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คำนำ 
 ตามที่กรมควบคุมโรคได้มีประกาศเรื่อง “หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
ข้าราชการ กรมควบคุมโรค พ.ศ. 2566” และ “หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงาน
ราชการกรมควบคุมโรค พ.ศ. 2566” เพ่ือให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร กรมควบคุมโรค         
มีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรม และมีมาตรฐานเป็นไปในแนวทางเดียวกัน  
 ดังนั้น กลุ่มพัฒนาองค์กร กองโรคไม่ติดต่อ จึงได้ร่วมกับคณะทำงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
กองโรคไม่ติดต่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จัดทำ คู่มือการปฏิบัติงาน “การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของข้าราชการและพนักงานราชการ กองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566” 
เพ่ือให้ผู้บริหารของกองโรคไม่ติดต่อในทุกระดับใช้เป็นแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้เป็น
แนวทางเดียวกัน โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ และใช้เพ่ือสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทั้งองค์กรได้
รับทราบ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของกองโรคไม่ติดต่อและใช้เป็นแนวทางการ
ปฏิบัติการมอบหมายงานกลุ่มลงสู่บุคลากรรายบุคคล กำกับและติดตามประเมินผล รวมถึงการวางแผนในการ
พัฒนาบุคลากรภายในกลุ่มให้เป็นแนวทางเดียวกันทั่วทั้งองค์กร 

 
                                                                                                  คณะบรรณาธิการ 

                 22 ธันวาคม 2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
หน้า 

ความเป็นมาและความสำคัญของระบบการบริหารผลการปฏิบัติราชการ          1 
ประโยชน์และความสำคัญของ PMS ต่อองค์กร                2 
ประโยชน์และความสำคัญของ PMS ต่อผู้ปฏิบัติ             2 
กลุ่มผู้ใช้งานระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน             3  
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ               3 

• การประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรกองโรคไม่ติดต่อ         3 
• เกณฑ์การประเมินระดับบุคคลในแต่ละกลุ่มของกองโรคไม่ติดต่อ         3  
• รายละเอียดองค์ประกอบที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ของงาน           4 
• รายละเอียดองค์ประกอบที่ 2 สมรรถนะ            4 

วิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ                    8 
มาตรวัดสมรรถนะ                9 
เกณฑ์การแบ่งกลุ่มคะแนนผลการปฏิบัติราชการ             9 
ภาคผนวก                  
 ภาคผนวก 1 : ประกาศกรมควบคุมโรคเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
ข้าราชการกรมควบคุมโรค พ.ศ. 2566             11 
 ภาคผนวก 2 : ประกาศกรมควบคุมโรคเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
พนักงานราชการกรมควบคุมโรค พ.ศ. 2566            16 

ภาคผนวก 3 : แบบฟอร์มแบบมอบหมายงานกลุ่ม           20 
ภาคผนวก 4 : แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและพนักงานราชการ        22 
ภาคผนวก 5 : แผนการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP  :  Individual Development Plan)         42 
ภาคผนวก 6 : คำสั่งกองโรคไม่ติดต่อที่ 38/2565 แต่งตั้งคณะทำงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

กองโรคไม่ติดต่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566            44 
 ภาคผนวก 7 : ภาพกิจกรรมประชุมคณะทำงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566                           47 
 
 
 

 
 
 
 



สารบัญรูปภาพ 
หน้า 

ภาพที่ 

 ภาพที่ 1 กระบวนการบริหารผลการปฏิบัติงาน                 2 

 ภาพที่ 2 องค์ประกอบของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ                 3 

 ภาพที่ 3 องค์ประกอบที่ 2 : สมรรถนะหรือพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ         5
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



สารบัญตาราง 
หน้า 

ตารางท่ี 

 ตารางที่ 1 สมรรถนะที่จำเป็นตามภารกิจกรมควบคุมโรค แยกตามตำแหน่งในสายงาน        5 

 ตารางที่ 2 สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ แยกตามตำแหน่ง/สายงาน                            6 

 ตารางที่ 3 สมรรถนะระดับที่คาดหวัง (Level) ของแต่ละประเภทตำแหน่งของข้าราชการกองโรคไม่ติดต่อ      9 

 ตารางที ่4 สมรรถนะระดับที่คาดหวัง (Level) ของแต่ละระดับการศึกษาของพนักงานราชการ      
  กองโรคไม่ติดต่อ                        9    

           
         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



P a g e  | 1 

 

ความเป็นมาและความสำคัญของระบบการบริหารผลการปฏิบัติราชการ  
การพัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติงานของกองโรคไม่ติดต่อ 
กองโรคไม่ต ิดต่อ ได้พัฒนาการบริหารผลการปฏิบัต ิราชการเป็นประจำทุกปี โดยมีคณะทำงาน               

การประเมินผลการปฏิบัติราชการของกองโรคไม่ติดต่อ ที่เป็นตัวแทนจากทุกกลุ่ม เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือ และ
ร่วมกันพิจารณาหลักเกณฑ์ วิธีการประเมินผลปฏิบัติราชการภายใต้ข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์ที่เกี่ยวข้อง ให้มี
ความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ วิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของกรมควบคุมโรค และผ่านความเห็นชอบ
จากผู ้บริหารของกองโรคไม่ติดต่อ และสื ่อสารถ่ายทอดหลักเกณฑ์ วิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ               
กองโรคไม่ติดต่อ ให้บุคลากรรับทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วถึงกัน  

เป้าหมายสำคัญ คือ การสร้างและพัฒนาผลการปฏิบัติงานของบุคลากรที่สูงขึ้นและสร้างความชัดเจน    
ในการปฏิบัติราชการให้สอดคล้องกับทิศทางนโยบาย เป้าหมายของกองโรคไม่ติดต่อ 

การบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management : PM)   
การบริหารผลการปฏิบัติงาน เป็นเครื่องมือในการบริหารผลการปฏิบัติงานแบบบูรณาการที่มุ่งเน้นผลการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กรให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร ซึ่งใน
ระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management System : PMS)  จะที่ให้ความสำคัญกับการมีส่วน
ร่วมระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ปฏิบัติงานในการตั้งเป้าหมายและวางแผนการดำเนินการเพ่ือผลักดันผลการปฏิบัติ
ราชการให้สูงขึ้น และสอดคล้องกับทิศทาง เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กร โดยการเชื่อมโยงเป้าหมาย
ผลการปฏิบัติราชการในระดับองค์กร หน่วยงาน และระดับบุคคลเข้าด้วยกัน ซึ่งตั้งอยู่บนฐานกระบวนการความ
ต่อเนื่องและสอดคล้องกัน โดยเริ่มตั้งแต่การวางแผนการปฏิบัติงาน (Plan) การปฏิบัติและติดตามผลการปฏิบัติงาน 
(Do & Monitor) การประเมินผลการปฏิบ ัต ิงาน (Check) และการนำผลประเมินไปใช ้งาน/การพัฒนาผล               
การปฏิบัติงาน (Action & Develop) และพัฒนาบุคลากรเพ่ือปิดช่องว่างของสมรรถนะของบุคลากรเป็นรายบุคคล  

