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การถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับกองสู่การปฏิบัติในระดับกลุ่มงานและบุคคล เกิดขึ้น
หลังจากที่ กอง/สำนัก/กลุ่ม ได้จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับกอง เสร็จสิ้นแล้ว จึงให้สำนัก/กอง/
กลุ่ม กำหนดกลุ่มงาน/ฝ่าย เพ่ือรับผิดชอบตัวชี้วัดในแต่ละภารกิจของสำนัก/กอง/กลุ่ม โดยพิจารณาให้
สอดคล้องกับอำนาจหน้าที่ของกลุ่มงาน/ฝ่าย โดยมีข้ันตอน ดังนี้  

1. การเตรียมการก่อนการถ่ายทอดคำรับรองการปฏิบัติราชการสู่การปฏิบัติในระดับกลุ่มงาน
และระดับบุคคล ให้บุคลากรภายในกลุ่มงาน/ฝ่าย รวบรวมข้อมูลที่เก่ียวข้อง ได้แก่ ภารกิจหน้าที่ของกลุ่มงาน/
ฝ่ายตามโครงสร้างอำนาจหน้าที่ภายในของกอง/สำนัก ที่กำหนด รายละเอียดหน้าที่ของบุคคลตามที่ได้ระบุไว้
ในรายละเอียดการกำหนดตำแหน่ง (Job Description) และรายละเอียดงานที่ได้รับมอบหมายพิเศษจาก
ผู้อำนวยการ กอง/สำนัก/กลุ่ม เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์และจำแนกภารกิจของกลุ่มงานและบุคคลตามหน้าที่
และระดับตำแหน่ง 

2. วิเคราะห์ภารกิจและกำหนดเป้าประสงค์ของกลุ่มงาน 
1) วิเคราะห์ภารกิจของกลุ่มงาน/ฝ่าย 

ภายหลังจากการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องแล้ว ให้บุคลากรภายในกลุ่มงาน/ฝ่าย วิเคราะห์
ภารกิจโดยมีแนวทางการพิจารณา ดังนี้ 

1. เป็นภารกิจตามเป้าประสงค์ของกอง/สำนัก ที่กลุ่มงาน/ฝ่ายมีส่วนผลักดันหรือรับผิดชอบ 
และเมื่อดำเนินการแล้วเกิดเป็นผลผลิตหรือบริการนำส่งในระดับกอง/สำนัก หรือในระดับกรม ให้กำหนดภารกิจนั้น
เป็นภารกิจหลักของกลุ่มงาน ตัวชี้วัดความสำเร็จส่วนใหญ่จะเป็นตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับกอง 
มิติภายนอกด้านการประเมินประสิทธิผล และเป็นตัวชี้วัดของหัวหน้ากลุ่มงาน 

2. เป็นภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของกลุ่มงาน/ฝ่าย โดยพิจารณาตามโครงสร้างภายในกอง/
สำนัก หรืองานที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษจากผู้อำนวยการกอง/สำนัก ที่มีเป้าหมายแตกต่างจากภารกิจหน้าที่
ประจำ เช่น การเข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานภายนอก การทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการต่างๆ การจัดทำ
คู่มือการปฏิบัติงาน เป็นต้น 

2) กำหนดเป้าประสงค์ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของกลุ่มงาน 

หลังจากกำหนดภารกิจของกลุ่มงาน/ฝ่ายแล้ว ให้บุคลากรภายในกลุ่มงาน/ฝ่ายร่วมกันกำหนด
เป้าประสงค์ในแต่ละภารกิจ และระบุกิจกรรมหลักหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานในแต่ละภารกิจ หลังจากนั้นจึง
กำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายในแต่ละเป้าประสงค์   สำหรับแนวทางในการกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  
ให้ศึกษาเพ่ิมเติมจากคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ : แนวทางการกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ของ
สำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล สำนักงาน ก.พ.  
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3 การถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายรายบุคคล 

