหลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการกรมควบคุมโรค        

3.  ความรู้ ความเข้าใจ ในหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการกรมควบคุมโรค        

4.  ความพึงพอใจ ที่มีต่อหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการกรมควบคุมโรค        

 การวางแผนการปฏิบัติงาน 

5.  มีการ ก าหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย การปฏิบัติงานตั้งแต่
ต้นรอบการประเมิน        

6.  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่ก าหนดมีความชัดเจน ถูกต้อง
เหมาะสม และสอดคล้องกับงานที่ปฏิบัติ        

7.  มีความรู้ ความเข้าใจ เรื่องการก าหนดตัวชี้วัดและค่า
เป้าหมายการปฏิบัติงาน        
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ค าถาม 

ระดับความคิดเห็น 
1 2 3 4 5 6 7 

น้อย
ที่สุด 

น้อย ค่อน
ข้าง
น้อย 

เฉยๆ ค่อน
ข้าง 
มาก 

มาก มาก
ที่สุด 

 การติดตามและพัฒนาผลการปฏิบัติงาน 

8.  ระหว่างรอบการประเมินมีการติดตามผลการปฏิบัติงาน         
อย่างสม่ าเสมอ        

9.  ระหว่างรอบการประเมินมีการให้ค าแนะน า หรือความ
ช่วยเหลือ  ในการพัฒนาผลการปฏิบัติงาน อยู่เสมอ        

 ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

10. ผู้บังคับบัญชากับผู้รับการประเมินมีส่วนร่วม ในการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ        

11. ผลการประเมินของมีความถูกต้อง เหมาะสม เป็นธรรม        
และตรงตามความเป็นจริง        

12. มีการแจ้งผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้ทราบอย่าง
ชัดเจน        

13. ความพึงพอใจต่อ ผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
ตนเอง ในรอบการประเมินที่ผ่านมา        
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 ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ต่อหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ         
 กรมควบคุมโรค  (กรุณาตอบโดยใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  หรือเติมค าตอบทีต่รงกับความเป็นจริง) 
 

(ปัจจุบัน) 
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล 
การปฏิบัติราชการกรมควบคุมโรค 

ความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะ เหมาะ 

สม 
ไม่

เหมาะสม 
14. “องค์ประกอบ” การประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการกรมควบคุมโรค ประเมินจาก 
2 องค์ประกอบ  
     1  ผลสัมฤทธิ์ของงาน  
     2  สมรรถนะหลัก      

  
1  ผลสัมฤทธิ์ของงาน       
2  สมรรถนะหลัก            
3  อ่ืนๆ (โปรดระบุ).....................................................   

15. “สัดส่วนคะแนน” การประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการกรมควบคุมโรค ดังนี้ 
     1  ผลสัมฤทธิ์ของงาน 80 คะแนน 
     2  สมรรถนะหลัก     20 คะแนน 

  
1  ผลสัมฤทธิ์ของงาน 85/ สมรรถนะหลัก 15 
2  ผลสัมฤทธิ์ของงาน 90/ สมรรถนะหลัก 10 
3  ผลสัมฤทธิ์ของงาน 95/ สมรรถนะหลัก  5       

16. องค์ประกอบและสัดส่วนคะแนนการ
ประเมิน  “ผลสัมฤทธิ์ของงาน” ดังนี้  
     1  งานตามยุทธศาสตร์ 
                                      60 คะแนน 
     2  งานตามภารกิจ     
     3  งานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย 20 คะแนน 

  

1  งานตามยุทธศาสตร์และภารกิจ 65/ งานอ่ืนที่
ไดร้ับมอบหมาย 15  

2  งานตามยุทธศาสตร์และภารกิจ 70/ งานอ่ืนที่
ได้รับมอบหมาย 10 

3  งานตามยุทธศาสตร์และภารกิจ 75/ งานอ่ืนที่
ได้รับมอบหมาย 5       

17.1 “วิธีประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน” ที่หน่วยงานของท่านใช้ คือ  
 ประเมินโดยผู้บังคับบัญชา (90  องศา) 
 ประเมินโดยผู้บังคบับัญชา และตนเอง  (180 องศา) 
 ประเมินโดยผู้บังคับบัญชา ตนเอง เพ่ือนร่วมงานในฝ่าย และ/หรือลูกน้องโดยตรง (270 องศา) 
 ประเมินโดยหัวหน้างาน ตนเอง เพ่ือนร่วมงานในแผนก และ/หรือลูกน้องโดยตรง และลูกค้าภายในหรือภายนอก 