การบริหารผลการปฏิบัติงาน เป็นกระบวนการที ่มีความต่อเนื ่องและเป็นระบบ (ตามภาพที ่ 1) 
ประกอบด้วย  
 - การวางแผนการปฏิบัติงาน (Plan) โดยร่วมกันวางแผน กำหนดเป้าหมายการปฏิบัติงาน พร้อมมอบหมาย
งาน/จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานตามแบบมอบหมายงานในภาคผนวก 3 เป็นภาพรวมกลุ่ม และระบุผู้รับผิดชอบ
หลัก (Owner : O) และผู้รับผิดชอบร่วม (Support : S) กำหนดเป้าหมาย/ระดับความสำเร็จ/ตัวชี้วัดของแผนงาน 
โครงการ ระบุสมรรถนะที่จำเป็น/และที่ต้องได้รับการพัฒนาของบุคลากรในหน่วยงาน  ทั้งนี้ผู้รับการประเมิน         
ผู้ประเมิน และผู้บังคับบัญชาที่เหนือขึ้นไปรับทราบพร้อมลงนาม 
 - การปฏิบัติและติดตามผลการปฏิบัติงาน (Do & Monitor) ร่วมกันแบ่งปัน และบันทึกข้อมูลการ
ปฏิบัติงาน และให้ข้อมูลป้อนกลับในการปฏิบัติงานเพื่อเป็นไปตามแผน พร้อมทั้งให้คำชมเชย คำปรึกษาแนะนำ 
และสอนงาน 
 - การประเมินผลการปฏิบัติงาน (Check) ประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร โดยสรุปประเมินผล
ตามแบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการในภาคผนวก 4 ทั้งนี้ให้เปรียบเทียบพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ
หรือสมรรถนะจริงกับเป้าหมาย เพ่ือการวางแผนในการพัฒนางานและสมรรถนะของบุคลากรในครั้งต่อไป  

- การนำผลประเมินไปใช้งาน/การพัฒนาผลการปฏิบัติงาน (Action & Develop) วางแผนพัฒนา
ทักษะหรือสมรรถนะ ที่เป็นจุดเด่น/จุดด้อยของปฏิบัติงานรายบุคคล ในภาคผนวก 5 ทั้งนี้ควรกำหนดกิจกรรมและ
ระยะเวลาในการพัฒนา และกำหนดการวัดความสำเร็จในการพัฒนา 
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ประโยชน์และความสำคัญของ PMS ต่อองค์กร 

✓ การปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กรทุกระดับมุ่งไปในทิศทางเดียวกัน และมีความสอดคล้องกับ
เป้าหมายขององค์กร 

✓ การบริหารผลการปฏิบัติงานเป็นกระบวนการต่อเนื่องที่จะช่วยผลักดันให้ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ
ทำงานเพ่ือผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กร  

✓ การนำตัวชี้วัดผลงานหลัก (Key Performance Indicator) มาใช้เป็นเครื่องมือกำหนดเป้าหมาย
ผลการปฏิบัติงานระดับองค์กร ทำให้ผู้บริหารสามารถรวบรวมข้อมูลผลการปฏิบัติงานเพ่ือนำมา
สร้างเป็นข้อมูลฐาน (Baseline) สำหรับการเทียบเคียง (benchmark) เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติ
ราชการของส่วนราชการในอนาคต 

✓ การปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กรมีความชัดเจนและเป็นมาตรฐานเดียวกัน มีการวัดผลการ
ปฏิบัติงานที่เป็นรูปธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นระบบ ขจัดข้อครหา สะท้อนคุณลักษณะของ
ตัวงานและคุณค่าของผลการปฏิบัติงาน และเป็นที่ยอมรับ 

ประโยชน์และความสำคัญของ PMS ต่อผู้ปฏิบัติ 
✓ การกำหนดให้มีการวางแผนการปฏิบัติงานเป็นรายบุคคล ทำให้แต่ละคนทราบเป้าหมายการ

ปฏิบัติงานของตนเองและเห็นภาพความเชื่อมโยงของงานที่รับผิดชอบกับผลสำเร็จขององค์กรได้
อย่างชัดเจน 

✓ บุคลากรในองค์กรได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสมและตรงกับความต้องการของแต่ละคนมากขึ้น
ส่งผลให้ผลการปฏิบัติงานมีมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลเพิ่มข้ึน  

✓ การประเมินผลการปฏิบัติงานมีความชัดเจนและเป็นธรรมมากยิ่งขึ้นเพราะสิ่งที่ประเมินมาจาก
เป้าหมายของงานที่มีการมอบหมายกันไว้อย่างเป็นทางการและผู้รับการประเมินจะได้รับทราบ
แล้วตั้งแต่ต้นรอบการประเมิน 

 

 

ภาพที่ 1 กระบวนการบริหารผลการปฏิบัติงาน 
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กลุ่มผู้ใช้งานระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน มี 4 กลุ่ม ดังนี้ 
1) ผู้ดูแลระบบระดับกรม คือ ผู้รับผิดชอบ PMS ระดับกรม ได้แก่ กองบริหารทรัพยากรบุคคล หรือ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง                                                                                                                      
2) ผู้ดูแลระบบระดับหน่วยงาน คือ ผู้รับผิดชอบ PMS ระดับหน่วยงาน ได้แก่ กลุ่มพัฒนาองค์กร       
3) ผู้ประเมิน คือ ผู้อำนวยการหน่วยงานหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ประเมิน เช่น หัวหน้ากลุ่ม

หัวหน้างาน เป็นต้น  
4) ผู้รับการประเมิน คือ ข้าราชการและพนักงานราชการ กองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรคทุกคน 

การประเมินผลการปฏิบัติราชการ มีรายละเอียดองค์ประกอบ ดังนี้ 
 การประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรกองโรคไม่ติดต่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ยึดตาม

ประกาศกรมควบคุมโรคเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและพนักงานราชการ 
กรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 ตามภาคผนวก 1 และภาคผนวก 2 คือ 
องค์ประกอบที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ของงาน ให้น้ำหนักร้อยละ 80 และ องค์ประกอบที่ 2 สมรรถนะ ให้น้ำหนักร้อยละ 20 
และมีรอบการประเมิน ปีละ 2 รอบ ตามปีงบประมาณ คือ 

รอบท่ี 1 เป็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 มีนาคมของปีถัดไป 
รอบที่ 2 เป็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการระหว่างวันที่ 1 เมษายน ถึง 30 กันยายนของปี

เดียวกัน 
 เกณฑ์การประเมินระดับบุคคลในแต่ละกลุ่มของกองโรคไม่ติดต่อ ยึดเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการ จาก 2 องค์ประกอบ ได้แก่ 
 ผลสัมฤทธิ์ของงานมีสัดส่วนคะแนนร้อยละ 80 และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะมี

สัดส่วนคะแนนร้อยละ 20 รายละเอียดตามภาพที่ 2 
          หมายเหตุ : กรณีที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติราชการ หรือมีระยะเวลาทดลองปฏิบัติราชการ

อยู่ระหว่างรอบการประเมิน ให้ประเมิน องค์ประกอบที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ของงาน และองค์ประกอบที่ 2 พฤติกรรม
การปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ โดยสัดส่วนของแต่ละองค์ประกอบ ร้อยละ 50  

