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ค ำน ำ 

 ส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่  4 จังหวัดสระบุรี  ได้น ำระบบบริหำรผลกำรปฏิบัติรำชกำร 
(Performance Management System : PMS Online) มำใช้ตั้งแต่รอบกำรประเมินปีงบประมำณที่ 1 พ.ศ. 2558 
เป็นต้นมำ เพ่ือผลักดันให้ระบบบริหำรผลกำรปฏิบัติงำนของกรมควบคุมโรคมีประสิทธิภำพ มำตรฐำน เป็นธรรม 
โปร่งใส และตรวจสอบได้ และเป็นเครื่องมือในกำรสื่อสำร อ ำนวยควำมสะดวก ให้บุคลำกรสำมำรถด ำเนินกำร
บริหำรผลกำรปฏิบัติงำนได้ 

จำกข้อมูลกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ พบว่ำบุคลำกรของหน่วยงำนยังใช้งำนระบบ PMS 
Online ไม่ถูกต้องซึ่งปัญหำที่พบบ่อยๆ เช่น 1) ระบบ PMS Online ขัดคล่องไม่เสถียร 2) บุคลำกรลืม
วิธีกำรใช้งำนระบบ PMS Online และ 3) บุคลำกรใหม่ขำดควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรใช้งำนระบบ PMS 
Online เป็นต้น คู่มือฉบับนี้มีเนื้อหำประกอบด้วย แผนผังกระบวนงำน หลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลกำร
ปฏิบัติรำชกำร ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน และค ำถำมท่ีพบบ่อย 

ดังนั้น เพ่ือให้บุคลำกรส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี สำมำรถใช้งำนระบบ PMS 
Online ได้อย่ำงถูกต้องน ำไปสู่กำรใช้งำนอย่ำงมีประสิทธิภำพในอนำคต และเพ่ือให้บุคลำกรใช้เป็นเครื่องมือ
ในกำรพัฒนำควำมรู้บุคลำกรของหน่วยงำนให้สำมำรถใช้งำนระบบ PMS Online ในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติ
รำชกำรได้อย่ำงถูกต้อง ครบถ้วน กลุ่มพัฒนำองค์กรจึงได้จัดท ำ “คู่มือ PMS Online ส ำหรับบุคลำกร สคร.4 
จ.สระบุรี” โดยอธิบำยรำยละเอียดวิธีกำรใช้งำนในแต่ละข้ึนตอน เพ่ือให้บุคลำกรสำมำรถด ำเนินกำรบริหำรผล
กำรปฏิบัติงำนผ่ำนระบบออนไลน์ ได้ด้วยตัวเองอย่ำงมีประสิทธิภำพต่อไป 

 
คณะผู้จดัท ำ 

          กลุม่พฒันำองค์กร            
             มิถนุำยน  2561 
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กิตติกรรมประกำศ 

คู่มือ กำรบริหำรผลกำรปฏิบัติงำนแบบออนไลน์ (Performance Management  System Online : 
PMS Online) ส ำหรับบุคลำกร ส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี ปีงบประมำณ พ.ศ.2561 
จัดท ำขึ้นเพ่ือเป็นคู่มือให้ควำมรู้แก่บุคลำกรของสคร.4 จ.สระบุรี ในกำรด ำเนินกำรบริหำรผลกำรปฏิบัติงำน
ผ่ำนระบบออนไลน์ได้ถูกต้อง ครบถ้วน และมีประสิทธิภำพ 

ขอขอบพระคุณอำจำรย์สุจิตรำ อังคศรีทองกุล อดีตผู้ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค ที่ให้ ควำมรู้
ค ำแนะน ำในกำรปรับปรุงแก้ไข คุณเดชำ  บัวเทศ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี 
และข้อเสนอแนะ ในกำรจัดท ำคู่มือนี้จนส ำเร็จเสร็จสมบูรณ์ คุณวิทยำ  เดชคุณ นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร 
กลุ่มยุทธศำสตร์และพัฒนำองค์กร กองกำรเจ้ำหน้ำที่ กรมควบคุมโรค ที่เป็นที่ปรึกษำในกำรจัดท ำคู่มือ  
และขอขอบพระคุณแพทย์หญิงวรยำ เหลืองอ่อน รักษำรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรค
ที่ 4 จังหวัดสระบุรี ที่มีส่วนส ำคัญในกำรส่งเสริมในกำรจัดท ำคู่มือดังกล่ำว โดยหวังให้เกิดประโยชน์กับ
ผู้ปฏิบัติงำนต่อไป 

ทั้งนี้ หำกมีข้อบกพร่องหรือผิดพลำดประกำรใด ขอกรำบอภัยและยินดีน้อมรับค ำแนะน ำ เพ่ือน ำไป
ปรับปรุงต่อไป 
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1. บทน ำ/ควำมเป็นมำ/สภำพปัญหำ 

 การพัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติงานเกิดจากเจตนารมณ์ของส านักงาน ก.พ.ที่จะปรับระบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน เพ่ือให้สามารถวัดและประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการได้อย่างจริงจังมากขึ้น 
ส านักงาน ก.พ. ได้พัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management) หรือที่เราๆเรียกกัน
ว่าระบบ PM ขึ้นเพ่ือให้ระบบนี้เป็นเครื่องมือในการบริหารผลการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร (ส านักงาน กพร., 2558) 

 ระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน (PM) หมายถึง การบริหารแบบบูรณาการที่มุ่งเน้นผลการปฏิบัติงาน
ของบุคคลในองค์กร เพ่ือให้องค์กรบรรลุเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ PM เป็นกระบวนการในการสร้าง
สภาพแวดล้อมและวิธีการในการท างานที่สนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุด โดยมีเป้าหมายส าคัญอยู่ที่การสร้างผลผลิตและผลการปฏิบัติงานที่สูงขึ้นและการสร้างความชัดเจนในผล
การปฏิบัติงานโดยให้มีความสอดคล้องกับเป้าหมายการปฏิบัติงานในระดับองค์กรจากค าจ ากัดความและ
ความหมายของกระบวนการ PM จะเห็นได้ว่าระบบ PM ให้ความส าคัญกับกระบวนการที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่มี
ความต่อเนื่อง และสอดคล้องกัน มิได้มุ่งเน้นแต่เพียงเรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงาน หรือการวัดผลงาน  
ในตอนท้ายที่สุดเท่านั้น โดยเริ่มตั้งแต่การวางแผนการปฏิบัติงาน การพัฒนาผลการปฏิบัติงาน การติดตามผล
การปฏิบัติงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงาน ระบบ PM ถ้าน ามาปฏิบัติอย่างจริงจังและต่อเนื่องแล้ว 
ประโยชน์ที่จะได้รับ คือ ประสิทธิภาพประสิทธิผลของผลการปฏิบัติงานที่เพ่ิมพูนขึ้น การปฏิบัติงานของคนใน
องค์กรชัดเจนและมุ่งไปในทิศทางเดียวกัน มีการสื่อสารภายในองค์กรที่ทั่วถึงทุกทิศทาง เกิดการพัฒนาผลการ
ปฏิบัติงาน การวัดผลการปฏิบัติงานที่เป็นรูปธรรมโปร่งใส สามารถสะท้อนคุณลักษณะของตัวงานและคุณค่า
ของผลการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม นอกจากนี้ผลของการประเมินผลการปฏิบัติงานยังสามารถเอา
ไปใช้ประโยชน์ในงานบริหารบุคคลด้านอื่นๆอีกด้วย (ส านักงาน กพร., 2558) 

  ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management) หมายถึง กระบวนการ
ด าเนินการอย่างเป็นระบบ เพ่ือผลักดันให้ผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการบรรลุเป้าหมาย โดยการเชื่อมโยง
เป้าหมายผลการปฏิบัติราชการในระดับองค์กร หน่วยงานและระดับบุคคลเข้าด้วยกัน ซึ่งตั้งอยู่บนฐาน
กระบวนการความต่อเนื่อง ตั้งแต่ 1) การวางแผนการปฏิบัติงานที่จะต้องท าให้ชัดเจน และสอดคล้องกับ
ทิศทางตามยุทธศาสตร์ขององค์กร 2) การติดตามผลการปฏิบัติงานเพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาก ากับ ดูแล  
ให้ค าปรึกษาแก่ผู้ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 3) การพัฒนาผลการปฏิบัติงานเพ่ือส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานท างานได้
ดียิ่งขึ้น 4) การประเมินผลการปฏิบัติราชการเพ่ือวัดความส าเร็จของงาน โดยเทียบกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้
ตั้งแต่แรก และ 5) การน าผลที่ได้จากการประเมินไปประกอบการพิจารณาตอบแทนความดีความชอบแก่
ผู้ปฏิบัติงาน นอกจากนี้ ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานยังเป็นกระบวนการที่ให้ความส าคัญกับการมีส่วน
ร่วมระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ปฏิบัติงาน ในการผลักดันผลการปฏิบัติราชการให้สูงขึ้น และสอดคล้องกับ
ทิศทาง เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของส่วนราชการ โดยมีการน าตัวชี้วัดผลงานหลัก (Key Performance 
Indicators - KPIs) มาใช้เป็นเครื่องมือก าหนดเป้าหมายการท างานของบุคคลร่วมกัน ซึ่งผู้บังคับบัญชาสามารถ
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ติดตามผลการปฏิบัติงาน หาแนวทางในการพัฒนาผู้ปฏิบัติงาน และประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด
ผลงานหลักที่ก าหนดนั้นๆ เพ่ือจะได้ให้สิ่งจูงใจส าหรับการเสริมสร้างแรงจูงใจให้แก่ ผู้ปฏิบัติงานที่มีผล 
การปฏิบัติราชการดี เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ (ส านักงาน กพร., 2558) 

 กรมควบคุมโรค ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญและประโยชน์ของการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐาน
ความส าเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน (Human Resource Scorecard: HR Scorecard) 
เรื่องประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งก าหนดให้มีระบบฐานข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคล ที่มีความถูกต้อง เที่ยงตรงทันสมัย และน ามาใช้ประกอบการตัดสินใจและการบริหารทรัพยากรบุคคล
ของหน่วยงานได้อย่างแท้จริง และให้มีการน าเทคโนโลยีและเทคโนโลยีสารสนเทศมา ใช้ในกิจกรรมและ
กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินงาน โดยมีการพัฒนาและปรับปรุง
ฐานข้อมูลตามโปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (Departmental Personnel 
Information System : DPIS) ของส านักงาน ก.พ. จากเดิม Version 4.0 ให้เป็น Version 5.0 เพ่ือรองรับ
การน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล และปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ส านักงานป้องกัน
ควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี ได้น าระบบบริหารผลการปฏิบัติราชการ (Performance Management 
System : PMS Online) มาใช้ตั้งแต่รอบการประเมินปีงบประมาณที่ 1 พ.ศ.2558 เป็นต้นมา เพ่ือผลักดันให้
ระบบบริหารผลการปฏิบัติงานของกรมควบคุมโรคมีประสิทธิภาพ มาตรฐาน เป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
และเป็นเครื่องมือในการสื่อสาร อ านวยความสะดวก ให้บุคลากรสามารถด าเนินการบริหารผลการปฏิบัติงานได้  

 จากข้อมูลการประเมินผลการด าเนินงานที่ผ่านมาพบว่าบุคลากรของหน่วยงานยังใช้งานระบบ PMS 
Online ไม่ถูกต้องซึ่งปัญหาที่พบบ่อยๆ เช่น 1) บุคลากรลืมวิธีการใช้งานระบบ PMS Online 2) บุคลากรใหม่
ขาดความรู้ ความเข้าใจในการใช้งานระบบ PMS Online และ 3) ระบบ PMS Online ขัดคล่องไม่เสถียร เป็นต้น 