1) วิเคราะห์ภารกิจของบุคคล 

หลังจากการวิเคราะห์ภารกิจของกลุ่มงานเรียบร้อยแล้ว ให้บุคลากรของกลุ่มงานวิเคราะห์
โครงสร้างบุคลากรภายในกลุ่มงานว่ามีบุคลากรในระดับตำแหน่งใดบ้าง หลังจากนั้นให้พิจารณาความเหมาะสม
ระหว่างภารกิจกับระดับตำแหน่งของบุคคล โดยมีแนวทางการพิจารณามอบหมายภารกิจใน 4 ลักษณะ คือ  
1) การดูแลและตรวจทาน ใช้ในกรณีของหัวหน้ากลุ่มงาน 2) การมอบหมายภารกิจให้บางคนดำเนินการเป็นหลัก  
3) การมอบหมายภารกิจให้บุคลากรหลายคนโดยแบ่งสัดส่วนเป้าหมาย และ 4) การมอบหมายภารกิจให้บุคลากร
หลายคนโดยแบ่งความรับผิดชอบตามขั้นตอนของภารกิจนั้น 

2) การกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายรายบุคคล 

การกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายในระดับบุคคล โดยกำหนดตัวชี้วัดของบุคคลให้สอดคล้อง
กับการมอบหมายภารกิจทั้ง 4 ลักษณะตามผลการวิเคราะห์ภารกิจของแต่ละบุคคล สำหรับการกำหนดตัวชี้วัดและ
ค่าเป้าหมายให้ใช้วิธีการตามคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ : แนวทางการกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ของสำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล สำนักงาน ก.พ.  

4. เตรียมจัดทำรายละเอียดข้อมูลเพื่อเตรียมทำแบบประเมินรายบุคคล 

ให้เจ้าหน้าที่ของกอง/สำนัก พิจารณาเลือกตัวชี้วัดที่ได้จากผลการกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ของแต่ละบุคคลมาจัดทำรายละเอียดข้อมูลประกอบตัวชี้วัดเพ่ือเตรียมทำการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
รายบุคคลตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนตามท่ีสำนักงาน ก.พ. 
และตามที่กรมกำหนด  
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แบบฟอร์มการถ่ายทอดตัวชี้วัด 
 
แบบฟอร์มที่ 1 การกำหนดตัวช้ีวัดและเป้าหมายระดับกลุ่มงานที่สอดคล้องกับเป้าหมายของหน่วยงาน  
 
ชื่อหน่วยงาน : ……………………………………………………………….. 

ชื่อตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน 
(มิติประสิทธิผล) 

เป้าหมาย  
(ที่คะแนนระดับ 3) 

ตารางกลุ่มงานที่รับผิดชอบตัวช้ีวัด 

ระยะสั้น 
 (1 ปี) 

ระยะยาว  
(3-5 ปี) 

ชื่อกลุ่มงาน 
(………………) 

ชื่อกลุ่มงาน 
(………………) 

ชื่อกลุ่มงาน 
(……………) 

ชื่อกลุ่มงาน 
(……………) 

ชื่อกลุ่มงาน 
(……………) 

ตัวช้ีวัดภารกิจหลัก     
   

  
 ตัวชี้วัดที่ 1              
 ตัวชี้วัดที่ 2              
 ตัวชี้วัดที่ 3             
 ตัวชี้วัดที่ 4             
ตัวช้ีวัดจัดซื้อจัดจ้าง        
 ตัวชี้วัดที่ 1        
 
หมายเหตุ  : ให้ระบุความเชื่อมโยงของกลุ่มงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน โดยระบุ “O” “S” “-” ในกลุ่มงานที่เก่ียวข้อง 
      O  หมายถึง  ผู้รับผิดชอบหลัก (Owner) ในตัวชี้วัดนั้น 

     S   หมายถึง  ผู้สนับสนุน (Supporter) ในตัวชี้วัดนั้น 
                   -   หมายถึง   ผู้ไม่เก่ียวข้องในตัวชี้วัดนั้น 
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แบบฟอร์มที่ 2 การวิเคราะห์ภารกิจและตัวชี้วัดของกลุ่มงาน 

กลุ่มงาน/ฝ่าย  ........................................................................... 