ที่มา : มติจากการประชุมคณะทำงานประเมินผลการปฏิบัติราชการ (PMS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกองโรคไม่ติดต่อ (8 
ธันวาคม 2565) 

ภาพที่ 2 องค์ประกอบของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
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 รายละเอียดองค์ประกอบที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ของงาน 
 องค์ประกอบที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ของงานให้ประเมินจากปริมาณผลงาน คุณภาพผลงาน ความรวดเร็วหรือ
ตรงตามเวลาที่กำหนด หรือความประหยัด หรือความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากร โดยกำหนดให้ค่าน้ำหนักของงาน 
ได้แก่ งานตามยุทธศาสตร์หรือ คำรับรองการปฏิบัติราชการ/ งานตามภารกิจของหน่วยงาน/ งานอื่นๆ ที่ได้รับ
มอบหมาย มีน้ำหนักแต่ละตัว ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 และไม่มากกว่าร้อยละ 40 และ จำนวนงาน จะต้องมีอย่าง
น้อย 4 งานย่อย ทั้งนีง้านที่ได้รับมอบหมาย น้ำหนักไม่ควรมากกว่างานตามภารกิจ รวมคะแนนผลสัมฤทธิ์ของงาน 
ร้อยละ 100 แล้วทอนคะแนนองค์ประกอบที่ 1 ส่วนของผลสัมฤทธิ์ของงาน ให้มีน้ำหนักเหลือร้อยละ 80    
             คำอธิบายรายละเอียดขององค์ประกอบท่ี 1 ผลสัมฤทธิ์ของงาน ประกอบด้วย  
   1) งานตามยุทธศาสตร์/ คำรับรองการปฏิบัติราชการ ได้แก่ ตัวชี ้ว ัดคำรับรองทุกระดับ
(หน่วยงาน กรม กระทรวง) 
   2) งานตามภารกิจ ได้แก่  
   2.1 งานตามหน้าที่ความรับผิดชอบหลักของกลุ่ม กอง สถาบัน สำนัก กรม  
   2.2 ตัวชี้วัดที่ไม่ใช่คำรับรอง (ตัวชี้วัดจุดเน้น, ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์) 
   2.3 งานที่ได้รับมอบหมาย โดยเป็น Focal Point และเขียนเป็นโครงการ (โครงการทั้ง
เงินในและเงินนอกงบประมาณ) 
           3) งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย ได้แก่  

  3.1 งานที่หัวหน้ามอบหมายให้เป็นคณะทำงานภายใน เช่น งานติดตาม PMS , PMQA 
ของกลุ่มงาน เป็นต้น  

  3.2 งานที่ได้รับมอบหมายให้ร่วมดำเนินการกับหน่วยงานภายนอกโดยไม่ได้เขียนเป็น
โครงการ เช่น คณะทำงานบูรณาการการป้องกันควบคุมโรคในเรือนจำ เป็นต้น 

  3.3 งานประจำของกลุ่มที่ได้รับมอบหมาย เช่น งานติดตามประเมินผลการดำเนินงานและ
งบประมาณของแผนงาน/โครงการ, งานคณะทำงาน HWP, คณะทำงานควบคุมภายใน, คณะทำงานคุณธรรม
จริยธรรมฯ, คณะทำงาน PMS, คณะทำงานวิจัย, คณะทำงาน KM, คณะทำงาน PMQA, คณะทำงาน EOC เป็นต้น 

หมายเหตุ : แต่ละงานมีผู้รับผิดชอบหลัก (Owner : O) และมีผู้รับผิดชอบร่วม (Supporter : S) โดยจะมี
ข้าราชการเป็น O 1 คน และ/หรือ พนักงานราชการเป็น O 1 คน ผู้รับผิดชอบที่เหลือเป็น S และการเขียน
รายละเอียดตัวชี้วัด (KPI) แต่ละตัวในแต่ละรอบ จะมี 5 ขั้นตอนเพื่อให้สอดคล้องกับ PMS Online 

 รายละเอียดรายละเอียดองค์ประกอบท่ี 2 สมรรถนะ 
 องค์ประกอบที่ 2 พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ ให้ประเมินจากสมรรถนะ โดยให้ผู ้รับการประเมิน 
ประเมินตนเองก่อน  แล้วจ ึงสร ุปผลการประเมินร ่วมกับผู ้ประเม ิน  ทั ้งน ี ้ ให้ประเมินสมรรถนะในส่วน          
สมรรถนะหลัก (Core competency) ร้อยละ 60 สรรถนะที่จำเป็นตามภารกิจ (Functional competency) 
ร้อยละ 40 รวมคะแนนของพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ ร้อยละ 100 แล้วทอนคะแนนองค์ประกอบที่ 2 ส่วนของ
พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ ให้มีน้ำหนักเหลือ ร้อยละ 20 สำหรับพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ หรือสมรรถนะ
เฉพาะตามลักษณะงานที ่ปฏิบัติ  (Technical Competency) ให้ประเมินเพื ่อจัดทำแผนพัฒนาบุคคลากร
รายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) โดยไม่ต้องนำมาคิดคะแนนในการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ  
             คำอธิบายรายละเอียดขององค์ประกอบที่ 2 พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ ได้แก่ 
สมรรถนะหล ัก (Core competency) ,สมรรถนะท ี ่จำเป ็นตามภารก ิจกรมควบค ุมโรค  (Functional 
competency) และสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ (Technical competency) ดังแสดงใน ภาพที่ 3  
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ภาพที่ 3 องค์ประกอบท่ี 2 : สมรรถนะหรือพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ 

 
❖ สมรรถนะหลัก มี 6 ตัวแต่ละตัวให้น้ำหนัก ร้อยละ 10 ประกอบด้วย 

 1) การยึดมั่นในความถูกต้อง (Integrity : I) 
2) บริการที่ดี (Service Mind : S) 
3) การสั่งสมความเชี่ยวชาญ (Mastery : M) 
4) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation : A) 
5) การมีน้ำใจเปิดกว้างเป็นพี่เป็นน้อง (Relationship : R) 
6) การทำงานเป็นทีม (Teamwork : T) 

❖ สมรรถนะท่ีจำเป็นตามภารกิจกรมควบคุมโรค มี 4 ตัว ให้เลือก 2 ตัว โดยแต่ละตัวมีน้ำหนักร้อยละ20 
1) หลักระบาดวิทยา (สายงานหลัก)       
2) หลักระบาดวิทยา (สายสนับสนุน)       
3) การวิจัยและพัฒนา 
4) การติดตามและประเมินผล 

การเลือกสมรรถนะที่จำเป็นตามภารกิจกรมควบคุมโรค พิจารณาจากตำแหน่งในสายงาน ดังตารางที่ 1 ดังนี้  
ตารางที่ 1 สมรรถนะที่จำเป็นตามภารกิจกรมควบคุมโรค แยกตามตำแหน่งในสายงาน 

สายงาน ตำแหน่ง 

สายงานหลัก 

1. วิชาชีพ 1) นายแพทย์ 2) นายสัตวแพทย์ 3) ทันตแพทย์ 4) เภสัชกร 5) พยาบาลวิชาชีพ  
6) นักเทคนิคการแพทย์ 7) นักกายภาพบำบัด 8) นักวิชาการสาธารณสุข 