 ดังนั้น เพ่ือให้บุคลากรส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี สามารถใช้งานระบบ PMS 
Online ได้อย่างถูกต้องน าไปสู่การใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต และเพ่ือให้บุคลากรใช้เป็นเครื่องมือ
ในการพัฒนาความรู้บุคลากรของหน่วยงานให้สามารถใช้งานระบบ PMS Online ในการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน กลุ่มพัฒนาองค์กรจึงได้จัดท า “คู่มือ การบริหารผลการปฏิบัติงานแบบ
ออนไลน์ (Performance Management  System Online : PMS Online) ส าหรับบุคลากร ส านักงาน
ป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี” โดยอธิบายรายละเอียดวิธีการใช้งานในแต่ละขึ้นตอน เพ่ือให้บุคลากร
สามารถด าเนินการบริหารผลการปฏิบัติงานผ่านระบบออนไลน์ ได้ด้วยตัวเองอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

2. วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือเป็นคู่มือในการให้ความรู้บุคลากรของส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี  ในการ
ด าเนินการบริหารผลการปฏิบัติงานผ่านระบบออนไลน์ได้ถูกต้อง ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ 
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3. ขอบเขต 

คู่มือปฏิบัติงาน “การบริหารผลการปฏิบัติงานแบบออนไลน์ (Performance Management  
System Online : PMS Online) ส าหรับบุคลากร ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี” เล่มนี้ 
มุ่งเน้นอธิบายวิธีการใช้งานส าหรับข้าราชการและพนักงานราชการทุกคนของส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 
จังหวัดสระบุรี 

4. ค ำจ ำกัดควำม 

 “รอบกำรประเมิน” หมำยถึง  
  รอบท่ี 1 วันที่ 1 ตุลำคม ถึง 31 มีนำคม  
  รอบท่ี 2 วันที่ 1 เมษำยน ถึง 30 กันยำยน 
 “ต้นรอบกำรประเมิน” หมำยถึง  
  รอบท่ี 1 ตุลำคม ถึง พฤศจิกำยน 
  รอบท่ี 2 เมษำยน  
 “ระหว่ำงรอบประเมิน” หมำยถึง 
  รอบท่ี 1 ตุลำคม ถึง มีนำคม 
  รอบท่ี 2 เมษำยน ถึง กันยำยน 
 “สิ้นสุดรอบกำรประเมิน” หมำยถึง 
  รอบท่ี 1 มีนำคม 
  รอบท่ี 2 กันยำยน 

 PMS Online หมายถึง ระบบบริหารผลการปฏิบัติงานผ่านระบบออนไลน์ กรมควบคุมโรค 
 บุคลำกร หมายถึง ข้าราชการและพนักงานราชการของส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี 
 ผู้ดูแลระบบของหน่วยงำน หมายถึง บุคลากรที่หน่วยงานมอบหมายให้เป็นผู้ดูแลระบบบริหารผล
การปฏิบัติงานผ่านระบบออนไลน์ของหน่วยงาน 
 ผู้ใช้งำน หมายถึง ข้าราชการและพนักงานราชการของส านักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี 4 จังหวัดสระบุรี
ทีใ่ช้งานระบบบริหารผลการปฏิบัติงานผ่านระบบออนไลน์ในสถานะผู้ประเมิน และผู้รับการประเมิน 
 ผู้รับกำรประเมิน หมายถึง ข้าราชการและพนักงานราชการของส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 
จังหวัดสระบุรี ซึ่งอยู่ในสถานะผู้รับการประเมินในการด าเนินการบริหารผลการปฏิบัติงานผ่านระบบออนไลน์ 
 ผู้ประเมิน หมายถึง ผู้บังคับบัญชาตามสายบังคับบัญชา และ/หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้
ประเมิน ซึ่งในการบริหารผลการปฏิบัติงานผ่านระบบออนไลน์ แบ่งผู้ประเมินออกเป็น 4 ลักษณะ คือ 
1) ผู้บังคับบัญชา/ผู้ประเมิน 2) ผู้ให้ข้อมูล 3) ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป และ 4) ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปอีก
ชั้นหนึ่ง 
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5. หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 

ผู้ที่เกี่ยวข้อง หน้ำทีค่วำมรับผิดชอบหรือปฏิบัติงำนในกำรบริหำรจัดกำร 
1. ผู้อ านวยการส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 
จังหวัดสระบุรี 

ลงนามในหนังสือแจ้งเวียนให้ข้าราชการและพนักงานราชการทุกคน
เข้าใช้ระบบบริหารผลการปฏิบัติงานผ่านระบบออนไลน์ : PMS 
Online ทั้ง 2 รอบการประเมิน 

2. รองผู้อ านวยการ ผู้ช่วยผู้อ านวยการ และหัวหน้า
กลุ่มทุกกลุ่ม 

รับค าสั่งจากผู้อ านวยการ และแจ้งให้บุคลากรในกลุ่มและ
ผู้ใต้บังคับบัญชาตามสายงานที่รับผิดชอบ (ข้าราชการและพนักงาน
ราชการทุกคนเข้าใช้ระบบบริหารผลการปฏิบัติงานผ่านระบบ
ออนไลน์ : PMS Online) ทั้ง 2 รอบการประเมิน 

3. ข้าราชการ/พนักงานราชการทุกคน เข้าใช้ระบบบริหารผลการปฏิบัติงานผ่านระบบออนไลน์ : PMS 
Online ทั้ง 2 รอบการประเมิน 
 

4. หัวหน้ากลุ่มพัฒนาองค์กร - เสนอหนังสือราชการเรื่องที่เกี่ยวข้องกับระบบบริหารผลการ
ปฏิบัติงานผ่านระบบออนไลน์ : PMS Online ทั้ง 2 รอบการ
ประเมิน 
- แจ้งเวียนหนังสือท่ีผู้อ านวยการสั่งการที่เกี่ยวข้องกับระบบบริหาร
ผลการปฏิบัติงานผ่านระบบออนไลน์ : PMS Online ทั้ง 2 รอบการ
ประเมินให้ผู้อ านวยการลงนาม 