(360 องศา ) 
  อ่ืนๆ ........................................................................................................ ..................................................................... 
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(ปัจจุบัน) 
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล 
การปฏิบัติราชการกรมควบคุมโรค 

ความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะ เหมาะ 

สม 
ไม่

เหมาะสม 
17.2 “วิธีประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน”  
ที่หน่วยงานของท่านใช้มีความเหมาะสม
หรือไม่ 
      

 
 

 
 

  ประเมินโดยผู้บังคับบัญชา (90  องศา) 
  ประเมินโดยผู้บังคับบัญชา และตนเอง  (180 

องศา) 
  ประเมินโดยผู้บังคับบัญชา ตนเอง เพ่ือน

ร่วมงานในฝ่าย และ/หรือลูกน้องโดยตรง (270 
องศา) 

  ประเมินโดยหัวหน้างาน ตนเอง เพ่ือนร่วมงาน
ในแผนก และ/หรือลูกน้องโดยตรง และลูกค้า
ภายในหรือภายนอก (360 องศา) 

  อ่ืนๆ 
..........................................................................
........................................................................ ..
........................................................................ 

18.1 “วิธีประเมินสมรรถนะ” ที่หน่วยงานของท่านใช้ คือ  
 ประเมินโดยผู้บังคับบัญชา (90  องศา) 
 ประเมินโดยผู้บังคับบัญชา และตนเอง  (180 องศา) 
 ประเมินโดยผู้บังคับบัญชา ตนเอง เพ่ือนร่วมงานในฝ่าย และ/หรือลูกน้องโดยตรง (270 องศา) 
 ประเมินโดยหัวหน้างาน ตนเอง เพ่ือนร่วมงานในแผนก และ/หรือลูกน้องโดยตรง และลูกค้าภายในหรือภายนอก 

(360 องศา ) 
  อ่ืนๆ ....................................................................................................................... ...................................................... 

18.2 “วิธีประเมินสมรรถนะ” ที่หน่วยงาน
ของท่านใช้มีความเหมาะสมหรือไม่ 
      

 
 

 
 

  ประเมินโดยผู้บังคับบัญชา (90  องศา) 
  ประเมินโดยผู้บังคับบัญชา และตนเอง  (180 

องศา) 
  ประเมินโดยผู้บังคับบัญชา ตนเอง เพ่ือน

ร่วมงานในฝ่าย และ/หรือลูกน้องโดยตรง (270 
องศา) 

  ประเมินโดยหัวหน้างาน ตนเอง เพ่ือนร่วมงาน
ในแผนก และ/หรือลูกน้องโดยตรง และลูกค้า
ภายในหรือภายนอก (360 องศา ) 

  อ่ืนๆ 
.......................................................................... 
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(ปัจจุบัน) 
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล 
การปฏิบัติราชการกรมควบคุมโรค 

ความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะ เหมาะ 

สม 
ไม่

เหมาะสม 
19. “แบบฟอร์ม” PMS  (แบบประเมินผล
การปฏิบัติราชการ ที่ใช้ประเมินปีละ 2 รอบ) 
เหมาะสมหรือไม่ 

 
 

 
 

ควรปรับปรุงแบบฟอร์ม ดังนี้ 
..........................................................................
.......................................................................... 
..........................................................................
..........................................................................
.......................................................................... 

20. ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
     .............................................................. ............................................................................................................................. .. 
     ........................................................................................................................... .................................................................. 
     ............................................................................................................................. ................................................................ 
     ............................................................................................................................. ................................................................ 
     .............................................................................................................................................................................. ............... 

ขอขอบคุณส าหรับความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 

 



1 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

เครื่องมือวัดความโปร่งใสและ
การตรวจสอบได้ของส่วน

ราชการแบบฟอร์มที่ 1  และ 2 
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ประเด็นหลัก 

(ตัวชี้วัด) 

คะแนนการประเมิน  
ข้อเสนอแนะ รวม ไม่ม ี มี 

0 1 2 3 4 5 
มิติที่ 1  ด้านนโยบาย/ผู้บริหาร และความพยายาม/ริเริ่ม ของหน่วยงาน    
           ในการสร้างความโปร่งใส 

        