2. สหวิชาชีพ 1) นักรังสีการแพทย์ 2) นักจิตวิทยา 3) นักจิตวิทยาคลินิก 4) นกัสังคมสงเคราะห์ 5) นักวิทยาศาสตร์
การแพทย์ 6) นักโภชนาการ 7) โภชนากร 8) ช่างกายอุปกรณ์ 9) ช่างภาพการแพทย์ 

3. สนับสนุนวิชาชีพ  1) เจ้าพนักงานสาธารณสุข 2) เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 3) เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์  
4) เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ 5) เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข 6) เจ้าพนักงานอาชีวบำบัด  
7) เจ้าหน้าที่เวชระเบียน 8) เจ้าพนักงานเวชสถิติ 9) พยาบาลเทคนิค 
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สายงาน ตำแหน่ง 

สายงานสนับสนุน 

4. สนับสนุน 1) นิติกร 2) นักจัดการงานทั่วไป 3) นักทรัพยากรบุคคล 4) นักประชาสัมพันธ์ 5) นักวิเคราะหน์โยบาย
และแผน 6) นักวิชาการเงินและบัญชี 7) นักวิชาการตรวจสอบภายใน 8) นักวิชาการเผยแพร่           
9) นักวิชาการพัสดุ 10) นักวิเทศสัมพันธ์ 11) นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 12) นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 
13) นักวิชาการสถิติ 14) นายช่างเครื่องกล 15) นายช่างเทคนิค 16) นายช่างไฟฟ้า 17) นายช่างโยธา 
18) นายช่างศิลป์ 19) บรรณารกัษ์ 20) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 21) เจ้าพนักงานธุรการ         
22) เจ้าพนักงานพัสดุ 23) เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา 24) เจ้าพนักงานห้องสมุด 25) พนักงานบริการ 

❖ สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ การเลือกประเมินสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ  
โดยให้พิจารณาตามตำแหน่ง/สายงาน ดังรายละเอียดในตารางที่ 2 
ตารางที่ 2 สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ แยกตามตำแหน่ง/สายงาน 

ลำดับที่ ตำแหน่ง /สายงาน สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
1 ประเภทนักบริหาร 

ผู้อำนวยการ 
 

1. การคิดวิเคราะห์  (ตัวร่วม) 
2. การใส่ใจและพัฒนาผู้อ่ืน 
3. การสืบเสาะหาข้อมูล 
4. การมองภาพองค์รวม 
5. การสั่งการตามอำนาจหน้าที่  
6. ความเข้าใจองค์กรและระบบราชการ 
7. ความเข้าใจผู้อ่ืน 

2 ประเภทวิชาการ 
นายแพทย์ 
 

1. การคิดวิเคราะห์  (ตัวร่วม) 
2. การใส่ใจและพัฒนาผู้อ่ืน 
3. การสืบเสาะหาข้อมูล 
4. การมองภาพองค์รวม 
5. การสั่งการตามอำนาจหน้าที่ 
6. ความเข้าใจองค์กรและระบบราชการ 
7. ความเข้าใจผู้อ่ืน 

3  ประเภทวิชาการ 
นักวิชาการสาธารณสุข 
 

1. การคิดวิเคราะห์ (ตัวร่วม) 
2. การมองภาพองค์รวม 
3. การตรวจสอบความถูกต้องตามกระบวนงาน 
4. ความเข้าใจองค์กรและระบบราชการ 
5. การใส่ใจและพัฒนาผู้อ่ืน 
6. การสั่งการตามอำนาจหน้าที่ 
7. การสืบเสาะหาข้อมูล 
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ลำดับที่ ตำแหน่ง /สายงาน สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
4 ประเภทวิชาการ 

นักวิชาการเผยแพร ่
 
 
 
 
 

1. การคิดวิเคราะห์ (ตัวร่วม) 
2. การดำเนินการเชิงรุก 
3. ศิลปะการสื่อสารจูงใจ 
4. การใส่ใจและพัฒนาผู้อ่ืน 
5. การสืบเสาะหาข้อมูล 
6. การมองภาพองค์รวม 
7. ความเข้าใจองค์กรและระบบราชการ 

5 ประเภทวิชาการ 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
 
 
 
 
 

1. การคิดวิเคราะห์ (ตัวร่วม) 
2. การสืบเสาะหาข้อมูล 
3. การตรวจสอบความถูกต้องตามกระบวนงาน 
4. การดำเนินการเชิงรุก 
5. ความผูกพันที่มีต่อส่วนราชการ 
6. ศิลปะการสื่อสารจูงใจ 
7. ความเข้าใจองค์กรและระบบราชการ 

6 ประเภทวิชาการ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
นักทรัพยากรบุคคล 
นักวิชาการเงินและบัญชี 
นักวิชาการพัสดุ 
นักจัดการงานทั่วไป 
 

1. การคิดวิเคราะห์ (ตัวร่วม) 
2. การตรวจสอบความถูกต้องตามกระบวนงาน 
3. ความยืดหยุ่นผ่อนปรน 
4. การสืบเสาะหาข้อมูล 
5. การใส่ใจและพัฒนาผู้อ่ืน 
6. การมองภาพองค์รวม 
7. ความเข้าใจองค์กรและระบบราชการ 

7 ประเภททั่วไป 
เจ้าพนักงานสาธารณสุข 
เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์
การแพทย์ 
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข 
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 
พยาบาลเทคนิค 
เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ 
เจ้าพนักงานอาชีวบำบัด 
ช่างกายอุปกรณ์ 
โภชนาการ   

1. การตรวจสอบความถูกต้องตามกระบวนงาน (ตัวร่วม) 
2. การใส่ใจและพัฒนาผู้อ่ืน 
3. ความเข้าใจองค์กรและระบบราชการ 
4. การมองภาพองค์รวม 
5. การสืบเสาะหาข้อมูล 
6. การดำเนินการเชิงรุก 
7. ความมั่นใจในตัวเอง     
           

8 ประเภททั่วไป 
เจ้าพนักงานธุรการ 
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
เจ้าพนักงานพัสดุ 
เจ้าพนักงานห้องสมุด 
เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา 

1. การตรวจสอบความถูกต้องตามกระบวนงาน (ตัวร่วม) 
2. ความเข้าใจองค์กรและระบบราชการ 
3. ความผูกพันที่มีต่อส่วนราชการ 
4. การมองภาพองค์รวม 
5. การใส่ใจและพัฒนาผู้อ่ืน 
6. การสืบเสาะหาข้อมูล 
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ลำดับที่ ตำแหน่ง /สายงาน สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
นายช่างไฟฟ้า 
นายช่างเครื่องกล 
นายช่างเทคนิค 
นายช่างโยธา 
นายช่างศิลป์ 
เจ้าพนักงานสถิติ 
เจ้าพนักงานเวชสถิติ 
เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์ 
พนักงานบริการ 

7. การสร้างสัมพันธภาพ 
 

 

วิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 วิธีการประเมินให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของกองโรคไม่ติดต่อ โดยการ
ประเมินผลต้องมีความชัดเจนและมีหลักฐาน และเป็นไปตามแบบประเมินปฏิบัติราชการที่กรมควบคุมโรคกำหนด 
สำหรับหลักฐานการประเมินการปฏิบัติราชการ ประกอบด้วย แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
(รายละเอียดในภาคผนวก 4) และเอกสารประกอบ ทั้งนี้ กองโรคไม่ติดต่อมีคณะกรรมการตรวจประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ลงตรวจประเมินการดำเนินงานตัวชี้วัดคำรับรอง ในทั้ง 2 รอบ ของการ
ประเมินเพื่อช่วยให้คำแนะนำ ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำรับรองและให้คะแนนผลการ
ดำเนินงานตามตัวชี้วัด เพ่ือให้ผู้ประเมินใช้เป็นข้อมูลในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 กองโรคไม่ติดต่อ ได้มีระบบการจัดเก็บผลการประเมินและหลักฐานแสดงความสำเร็จของงานหรือ
พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะของผู้รับการประเมิน เพื่อใช้ในการประกอบการพิจารณาการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลในเรื่องต่างๆ และให้เก็บแบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (แบบอิเล็กทรอนิกส์) ใน
ระบบ DPIS ไม่ต้องปริ้นท์จากระบบ ทั้งนี้ โดยทุกท่านต้องคลิก “รับทราบ” ในระบบ DPIS เพื่อเป็นการลงนาม
ร่วมกันระหว่างผู้รับการประเมินและผู้บังคับบัญชา 
 โดยแต่ละรอบการประเมินให้ผู ้ประเมินและผู ้รับการประเมินกำหนดข้อตกลงร่วมกันเกี ่ยวกับการ
มอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ กำหนดตัวชี้วัดหรือหลักฐานบ่งชี้ความสำเร็จของงานอย่าง
เป็นรูปธรรม และความเหมาะสมกับลักษณะงาน ซึ่งการกำหนดตัวชี้วัดให้พิจารณาการถ่ายทอดตัวชี้วัดจากบนลง
ล่างเป็นหลักก่อน ในกรณีที่ไม่อาจดำเนินการได้หรือไม่เพียงพอ อาจเลือกวิธีการกำหนดตัวชี้วัดด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง
หรือหลายวิธีที่เหมาะสมแทนหรือเพ่ิมเติม 
 ทั้งนี้ในแต่ละรอบการประเมินให้ผู ้ประเมินประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้รับการประเมินตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ได้ประกาศไว้ และตามข้อตกลงที่ได้ทำไว้กับผู้รับการประเมิน และแจ้งผลการประเมินให้
ผ ู ้ร ับการประเมินทราบเป็นรายบุคคล โดยแจ้งผ ่านระบบอิเล ็กทรอนิกส์ DPIS และรับทราบผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ DPIS กรณีที่ผู้รับการประเมินไม่ยินยอมรับทราบผลการประเมิน ให้ผู้ประเมิน/Admin ปริ้นท์แบบ
ประเมินฯ พร้อมให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ/พนักงานราชการ อย่างน้อยหนึ่งคนในหน่วยงานลงลายมือชื่อเป็น
พยานว่าได้มีการแจ้งผลการประเมินดังกล่าวแล้ว และในระหว่างรอบการประเมินให้ผู ้ประเมินให้คำปรึกษา 
แนะนำผู ้รับการประเมินเพื ่อการปรับปรุง  แก้ไข พัฒนาเพื ่อนำไปสู ่ผลสัมฤทธิ ์ของงาน และพฤติกรรมหรือ
สมรรถนะในการปฏิบัติราชการ และเม่ือสิ้นรอบการประเมินผู้ประเมินดังกล่าวกับผู้รับการประเมิน ควรร่วมกันทำ
การวิเคราะห์ผลสำเร็จของงาน และพฤติกรรมหรือสมรรถนะในการปฏิบัติราชการ เพื่อหาความจำเป็นในการ
พัฒนาเป็นรายบุคคลต่อไป 



P a g e  | 9 

 

มาตรวัดสมรรถนะ 
 มาตรวัดสมรรถนะให้ประเมินตั้งแต่ระดับที่ 1 ถึงระดับที่คาดหวัง โดยข้าราชการ รายละเอียดตามตารางที่ 3 
และพนักงานราชการ รายละเอียดตามตารางที ่4 
ตารางที่ 3 สมรรถนะระดับที่คาดหวัง (Level) ของแต่ละประเภทตำแหน่งของข้าราชการกองโรคไม่ติดต่อ 

ตำแหน่ง 

ระดับที่คาดหวัง 
(Core competency/ Functional competency) 

ตามมาตรวัดสมรรถนะกรมควบคุมโรค 
(แบบฟอร์มประเมินสมรรถนะ Excel) 

PMS Online 
(คะแนนเต็มของสมรรถนะ) 

ตำแหน่งประเภทวิชาการ  
ระดับปฏิบัติการ L1 5 
ระดับชำนาญการ L2 5 
ระดับชำนาญการพิเศษ L3 5 
ระดับเชี่ยวชาญ L4 5 
ระดับทรงคุณวุฒิ L5 5 
ตำแหน่งประเภทท่ัวไป  
ระดับปฏิบัติงาน L1 5 
ระดับชำนาญงาน L1 5 
ระดับอาวุโส L2 5 
ระดับทักษะพิเศษ L2 5 

 
ตารางที ่4 สมรรถนะระดับที่คาดหวัง (Level) ของแต่ละระดับการศึกษาของพนักงานราชการกองโรคไม่ติดต่อ 

ระดับการศึกษา 

ระดับที่คาดหวัง 
(Core competency/ Functional competency) 

ตามมาตรวัดสมรรถนะกรมควบคุมโรค 
(แบบฟอร์มประเมินสมรรถนะ Excel) 

PMS Online 
(คะแนนเต็มของสมรรถนะ) 

ปวช./ปวส./ปริญญาตรี L1 5 
ปริญญาโท L2 5 

 
เกณฑ์การแบ่งกลุ่มคะแนนผลการปฏิบัติราชการ 

 เกณฑ์การแบ่งกลุ่มคะแนนผลการปฏิบัติราชการของ ข้าราชการ แบ่งเป็น 5 ระดับ คือ 
  ระดับดีเด่น  (90-100      คะแนน) 
  ระดับดีมาก   (80-89.99    คะแนน) 
  ระดับดี       (70-79.99    คะแนน) 
  ระดับพอใช้   (60-69.99    คะแนน) 
  ระดับต้องปรับปรุง  (น้อยกว่า 60 คะแนน) 
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หมายเหตุ : สำหรับผู้ได้รับการประเมินอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากให้ปิดประกาศอย่างเปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกัน 
    : ข้าราชการผู้ใดได้รับการประเมินผลการปฏิบัติราชการแล้วมีคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ 3 ครั้งติดกัน อยู่ในระดับต้องปรับปรุง ให้ผู้อำนวยการหน่วยงานราชการรายงานผลการประเมินต่อ
หัวหน้าส่วนราชการ เพื่อพิจารณาดำเนินการตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจาก
ราชการ 