ภารกิจ 
(อำนาจหน้าที่ตามโครงสร้าง/ 
งานที่ได้รับมอบหมายพิเศษ) 

เป้าประสงค์ของภารกิจ 
กิจกรรม/ 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ ผู้รับผิดชอบ (รายบุคคล) 

1.    1. 
2. 
3. 

2.    1. 
2. 
3. 

3.    1. 
2. 
3. 

4.    1. 
2. 
3. 

5.    1. 
2. 
3. 
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แบบฟอร์มที่  3  การกำหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับบุคคลที่สอดคล้องกับเป้าหมายของกลุ่มงาน 

ชื่อกลุ่มงาน …………………………………………………………………….. ตารางผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 

ชื่อตัวชี้วัดระดับกลุ่มงาน 
เป้าหมาย 

ชื่อผู้รับผิดชอบ 
 

ความเชื่อมโยง
กับตัวชี้วัด 
(O หรือ S) 

ระยะสั้น 
(1 ปี) 

ระยะยาว 
(3-5 ปี) 

1. ตัวชีว้ัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (แบบฟอร์มที่ 1)  
   1.1     1. …………………………………………….. 

2. …………………………………………….. 
3. …………………………………………….. 

 

   1.2     1. …………………………………………….. 
2. …………………………………………….. 

 

2. ตัวชีว้ัดตามภารกิจหลัก (แบบฟอร์มที่ 2) 
   2.1   1. …………………………………………….. 

2. …………………………………………….. 
 

   2.2   1. …………………………………………….. 
2. …………………………………………….. 
3. …………………………………………….. 

 

 
หมายเหตุ  : 1. การระบุตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ จากแบบฟอร์มที่ 1 ให้พิจารณาเฉพาะตัวชี้วัดที่กลุ่มงานเป็นผู้รับผิดชอบหลัก 

2. ให้ระบุความเชื่อมโยงของบุคคลที่รับผิดชอบตัวชี้วัดระดับกลุ่มงาน โดย  
     O  หมายถึง  ผู้รับผิดชอบหลัก (Owner) ในตัวชี้วัดนั้น 
     S   หมายถึง  ผู้สนับสนุน (Supporter) ในตัวชี้วัดนั้น 
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แบบฟอร์มที่ 4 คำอธิบายตัวชี้วัดของกลุ่มงาน (KPI Template) 

ชื่อตัวชี้วัด : 
 
 

 

ความหมายของ
ตัวชี้วัด 

: 

 
 
 
 

 

กลุ่มตัวชี้วัด : 
 ตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ระดับกอง          ตัวชี้วัดตามอำนาจหน้าที่ 

 ตัวชี้วัดตามงานมอบหมายพิเศษ 
 

เป้าหมาย : 
 
 

 

หน่วยวัด/น้ำหนัก
ตัวชี้วัด 

: 
 
 

 

สูตรการคำนวณ  
(ถ้ามี) 

: 
 
 

 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

ระดับคะแนนที่ 1 .......................................................................... 
ระดับคะแนนที่ 2 .......................................................................... 
ระดับคะแนนที่ 3 .......................................................................... 
ระดับคะแนนที่ 4 .......................................................................... 
ระดับคะแนนที่ 5 .......................................................................... 

 

ข้อมูลพื้นฐาน/
เป้าหมาย (ถ้ามี) 

: 
ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

- - - 
 

ความถี่ในการเก็บ
ข้อมูล/รายงาน 

:  รายวัน       รายเดือน     รายไตรมาส     ทุกๆ 6 เดือน     รายปี    
 

แหล่งข้อมูล/ 
วิธีการเก็บข้อมูล 

: 
 
 
 

 

ผู้กำกับตัวชี้วัด : 
 
 

 

ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด : 
 
 

 

 