5. บุคลากรทีร่ับผิดชอบ เรื่อง ระบบบริหารผลการ
ปฏิบัติงานผ่านระบบออนไลน์ : PMS Online 

- จัดท าหนังสือราชการส่งทุกกลุ่มงานเพ่ือให้ข้าราชการและพนักงาน
ราชการ เข้าใช้ระบบบริหารผลการปฏิบัติงานผ่านระบบออนไลน์ : 
PMS Online ทั้ง 2 รอบการประเมิน 
- ก ากับติดตามให้ข้าราชการและพนักงานราชการ เข้าใช้ระบบ
บริหารผลการปฏิบัติงานผ่านระบบออนไลน์ : PMS Online ทั้ง 2 
รอบการประเมิน ให้ครบถ้วน 100 เปอร์เซ็นต์ 
- สรุปรายงานผลการด าเนินงานระบบบริหารผลการปฏิบัติงานผ่าน
ระบบออนไลน์ : PMS Online ส่งกองการเจ้าหน้าที่ ทั้ง 2 รอบการ
ประเมิน และรายงานผลในระบบ HR Report 
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6. หลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร กรมควบคุมโรค 

แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ 
 1) หลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการกรมควบคุมโรค (ตามแนวทาง
หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1012/ว20 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ
พลเรือนสามัญ) 
 2) หลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานราชการกรมควบคุมโรค (ตาม
แนวทางประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานราชการ พ.ศ.2554)  
ซ่ึงหลักเกณฑ์และวิธีประเมินดังกล่าว มีสาระส าคัญ ดังนี้ 
1) ผู้ประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

ผู้รับการประเมิน ผู้ประเมิน 
รองอธิบดี ผู้ทรงคุณวุฒิ และหัวหน้าหน่วยงานที่ขึ้น
ตรงต่ออธิบดี 

อธิบดี 

ผู้อ านวยการหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ อธิบดีและรองอธิบดี 
ข้าราชการและพนักงานราชการที่อยู่ในบังคับบัญชา ผู้อ านวยการหน่วยงาน 
ข้าราชการไปช่วยราชการหรือปฏิบัติราชการในส่วน
ราชการอ่ืน 

1. ผู้บังคับบัญชาหน่วยงานที่ไปช่วยราชการหรือ
ปฏิบัติราชการเป็นผู้ให้ข้อมูล 
2. ผู้บังคับบัญชาหน่วยงานต้นสังกัดเป็นผู้ประเมิน 

ข้าราชการไปช่วยราชการหรือปฏิบัติราชการใน
หน่วยงานอื่น เกินก่ึงหนึ่งของรอบการประเมิน 

ผู้บังคับบัญชาหน่วยงานที่ไปช่วยราชการหรือปฏิบัติ
ราชการเป็นผู้ประเมิน 

ข้าราชการโอนหรือย้าย หลังวันที่ 1 มีนาคม (ส าหรับ
รอบการประเมินที่ 1 หรือหลังวันที่ 1 กันยายน 
(ส าหรับรอบการประเมินที่ 2) 

ผู้บังคับบัญชาในส่วนราชการเดิม ก่อนการโอนหรือ
ย้ายเป็นผู้ประเมิน 

หมายเหตุ การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ที่ต้องใช้ผู้ประเมินนอกเหนือจากผู้ประเมินดังกล่าวข้างต้น อาจ
จัดท าหนังสือมอบหมายผู้บังคับบัญชาอ่ืนๆ ให้ประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรที่อยู่ในบังคับบัญชา
แทนหรือเพ่ิมเติมได้ 

2) การด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 2.1 รอบการประเมิน การประเมินผลการปฏิบัติราชการให้ด าเนินการประเมิน ปีงบประมาณละ 2 รอบ ดังนี้ 

รอบท่ี 1 1 ตุลาคม ถึง 31 มีนาคมของปีถัดไป 
รอบท่ี 2 1 เมษายน ถึง 30 กันยายนของปีเดียวกัน  
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 2.2 องค์ประกอบการประเมิน การประเมินผลการปฏิบัติราชการให้ประเมินจาก 2 องค์ประกอบ ดังนี้ 
องค์ประกอบการประเมิน การประเมิน สัดส่วนคะแนน (ร้อยละ) 

ผลสัมฤทธิ์ของงาน ประเมินจากปริมาณผลงาน คุณภาพผลงาน ความ
รวดเร็ว หรือตรงต่อเวลาที่ก าหนด หรือความประหยัด 
หรือความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากร 

80 

พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ
หรือสมรรถนะ 

ประเมินจากสมรรถนะตามที่กรมควบคุมโรคก าหนด 
โดยอย่างน้อยให้ผู้รับการประเมินประเมินตนเองก่อน 

20 

หมายเหตุ ข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติราชการ หรือมีระยะเวลาทดลองปฏิบัติราชการอยู่ระหว่างรอบการประเมิน 
ให้ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ โดยสัดส่วนของแต่ละองค์ประกอบ ร้อยละ 50 

 2.3 วิธีประเมินผล 
ผู้รับการประเมิน วิธีประเมิน 

 รองอธิบดี/ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้อ านวยการหน่วยงาน วิธีประเมินให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลกรมควบคุมโรค 

 ข้าราชการประเภททั่วไปและประเภทวิชาการทุก
ระดับ (ยกเว้นระดับทรงคุณวุฒิ) 

 พนักงานราชการ 

วิธีประเมินให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลหน่วยงาน และต้องเป็นวิธีเดียวกัน
ทั้งหน่วยงาน โดยอย่างน้อยให้ผู้รับการประเมิน
ประเมินตนเองก่อน แล้วจึงสรุปผลการประเมิน
ร่วมกับผู้ประเมิน 