 เกณฑ์การแบ่งกลุ่มคะแนนผลการปฏิบัติราชการของ พนักงานราชการ แบ่งเป็น 5 ระดับ คือ 
  ระดับดีเด่น   (95-100      คะแนน) 
  ระดับดีมาก   (85-94.99    คะแนน) 
  ระดับดี       (75-84.99    คะแนน) 
  ระดับพอใช้  (65-74.99    คะแนน) 
  ระดับต้องปรับปรุง (น้อยกว่า 65 คะแนน) 
หมายเหตุ : สำหรับผู้ได้รับการประเมินอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากให้ปิดประกาศอย่างเปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกัน 
    : พนักงานราชการผู ้ใดได้ร ับการประเมินผลการปฏิบัต ิราชการแล้วมีคะแนนเฉลี ่ยของผลการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ 2 ครั้งติดกัน ต่ำกว่าระดับดี ให้ผู้บังคับบัญชาแจ้งให้พนักงานราชการทราบภายใน 
7 วัน นับจากวันที่ทราบผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการผู้นั้น และให้ผู้บังคับบัญชาทำ
ความเห็นเสนอหัวหน้าส่วนราชการเพ่ือพิจารณาสั่งเลิกจ้างต่อไป 
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ภาคผนวก 1 : 

ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธกีารประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของข้าราชการกรมควบคุมโรค พ.ศ. 2566 
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ภาคผนวก 2 : 

ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของพนักงานราชการกรมควบคุมโรค พ.ศ. 2566 
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ภาคผนวก 3 : 

แบบฟอร์มแบบมอบหมายงานกลุ่ม 



1
ผลการประเมิน

(คะแนน)

ท่ี
งานหลัก

(Key Jobs)

1 ด ำเนินกำรกำรจัดกำรควำมรู้สู่กำรวำงแผนงำนวิจัยของกองโรคไม่ติดต่อ ต.ค-ธ.ค.65 ชนิดดำ/ทิพวรรณ 1

2
วิเครำะห์กรอบประเด็นปัญหำวิจัย ท่ีสอดคล้องหรือเช่ือมโยงกับยุทธศำสตร์ 20 ปี และยุทธศำสตร์ของกองโรคไม่ติดต่อ ตำมแบบฟอร์ม KM_01

ม.ค.66 ชนิดดำ/ทิพวรรณ 1

3
ด ำเนินกำรสรุปผลกำรคัดเลือกกรอบประเด็นปัญหำวิจัย และข้อมูลของหน่วยงำน บุคลำกรสำยวิชำกำรเพ่ือน ำมำใช้ในกำรวำงแผนพัฒนำบุคลำกรเพ่ือวำงแผนกำรท ำ
วิจัยของหน่วยงำน

ก.พ.-มี.ค. 66 ชนิดดำ/ทิพวรรณ 1

4 บันทึกข้อมูลผลิตภัณฑ์ใน ฐำนข้อมูลผลิตภัณฑ์เพ่ือกำรเฝ้ำระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภำพของหน่วยงำน ก.พ.-มี.ค. 66 ชนิดดำ/ทิพวรรณ 1

5 รำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำนพัฒนำงำนวิจัยของหน่วยงำน ลงในระบบ Estimate SM ก.พ.-มี.ค. 66 ชนิดดำ/ทิพวรรณ 1

6
ประสำนบุคลำกรท่ีมีงำนวิจัยบันทึกข้อมูลนักวิจัย ลงในระบบบันทึกข้อมูลนักวิจัย (DDC Researcher Data System) มำกกว่ำร้อยละ 25

เม.ย.-ก.ย.66 ชนิดดำ/ทิพวรรณ 1

7
รวบรวมหลักฐำนท่ีเก่ียวข้องกับกระบวนกำร DDC Clearance ของกองโรคไม่ติดต่อ และแนบเอกสำรตำมแบบฟอร์ม DDC Clearance_01) พร้อมลงในระบบ 
Estimate SM

เม.ย.-ก.ย.66 ชนิดดำ/ทิพวรรณ 1

8
ประสำนบุคลำกรท่ีมีงำนวิจัยบันทึกข้อมูลนักวิจัย ลงในระบบบันทึกข้อมูลนักวิจัย (DDC Researcher Data System) มำกกว่ำร้อยละ 25

เม.ย.-ก.ย.66 ชนิดดำ/ทิพวรรณ 1

9 รำยงำนควำมก้ำวหน้ำผลกำรด ำเนินงำนพัฒนำงำนวิจัย ปีงบ 66 เม.ย.-ก.ย.66 ชนิดดำ/ทิพวรรณ 1

10 ติดตำมและรวบรวมสรุปผลข้อมูล เพ่ือน ำมำปรับปรุงและพัฒนำงำนวิจัย เม.ย.-ก.ย.66 ชนิดดำ/ทิพวรรณ 1

1

1.1 เสนอให้ กวป. พิจำรณำกลุ่มผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัดค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรหน่วยงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 
1.2 คัดเลือกตัวช้ีวัดภำรกิจของหน่วยงำน
1.3 ร่วมจัดท ำตัวช้ีวัดภำรกิจของหน่วยงำน 

ต.ค. 65 ปิยนุช/เพ็ญพักตร์ 1

2

2.1 ขอรำยช่ือผู้จัดเก็บตัวช้ีวัด
2.2 จัดท ำคู่มือกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2566 กองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค ให้ทุกกลุ่ม

พ.ย.- ธ.ค. 65 ปิยนุช/เพ็ญพักตร์ 1

3
3.1 ลงนำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของหน่วยงำนกับผู้อ ำนวยกำรกองโรคไม่ติดต่อ
3.2 สร้ำงตัวช้ีวัดค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรหน่วยงำน ในระบบ Estimates SM จ ำนวน 6 ตัวช้ีวัด

พ.ย.- ธ.ค. 65 ปิยนุช/เพ็ญพักตร์ 1

4 ติดตำม ตรวจสอบ และอนุมัติรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตัวช้ีวัดค ำรับรองฯ รอบ 3 เดือน ในระบบ Estimate SM ต.ค. - ธ.ค. 65 ปิยนุช/เพ็ญพักตร์ 1

5
5.1 ติดตำม ตรวจสอบ และอนุมัติรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตัวช้ีวัดค ำรับรองฯ รอบ 6 เดือน ในระบบ Estimate SM 
5.2 แจ้งเวียนคะแนนให้ผู้จัดเก็บตัวช้ีวัดตรวจสอบผลคะแนน รอบ 6 เดือน และประสำนกำรอุทธรณ์

ม.ค. - มี.ค. 66 ปิยนุช/เพ็ญพักตร์ 1

6 ประสำน ช้ีแจง และตอบข้อซักถำมของนักวิชำกำรผู้จัดเก็บตัวช้ีวัดและผู้เก่ียวข้องเก่ียวกับ KPI Template ตัวช้ีวัดค ำรับรองฯ รอบ 9 และ 12 เดือน เม.ย. -ก.ย. 66 ปิยนุช/เพ็ญพักตร์ 1

7 ติดตำม ตรวจสอบ และอนุมัติรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตัวช้ีวัดค ำรับรองฯ รอบ 9 เดือน ในระบบ Estimate SM เม.ย.-มิ.ย.66 ปิยนุช/เพ็ญพักตร์ 1