1.1  มีนโยบายท่ีชัดเจนเกี่ยวกับความโปร่งใส         
1.2  บทบาทของผู้บริหารในการส่งเสริมเรื่องความโปร่งใสในองค์กร         
1.3  ความพยายาม/ริเริ่มของหน่วยงานในการสร้างความโปร่งใส         

มิติที่ 2  ด้านความเปิดเผย การมีระบบตรวจสอบภายในองค์กร และ 
           การมีส่วนร่วม 

        

2.1  การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร         
2.2 การมีมาตรฐานการให้บริการประชาชนและประกาศให้ทราบ         
2.3 การมีระบบตรวจสอบภายในท่ีด าเนินการตรวจสอบมากกว่าเรื่อง   
        เงิน/บัญช ี

        

2.4 การเผยแพร่ผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองต่อ 
        สาธารณะ 

        

2.5 การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติราชการ         
 

 

 

เครื่องมือวดัความโปร่งใสและการตรวจสอบได้ของส่วนราชการ  

 

 

 

 

 

แบบฟอร์มที่ 1 
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ประเด็นหลัก 

(ตัวชี้วัด) 

คะแนนการประเมิน  
ข้อเสนอแนะ รวม ไม่ม ี มี 

0 1 2 3 4 5 
มิติที่ 3 ด้านการใช้ดุลยพนิิจ         

3.1 การลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน         
3.2 การใช้ดุลยพินิจในการบริหารงานบุคคล         
3.3 การมีระบบบริหารความเสี่ยงด้านความโปร่งใส         

มิติที่ 4  การมีระบบ/กลไกจัดการรับเร่ืองร้องเรียน         
4.1 การมีหน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบโดยตรงในการด าเนินการต่อ

เรื่องร้องเรียน 
        

4.2 การมีระเบียบปฏิบัติในการด าเนินการต่อเร่ืองร้องเรียน         

 

 
  

เครือ่งมือวดัความโปร่งใสและการตรวจสอบไดข้องส่วนราชการ  

 

 

 

 

 

แบบฟอร์มที่ 1 
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ประเด็นหลัก 

(ตัวชี้วัด) 
คะแนน 
ประเมิน 

ค าอธิบาย 
กิจกรรม/การด าเนินการ 

หลักฐานที่ใช้
อ้างอิง 

มิติที่ 1 ด้านนโยบาย/ผู้บริหาร และความพยายาม/ริเริ่ม  
          ของหน่วยงานในการสร้างความโปร่งใส 

   

1.1  มีนโยบายท่ีชัดเจนเกี่ยวกับความโปร่งใส    

1.2  บทบาทของผู้บริหารในการส่งเสริมเรื่องความโปร่งใสในองค์กร    

1.3  ความพยายาม/ริเริ่มของหน่วยงานในการสร้างความโปร่งใส    

มิติที่ 2  ด้านความเปิดเผย การมีระบบตรวจสอบภายในองค์กร และ 
การมีส่วนร่วม 

   

2.1  การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร    

2.2 การมีมาตรฐานการให้บริการประชาชนและประกาศให้ทราบ    

2.3 การมีระบบตรวจสอบภายในท่ีด าเนินการตรวจสอบมากกว่า  
        เรื่องเงิน/บญัชี 

   

2.4 การเผยแพร่ผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองต่อ 
        สาธารณะ 

   

2.5 การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติ   
        ราชการ 

   

เครื่องมือวดัความโปร่งใสและการตรวจสอบได้ของส่วนราชการ 

แบบฟอร์มที่ 2 
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ประเด็นหลัก 
(ตัวชี้วัด) 

คะแนน 
ประเมิน 

ค าอธิบาย 
กิจกรรม/การด าเนินการ 

หลักฐานที่ใช้
อ้างอิง 

มิติที่ 3 ด้านการใช้ดุลยพนิิจ    

3.1 การลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน    

3.2 การใช้ดุลยพินิจในการบริหารงานบุคคล    

3.3 การมีระบบบริหารความเสี่ยงด้านความโปร่งใส    

มิติที่ 4  การมีระบบ/กลไกจัดการรับเร่ืองร้องเรียน    

4.1 การมีหน่วยงาน/ผูร้ับผิดชอบโดยตรงในการด าเนินการต่อ 
       เรื่องร้องเรียน 

   

4.2 การมีระเบียบปฏิบัติในการด าเนินการต่อเร่ืองร้องเรียน    

 

 

 
เครือ่งมือวดัความโปร่งใสและการตรวจสอบไดข้องส่วนราชการ 

แบบฟอร์มที่ 2 
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