 2.4 มาตรวัดสมรรถนะ ให้ประเมินจากพฤติกรรมของแต่ละสมรรถนะตามที่กรมควบคุมโรคก าหนด 
โดยประเมินตั้งแต่ระดับท่ี 1 ถึงระดับที่คาดหวังของผู้รับการประเมิน 
 2.5 ระดับผลการประเมิน ในแต่ละรอบการประเมิน ให้น าผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการมาจัดกลุ่มคะแนนผลการปฏิบัติราชการ เป็น 5 ระดับ ดังนี้ 

 ข้าราชการ 
ระดับผลการประเมิน คะแนน หมายเหตุ 

ดีเด่น 90-100 ประกาศผู้มีผลการประเมินระดับ “ดีเด่น” และ “ดีมาก” 
ให้ทราบทั่วกัน ดีมาก 80-89.99 

ดี 70-79.99 
พอใช้ 60-69.99 

ต้องปรับปรุง น้อยกว่า 60 ไม่ได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน 
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 พนักงานราชการ 
ระดับผลการประเมิน คะแนน หมายเหตุ 

ดีเด่น 95-100  กรณีท่ีจะมีการต่อสัญญาจ้างให้น าผลการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของพนักงานราชการผู้นั้นมาประกอบการ
พิจารณาในการต่อสัญญาจ้าง โดยผู้ที่ได้รับพิจารณาให้ต่อ
สัญญาจ้าง จะต้องมีคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินผล
การปฏิบัติงาน 2 ครั้ง ติดต่อกันในปีที่จะต่อสัญญาจ้าง ไม่
ต่ ากว่าระดับดี 

ดีมาก 85-94.99 
ดี 75-84.99 

พอใช้ 65-74.99  พนักงานราชการผู้ใด มีคะแนนเฉลี่ยของผลการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 2 ครั้งติดต่อกัน ต่ ากว่าระดับดี 
ให้ผู้บังคับบัญชาท าความเห็นเสนอหัวหน้าส่วนราชการ 
เพ่ือพิจารณาสั่งเลิกจ้างต่อไป 

ต้องปรับปรุง น้อยกว่า 65 

หมายเหตุ ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการแต่ละครั้ง ให้ผู้ประเมินแจ้งผลการประเมินให้ผู้รับการประเมิน
ทราบเป็นรายบุคลโดยผู้รับการประเมินลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมิน กรณี ที่ผู้รับการประเมินไม่ยินยอม
ลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมิน ให้บุคลากรอย่างน้อยหนึ่งคนในหน่วยงานลงลายมือชื่อเป็นพยานว่าได้มีการ
แจ้งผลการประเมินดังกล่าวแล้วด้วย 

 2.6 การประเมินฯ ต้องมีความชัดเจนและมีหลักฐาน ให้เป็นไปตามแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ที่กรมควบคุมโรคก าหนด 
 2.7 การจัดเก็บผลการประเมินและหลักฐาน ให้ผู้บังคับบัญชาเก็บไว้เป็นเวลาอย่างน้อย 2 รอบการประเมิน 
ส่วนต้นฉบับแบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้จัดเก็บไว้ที่งานการเจ้าหน้าที่ 
 2.8 การก าหนดข้อตกลงร่วมกัน ให้ผู้ประเมินกับผู้รับการประเมินก าหนดข้อตกลงร่วมกัน เกี่ยวกับ
การมอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ก าหนดตัวชี้วัดหรือหลักฐานบ่งชี้ความส าเร็จของงาน
อย่างเป็นรูปธรรม และความเหมาะสมกับลักษณะงาน ส าหรับการก าหนดตัวชี้วัดให้พิจารณาการถ่ายทอด
ตัวชี้วัดจากบนลงล่างเป็นหลักก่อน ในกรณีที่ไม่อาจด าเนินการได้หรือไม่เ พียงพอ อาจเลือกวิธีการก าหนด
ตัวชี้วัดด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีที่เหมาะสมแทนหรือเพ่ิมเติม 
 2.9 การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ให้ผู้ประเมิน ประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้รับการ
ประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ประกาศ และตามข้อตกลงที่ได้ท าไว้กับผู้รับการประเมิน 
 2.10 การติดตามและการพัฒนา ระหว่างรอบการประเมินให้ผู้ประเมินให้ค าปรึกษา แนะน าผู้รับการ
ประเมิน เพ่ือการปรับปรุง แก้ไข พัฒนา เพ่ือน าไปสู่ผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมหรือสมรรถนะในการ
ปฏิบัติราชการ และเม่ือสิ้นรอบการประเมินผู้ประเมินดังกล่าวกับผู้รับการประเมิน ควรร่วมกันท าการวิเคราะห์
ผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมหรือสมรรถนะในการปฏิบัติราชการ เพ่ือหาความจ าเป็นในการพัฒนาเป็น
รายบุคคลด้วย 
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 2.11 การเสนอผลการประเมิน ให้ผู้ประเมินจัดส่งผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
ผู้ใต้บังคับบัญชาเสนอต่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ก่อนน าเสนอต่อคณะกรรมการกลั่นกรองผลการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับกรม และหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมต่อไป 
 

7. กำรก ำหนดสมรรถนะ 
 

 ผู้บังคับบัญชา/ผู้ประเมิน ร่วมกับผู้รับการประเมิน ก าหนดรายละเอียดการประเมินสมรรถนะตาม
แนวทางท่ีกรมควบคุมโรคก าหนด ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้ 
1. ก ำหนดสมรรถนะที่ใช้ในกำรประเมิน ซึ่งประกอบด้วย 3 ส่วนดังนี้ 

1.1 สมรรถนะหลัก (Core Competency) จ านวน 6 สมรรถนะ ดังนี้ 
 1) การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม (Integrity) 
2) บริการที่ดี (Service Mind) 

 3) การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ (Mastery / Expertise) 
 4) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation) 