8 ติดตำม ตรวจสอบ และอนุมัติรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตัวช้ีวัดค ำรับรองฯ รอบ 12 เดือน ในระบบ Estimate SM ก.ค.- ก.ย.66 ปิยนุช/เพ็ญพักตร์ 1

9 แจ้งเวียนคะแนนให้ผู้จัดเก็บตัวช้ีวัดตรวจสอบผลคะแนน รอบ 12 เดือน และประสำนกำรอุทธรณ์ ก.ย.66 ปิยนุช/เพ็ญพักตร์ 1

10 สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวช้ีวัดค ำรับรองฯ ปัญหำอุปสรรค ข้อเสนอแนะกำรด ำเนินงำน รอบ 12 เดือน ปีงบประมำณ 2566 ก.ย.66 ปิยนุช/เพ็ญพักตร์ 1

1 ด ำเนินงำนวำงแผนกิจกรรม journal club ต.ค.65-มี.ค.66 ชนิดดำ/ทิพวรรณ 1

2 ประสำนขอรำยช่ือบุคลำกรของทุกกลุ่ม เพ่ือน ำเสนอ Journal club ต.ค.65-มี.ค.66 ชนิดดำ/ทิพวรรณ 1

3 จัดท ำตำรำงรำยช่ือบุคลำกรกำรน ำเสนอ Journal club ของกองโรคไม่ติดต่อ ปีงบ 66 ต.ค.65-มี.ค.66 ชนิดดำ/ทิพวรรณ 1

4 จัดท ำกำรเตรียมควำมพร้อมน ำเสนอ Journal club ปีงบ 66 ต.ค.65-มี.ค.66 ชนิดดำ/ทิพวรรณ 1

5 รวบรวมสรุปผลกำรด ำเนินงำน journal club รอบ 6 เดือน ต.ค.65-มี.ค.66 ชนิดดำ/ทิพวรรณ 1

6 ด ำเนินงำนตำมแผนกิจกรรม journal club เม.ย. -ก.ย. 66 ชนิดดำ/ทิพวรรณ 1

7 ด ำเนินกำรรวบรวมไฟล์ข้อมูลของผู้น ำเสนอลง Google Drive เม.ย. -ก.ย. 66 ชนิดดำ/ทิพวรรณ 1

8 ด ำเนินกำรประชำสัมพันธ์เชิญชวนบุคลำกรเข้ำร่วมรับฟังกิจกรรม journal club เม.ย. -ก.ย. 66 ชนิดดำ/ทิพวรรณ 1

9 รวบรวมสรุปผลกำรด ำเนินงำน journal club รอบ 12 เดือน เม.ย. -ก.ย. 66 ชนิดดำ/ทิพวรรณ 1

10 สรุปผลกำรด ำเนินงำนกำร พร้อมปัญหำอุปสรรค ข้อเสนอแนะ และแนวทำงในกำรด ำเนินงำนเพ่ือพัฒนำในปีต่อไป เม.ย. -ก.ย. 66 ชนิดดำ/ทิพวรรณ 1

1 2              ลงช่ือ......................................................................... 3

                           (นำงสำวชนิดดำ ตรีวุฒิ)

             ต ำแหน่ง/ระดับ นักวิชำกำรสำธำรณสุขปฏิบัติกำร       

             วัน/เดือน/ปี.................................................................        

4 5            ลงช่ือ...........................................................................

                        (นำงสำวเพ็ญพักตร์ เย่ียมโกศรี)

           ต ำแหน่ง/ระดับ นักวิชำกำรสำธำรณสุข

           วัน/เดือน/ปี ..............................................................

1. แบบฟอร์ม KM_01_ผลวิเครำะห์กรอบ
ประเด็นปัญหำวิจัย
2. แบบฟอร์ม RE_01_สรุปข้อมูลหน่วยงำน
3. แบบฟอร์ม RE_02_แบบรำยงำนควำมก้ำวหน้ำ
4. แบบฟอร์ม DDC Clearance_01
5. ไฟล์ Excel ท่ี export จำกฐำนข้อมูลผลิตภัณฑ์
เพ่ือกำรเฝ้ำระวัง  ้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภำพ
ของหน่วยงำน

        วัน/เดือน/ปี...............................................................

ต ำแหน่ง/ระดับ นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร

3.งานท่ีได้รับมอบหมาย

 กิจกรรม journal club3.1 กำรพัฒนำศักยภำพ
ควำมเช่ียวชำญใน
งำนอำชีพของ
บุคลำกรกองโรคไม่
ติดต่อ

1. เอกสำรตำรำงรำยช่ือบุคลำกรกำรน ำเสนอ 
Journal club ของกองโรคไม่ติดต่อ ปีงบ 66
2. เอกสำรกำรเตรียมควำมพร้อมน ำเสนอ 
Journal club ปีงบ 66
3. รวบรวมไฟล์ข้อมูล Journal club ใน Google
 Drive

ขรก
ชนิดดา
พนง.รก
ทิพวรรณ

O

O

                    (นำงสำวสโรชำ สำดนอก)

        ต ำแหน่ง/ระดับ นักทรัพยำกรบุคคล

            วัน/เดือน/ปี...................................................................

1

2

               (นำงนิตยำ พันธุเวทย์)

บุคลากรกลุ่มพัฒนาองค์กร: ผู้รับมอบหมายงาน

ลงช่ือ............................................................................

       วัน/เดือน/ปี.....................................................................

ผู้อ านวยการกองโรคไม่ติดต่อ : ผู้เห็นชอบ

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

        (นำยกฤษฎำ หำญบรรเจิด)

        ผู้อ ำนวยกำรกองโรคไม่ติดต่อ

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

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

บันทึกควำมคิดเห็นของผู้ประเมินในกำรติดตำมงำนและประเมินผล

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

      ลงช่ือ..................................................................................

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาองค์กร : ผู้มอบหมายงาน

(นำงสำวทิพวรรณ พรหมทับทิม)

วัน/เดือน/ปี..............................................................

ต ำแหน่ง/ระดับ นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำรพิเศษ

   ลงช่ือ.....................................................................

                     (นำงสำวปิยนุช จันทร์อักษร)

          วัน/เดือน/ปี ............................................................

        ลงช่ือ......................................................................

1.งานตามยุทธศาสตร์/ค ารับรองการปฏิบัติราชการ

2.งานตามภารกิจ

1. สรุปรำยงำนกำรประชุม 
2. คู่มือกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมค ำ
รับรองกำรปฏิบัติรำชกำร
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 ของกองโรคไม่
ติดต่อ กรมควบคุมโรค
3. เอกสำรกำรลงนำมค ำรับรองกำรปฏิบัติ
รำชกำรของหน่วยงำนกับผู้อ ำนวยกำรกองโรคไม่
ติดต่อ

สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวช้ีวัดค ำรับรองฯ 
ปัญหำอุปสรรค ข้อเสนอแนะกำรด ำเนินงำน รอบ 
12 เดือน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2566

ลงช่ือ.............................................................................

            ต ำแหน่ง/ระดับ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน

หมายเหตุ :  O (Owner) หมายถึง ผู้เป็นเจ้าของงานให้เกิดผลสัมฤทธ์ิตามเป้าหมายท่ีวางไว้
                S (Supporter) หมายถึง เป็นผู้ร่วมกันรับผิดชอบให้เกิดผลสัมฤทธ์ิตามเป้าหมายท่ีวางไว้

2

(ตัวอย่าง) แบบมอบหมายงานบุคลากรของกลุ่มพัฒนาองค์กร กองโรคไม่ติดต่อ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ทีมงานผู้รับผิดชอบ
และลักษณะความ
รับผิดชอบของแต่

ละคน

ระดับความส าเร็จรายละเอียดงานของกลุ่มพัฒนาองค์กร

2ระดับคะแนนระยะ
เวลาแล้วเสร็จ 

ผู้รับผิดชอบตามข้ันตอน

การติดตามงานตาม
ไตรมาส

1 3 4ข้ันตอนการด าเนินงาน 
ท่ี เอกสารอ้างอิง

ตัวช้ีวัด
(KPIs)

รอบ

1.1

2

กำรถ่ำยทอด ก ำกับ
ติดตำมกำรด ำเนินงำนกำร
ประเมินผลกำรปฏิบัติ
รำชกำรตำมค ำรับรองกำร
ปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี
งบประมำณ  พ.ศ.2566 
ของกองโรคไม่ติดต่อ 
กรมควบคุมโรค

ระดับควำมส ำเร็จ
ของกำรถ่ำยทอด 
ก ำกับ ติดตำม กำร
ด ำเนินงำน กำร
ประเมินผลกำร
ปฏิบัติรำชกำรตำม
ค ำรับรองกำรปฏิบัติ
รำชกำรประจ ำปี 
งบประมำณ  พ.ศ.
2566 ของกองโรคไม่
ติดต่อ 
กรมควบคุมโรค

2.1

ตัวช้ีวัด 1.1.1_1 ใน 
Functional Base

ระดับควำมส ำเร็จ
ของกำรด ำเนินงำน
พัฒนำงำนวิจัย

1

1

ขรก
ชนิดดา
พนง.รก
ทิพวรรณ

O

O

O
S

O
S

ขรก
1.ปิยนุช
2.ชนิดดา
พนง.รก

1.เพ็ญพักตร์
2.ทิพวรรณ
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ภาคผนวก 4: 

แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและพนักงานราชการ 
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ข้าราชการ 
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พนักงานราชการ 
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ภาคผนวก 5 :  

แผนการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP  :  Individual Development Plan) 



ระดับที่คาดหวังตามระบบ PM
S (X)

ผลการประเมินที่สรุปร่วมกัน (Y)

ช่องว่างของระดับความสามารถ (Y) – (X)

การติดตามแม่แบบ

การมอบหมายงานพิเศษ

การมอบหมายโครงการพิเศษ

การหมุนเวียนงาน

การดูงานนอกสถานที่

การฝึกปฏิบัติงานจริง

การสอนงาน

การเป็นพี่เลี้ยง

การประชุม/สัมมนา

การให้ค าปรึกษา

การเป็นวิทยากรในหน่วยงาน

เรียนรู้ด้วยตนเองผ่านหลักสูตร

การฝึกอบรม

ปี 65

ปี 66

ปี 67 A B C

ไม่ส าเร็จ

ส าเร็จ

C1
การยึดม่ันในความถูกต้องชอบธรรม 

และจริยธรรม (Integrity : I)
5

C2 บริการท่ีดี  (Service Mind : S) 5

C3
การส่ังสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ  

(Mastery : M / Expertise)
5

C4
การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ (Achievement 

Motivation : A)
5

C5
การมีน ้าใจ ใจเปิดกว้าง เป็นพ่ีเป็นน้อง  

(relationship : R)
5

C6 การท้างานเป็นทีม (Teamwork : T) 5

F1 หลักระบาดวิทยา (สายงานหลัก) 5

F2 หลักระบาดวิทยา (สายงานสนับสนุน) 5

F3 การวิจัยและพัฒนา 5

F4 การติดตามและประเมินผล 5

T1 5

T2 5

T3 5

T4 5

T5 5

T6 5

T7 5

Digital Literacy

Data Analytics

ผลการพัฒ
นาตามเป้าหมาย

ช่ือ - สกุล ผู้บังคับบัญชา :

แผนการพัฒนารายบุคคล

เคร่ืองมือ /รูปแบบ /วิธีการ พัฒนาบุคลากร
***ระยะเวลาการพัฒนา

งบประมาณ

*เป้าหมายการพัฒ
นา

Core Competency/ Functional

Functional Competency

  Technical Competenc+A19:O20y (ตามต าแหน่งลักษณะงานท่ีปฏิบัติ)

การพัฒนาบุคลากรด้านทักษะดิจิทัล

หมายเหตุ  :  ระดับความจ้าเป็น / ความส้าคัญของการพัฒนา  แบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี 

                  *     หมายถึง    ให้พิมพ์เป้าหมายการพัฒนา

                **     หมายถึง    ระดับความจ้าเป็น/ความส้าคัญของการพัฒนา

                                        A :  จ้าเป็นเร่งด่วน ส้าหรับการปฏิบัติงานปัจจุบัน 

                                        B :  จ้าเป็นในการปรับปรุงและพัฒนาผลงานปัจจุบันของบุคลากร

                                        C :  จ้าเป็นส้าหรับการเติบโตในอนาคตและเป็นประโยชน์ในการพัฒนาตนเอง

                ***     หมายถึง    ให้ระบุระยะเวลา ได้แก่ ปี 66 Q3 หรือ Q4 ปี 67 Q1 หรือ Q2 เป็นต้น

               

 

                                                                                              

                                                                                                                    

   บุคลากรลงนามรับทราบและให้ความเห็น 

 __________________________________________________ 

             ลงช่ือ_______________________________    ผู้รับการพัฒนา/รับการประเมิน 

                    (                                                      )

             ต าแหน่ง______________________________   

   ความเห็นเพ่ิมเติมของผู้บังคับบัญชา 

 __________________________________________________                                        

             ลงช่ือ_______________________________   ผู้บังคับบัญชา

                    (                                                      )  

             ต าแหน่ง ______________________________

ล าดับท่ี
ช่ือความสามารถเชิงสมรรถนะ

ระดับความสามารถ

               แผนการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP  :  Individual Development Plan) 

 รอบการประเมินท่ี 1 กองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ช่ือ - สกุล ผู้รับการพัฒนา : วันท่ีกรอกข้อมูล :

ผลการพัฒนารายบุคคล

**ระดับความจ าเป็น/

ความส าคัญของการพัฒนา

ความส าเร็จตาม

เป้าหมาย

งบประมาณ
ที่ใช้จริง

การเรียนรู้จากประสบการณ์ท างาน การเรียนรู้จากผู้อ่ืน การเรียนรู้
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ภาคผนวก 6 :  

คำสั่งกองโรคไม่ตดิตอ่ที่ 38/2565  

แต่งตั้งคณะทำงานการประเมินผลการปฏิบตัิราชการ กองโรคไม่ตดิตอ่  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
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ภาคผนวก 7 :  

ภาพกิจกรรมประชุมคณะทำงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566       
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ภาพกิจกรรมประชุมคณะทำงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566       

ณ ห้องประชุม 2 กองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค จังหวดีนนทบุรี 

วันที่ 8 ธันวาคม 2565 

 
 

 
 

 