 5) การมีน้ าใจ ใจเปิดกว้าง เป็นที่เป็นน้อง (Relationship) 
 6) การท างานเป็นทีม (Teamwork) 

1.2 สมรรถนะที่จ ำเป็นตำมภำรกิจกรมควบคุมโรค (Functional Competency) เลือกประเมิน 2 สมรรถนะ 
จากทั้งหมด 3 สมรรถนะ ดังนี้ 

1) หลักระบาดวิทยา 
 หลักระบาดวิทยาส าหรับสายงานหลัก 
 หลักระบาดวิทยาประยุกต์ส าหรับงานเชิงบริหารจัดการ (ส าหรับสายสนับสนุน) 

2) การวิจัยและพัฒนา 
3) การติดตามและประเมินผล 

1.3 สมรรถนะเฉพำะตำมลักษณะงำนที่ปฏิบัติ (Technical Competency) ตามต าแหน่ง/สายงาน 
ซึ่งแบ่งออกเป็น 10 ต าแหน่ง/สายงาน ดังนี้ 
 1) นักบริหำร (ผู้อ านวยการ/ผูอ้ านวยการเฉพาะด้านวชิาการเงินและบัญชี/ผู้อ านวยการเฉพาะด้านแพทย์) 

ล ำดับที่ ต ำแหน่ง /สำยงำน 
สมรรถนะทำงกำรบริหำร 

(Managerial Competency) 
สมรรถนะเฉพำะตำมลักษณะงำนที่ปฏิบัติ  

(Technical Competency) 
1 นักบริหาร 

ผู้อ านวยการ 
ผู้อ านวยการเฉพาะด้าน 
(วิชาการเงินและบัญชี) 
ผู้อ านวยการเฉพาะด้าน 
(แพทย์) 

1. สภาวะผู้น า 
2. วิสัยทัศน์ 
3. การวางกลยุทธ์ภาครัฐ 
4. ศักยภาพเพ่ือน าการปรับเปลี่ยน 
5. การควบคุมตนเอง 
6. การสอนงานและมอบหมายงาน 

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

2) ประเภทวิชำกำร สำยงำนหลัก (นายแพทย์/นายสัตวแพทย์/ทันตแพทย์) 

ล ำดับที่ ต ำแหน่ง /สำยงำน 
สมรรถนะทำงกำรบริหำร 

(Managerial Competency) 
สมรรถนะเฉพำะตำมลักษณะงำนที่ปฏิบัติ  

(Technical Competency) 
2 ประเภทวิชาการ 

นายแพทย์ 
นายสัตวแพทย์ 
ทันตแพทย์ 

 1. การคิดวิเคราะห์ (ตัวร่วม) 
2. การใส่ใจและพัฒนาผู้อ่ืน 
3. การสืบเสาะหาข้อมูล 
4. การมองภาพองค์รวม 
5. การสั่งการตามอ านาจหน้าที่ 
6. ความเข้าใจองค์กรและระบบราชการ 
7. ความเข้าใจผู้อ่ืน 
8. วิสัยทัศน์ ** 
9. กำรวำงแผนกลยุทธ์ภำครัฐ ** 
10. ศักยภำพเพื่อน ำกำรปรับเปลี่ยน ** 
** เฉพำะต ำแหน่งระดับทรงคุณวุฒิ 

3) ประเภทวิชำกำร สำยงำนหลัก (เภสัชกร/นักวิชาการสาธารณสุข/นักวิทยาศาสตร์การแพทย์/ 
นักเทคนิคการแพทย/์นักรังสีการแพทย์/นักกีฏวิทยา/นักวิชาการอาชีวอนามัย/นักอาชีวบ าบัด) 

ล ำดับที่ ต ำแหน่ง /สำยงำน 
สมรรถนะทำงกำรบริหำร 

(Managerial Competency) 
สมรรถนะเฉพำะตำมลักษณะงำนที่ปฏิบัติ  

(Technical Competency) 
3 ประเภทวิชาการ 

เภสัชกร  
นักวิชาการสาธารณสุข 
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
นักเทคนิคการแพทย์ 
นักรังสีการแพทย์ 
นักกีฏวิทยา 
นักวิชาการอาชีวอนามัย 
นักอาชีวบ าบัด         

 1. กำรคิดวิเครำะห์ (ตัวร่วม) 
2. การมองภาพองค์รวม 
3. การตรวจสอบความถูกต้องตาม
กระบวนงาน 
4. ความเข้าใจองค์กรและระบบราชการ 
5. การใส่ใจและพัฒนาผู้อ่ืน 
6. การสั่งการตามอ านาจหน้าที่ 
7. การสืบเสาะหาข้อมูล 
8. วิสัยทัศน์ ** 
9. กำรวำงแผนกลยุทธ์ภำครัฐ ** 
10. ศักยภำพเพื่อน ำกำรปรับเปลี่ยน ** 
** เฉพำะต ำแหน่งระดับทรงคุณวุฒิ 
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 4) ประเภทวิชำกำร สำยงำนหลัก (พยาบาลวิชาชีพ/นักกายภาพบ าบัด/นักจิตวิทยา/นักโภชนาการ/
นักสังคมสงเคราะห)์ 

ล ำดับที่ ต ำแหน่ง /สำยงำน 
สมรรถนะทำงกำรบริหำร 

(Managerial Competency) 
สมรรถนะเฉพำะตำมลักษณะงำนที่ปฏิบัติ  

(Technical Competency) 
4 ประเภทวิชาการ 

พยาบาลวิชาชีพ 
นักกายภาพบ าบัด 
นักจิตวิทยา 
นักโภชนาการ 
นักสังคมสงเคราะห์ 

 1. กำรคิดวิเครำะห์ (ตัวร่วม) 
2. การใส่ใจและพัฒนาผู้อ่ืน 
3. การตรวจสอบความถูกต้องตาม
กระบวนงาน 
4. การสืบเสาะหาข้อมูล 
5. การมองภาพองค์รวม 
6. ความยืดหยุ่นผ่อนปรน 
7. ความเข้าใจองค์กรและระบบราชการ 

5) ประเภทวิชำกำร สำยงำนสนับสนุน (นักวิชาการเผยแพร่/นักประชาสัมพันธ์/นักวิชาการโสตทัศนศึกษา) 

ล ำดับที่ ต ำแหน่ง /สำยงำน 
สมรรถนะทำงกำรบริหำร 

(Managerial Competency) 
สมรรถนะเฉพำะตำมลักษณะงำนที่ปฏิบัติ  

(Technical Competency) 
5 ประเภทวิชาการ 

นักวิชาการเผยแพร่ 
นักประชาสัมพันธ์ 
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 

 1. กำรคิดวิเครำะห์ (ตัวร่วม) 
2. ด าเนินการเชิงรุก 
3. ศิลปะการสื่อสารจูงใจ 
4. การใส่ใจและพัฒนาผู้อ่ืน 
5. การสืบเสาะหาข้อมูล 
6. การมองภาพองค์รวม 
7. ความเข้าใจองค์กรและระบบราชการ 

 6) ประเภทวิชำกำร สำยงำนสนับสนุน (นักวิชาการสถิติ/นักวิชาการคอมพิวเตอร์) 

ล ำดับที่ ต ำแหน่ง /สำยงำน 
สมรรถนะทำงกำรบริหำร 

(Managerial Competency) 
สมรรถนะเฉพำะตำมลักษณะงำนที่ปฏิบัติ  

(Technical Competency) 
6 ประเภทวิชาการ 

นักวิชาการสถิติ 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

 1. กำรคิดวิเครำะห์ (ตัวร่วม) 
2. การสืบเสาะหาข้อมูล 
3. การตรวจสอบความถูกต้องตาม
กระบวนงาน 
4. การด าเนินการเชิงรุก 
5. ความผูกพันที่มีต่อส่วนราชการ 
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6. ศิลปะการสื่อสารจูงใจ 
7. ความเข้าใจองค์กรและระบบราชการ 

 7) ประเภทวิชำกำร สำยงำนสนับสนุน (นิติกร) 

ล ำดับที่ ต ำแหน่ง /สำยงำน 
สมรรถนะทำงกำรบริหำร 

(Managerial Competency) 
สมรรถนะเฉพำะตำมลักษณะงำนที่ปฏิบัติ  

(Technical Competency) 
7 ประเภทวิชาการ 

นิติกร 
 

 1. กำรคิดวิเครำะห์ (ตัวร่วม) 
2. การมองภาพองค์รวม 
3. การสืบเสาะหาข้อมูล 
4. ความยืดหยุ่นผ่อนปรน 
5. การตรวจสอบความถูกต้องตาม
กระบวนงาน 
6. การใส่ใจและพัฒนาผู้อ่ืน 
7. การสั่งการตามอ านาจหน้าที่ 

8) ประเภทวิชำกำร สำยงำนสนับสนุน (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน/นักทรัพยากรบุคคล/นักวิเทศ
สัมพันธ์/นักวิชาการตรวจสอบภายใน/นักวิชาการเงินและบัญชี/นักวิชาการพัสดุ/นักจัดการงานทั่วไป/
บรรณารักษ/์ช่างภาพการแพทย์ 

ล ำดับที่ ต ำแหน่ง /สำยงำน 
สมรรถนะทำงกำรบริหำร 

(Managerial Competency) 
สมรรถนะเฉพำะตำมลักษณะงำนที่ปฏิบัติ  

(Technical Competency) 
8 ประเภทวิชาการ 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
นักทรัพยากรบุคคล 
นักวิเทศสัมพันธ์ 
นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
นักวิชาการเงินและบัญชี 
นักวิชาการพัสดุ 
นักจัดการงานทั่วไป 
บรรณารักษ์ 
ช่างภาพการแพทย์ 

 1. กำรคิดวิเครำะห์ (ตัวร่วม) 
2. การตรวจสอบความถูกต้องตาม
กระบวนงาน 
3. ความยืดหยุ่นผ่อนปรน 
4. การสืบเสาะหาข้อมูล 
5. การใส่ใจและพัฒนาผู้อ่ืน 
6. การมองภาพองค์รวม 
7. ความเข้าใจองค์กรและระบบราชการ 
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 9) ประเภททั่วไป สำยงำนหลัก (เจ้าพนักงานสาธารณสุข/เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์/ 
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข/เจ้าพนักงานเภสัชกรรม/พยาบาลเทคนิค/เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์/ 
เจ้าพนักงานอาชีวบ าบัด/ช่างกายอุปกรณ์/โภชนากร 

ล ำดับที่ ต ำแหน่ง /สำยงำน 
สมรรถนะทำงกำรบริหำร 

(Managerial Competency) 
สมรรถนะเฉพำะตำมลักษณะงำนที่ปฏิบัติ  

(Technical Competency) 
9 ประเภททั่วไป 

เจ้าพนักงานสาธารณสุข 
เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์
การแพทย์ 
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข 
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 
พยาบาลเทคนิค 
เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ 
เจ้าพนักงานอาชีวบ าบัด 
ช่างกายอุปกรณ์ 
โภชนากร 

 1. กำรตรวจสอบควำมถูกต้องตำม 
    กระบวนงำน (ตัวร่วม) 
2. การใส่ใจและพัฒนาผู้อ่ืน 
3. ความเข้าใจองค์กรและระบบราชการ   
4.  การมองภาพองค์รวม 
5. การสืบเสาะหาข้อมูล 
6. การด าเนินการเชิงรุก 
7. ความมั่นใจในตัวเอง 
 

 10) ประเภททั่วไป สำยงำนสนับสนุน (เจ้าพนักงานธุรการ/เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี/ 
เจ้าพนักงานพัสดุ/เจ้าพนักงานห้องสมุด/เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา/นายช่างไฟฟ้า/นายช่างเครื่องกล/ 
นายช่างเทคนิค/นายช่างโยธา/นายช่างศิลป์/เจ้าพนักงานสถิติ /เจ้าพนักงานเวชสถิติ/เจ้าพนักงาน
คอมพิวเตอร์/พนักงานบริการ) 

ล ำดับที่ ต ำแหน่ง /สำยงำน 
สมรรถนะทำงกำรบริหำร 

(Managerial Competency) 
สมรรถนะเฉพำะตำมลักษณะงำนที่ปฏิบัติ  

(Technical Competency) 
10 ประเภททั่วไป 

เจ้าพนักงานธุรการ 
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
เจ้าพนักงานพัสดุ 
เจ้าพนักงานห้องสมุด 
เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา 
นายช่างไฟฟ้า 
นายช่างเครื่องกล 
นายช่างเทคนิค 
นายช่างโยธา 

 1. กำรตรวจสอบควำมถูกต้องตำม 
    กระบวนงำน (ตัวร่วม) 
2. ความเข้าใจองค์กรและระบบราชการ 
3. ความผูกพันที่มีต่อส่วนราชการ 
4. การมองภาพองค์รวม 
5. การใส่ใจและพัฒนาผู้อ่ืน 
6. การสืบเสาะหาข้อมูล 
7. การสร้างสัมพันธภาพ 
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นายช่างศิลป์ 
เจ้าพนักงานสถิติ 
เจ้าพนักงานเวชสถิติเจ้า
พนักงานคอมพิวเตอร์
พนักงานบริการ 
 

2. ก ำหนดน้ ำหนักสมรรถนะ การก าหนดน้ าหนักสมรรถนะให้ด าเนินการ ดังนี้ 
สมรรถนะ (Competency) น้ ำหนักคะแนน 

สมรรถนะหลัก (Core Competency) 
1. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม (Integrity) 10 
2. บริการที่ดี (Service Mind) 10 
3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ (Mastery / Expertise) 10 
4. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation) 10 
5. การมีน้ าใจ ใจเปิดกว้าง เป็นที่เป็นน้อง (Relationship) 10 
6. การท างานเป็นทีม (Teamwork) 10 

รวม 60 
สมรรถนะท่ีจ ำเป็นตำมภำรกิจกรมควบคุมโรค (Functional Competency) 
1. หลักระบาดวิทยา 

 หลักระบาดวิทยาส าหรับสายงานหลัก หรือ 
 หลักระบาดวิทยาประยุกต์ส าหรับงานเชิงบริหารจัดการ (ส าหรับสายสนับสนุน) 

เลือก 2 สมรรถนะ 
จาก 3 สมรรถนะ 
สมรรถนะละ 20 คะแนน 

2. การวิจัยและพัฒนา 
3. การติดตามและประเมินผล 

รวม 40 
สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ (Technical Competency) 
7 สมรรถนะ ตามต าแหน่ง/สายงาน 
(ยกเว้นต าแหน่งบริหาร และต าแหน่งระดับทรงคุณวุฒิ ประเมินเพ่ิมตามท่ีกรมก าหนด) 

ไม่มีน้ าหนักคะแนน 
(ประเมินเพ่ือการพัฒนา) 

รวม 15 สมรรถนะ 
(ยกเว้นต าแหน่งบริหาร และต าแหน่งระดับทรงคุณวุฒิ) 

100 

 ทั้งนี้ เมื่อประเมินสมรรถนะเสร็จ ระบบจะค านวณคะแนนจาก ร้อยละ 100 กลับมาเป็นร้อยละ 20 
(ข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองราชการ ร้อยละ 50 ให้เองอัตโนมัติ) 
3. ก ำหนดระดับสมรรถนะท่ีคำดหวัง การก าหนดระดับสมรรถนะที่คาดหวัง ให้ด าเนินการ ดังนี้ 
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ระดับต ำแหน่ง/ระดับกำรศึกษำ 

ระดับสมรรถนะที่คำดหวัง 
(Core/ Functional/ Technical Competency) 

ตามมาตรวัดสมรรถนะกรมควบคุมโรค 
(แบบฟอร์มประเมินสมรรถนะ Excel) 

PMS Online 
(คะแนนเต็มของสมรรถนะ) 

1. ข้าราชการต าแหน่งประเภทวิชาการ 
- ปฏิบัติการ 1 5 
- ช านาญการ 2 5 
- ช านาญการพิเศษ 3 5 
- เชี่ยวชาญ 4 5 
- ทรงคุณวุฒิ 5 5 
2. ข้าราชการต าแหน่งประเภททั่วไป 
- ปฏิบัติงาน 1 5 
- ช านาญงาน 1 5 
- อาวุโส 2 5 
- ทักษะพิเศษ 2 5 
3. พนักงานราชการทุกต าแหน่ง 
- ต่ ากว่าปริญญาตรี/ปริญญาตรี 1 5 
- สูงกว่าปริญญาตรี 2 5 

 



15 
 

7. แผนผังกระบวนงาน (Flow Chart) 
แนวทางการบริหารผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร กรมควบคุมโรค 

กิจกรรม ระยะเวลา 

ด าเนินงาน 

ผู้รับการประเมิน ผู้ประเมิน ผู้บังคับบัญชา 

เหนือขึ้นไป 

ผู้รับผิดชอบ 
PMS 

หน่วยงาน 

คณะกรรม 

บริหารงานบุคคล
หน่วยงาน 

 
1. ท ำบันทึกแจ้งก ำหนดกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร ผ่ำนระบบ
ออนไลน์ (PMS Online) ไปยังข้ำรำชกำรและ พนกังำนรำชกำร  

รอบที่ 1  ต.ค. - พ.ย.               
รอบที่ 2  เม.ย.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ผู้ประเมินและผู้รับกำรประเมินร่วมกนัจัดท ำข้อตกลง 
กำรปฏิบัติรำชกำร ดังนี้ 
- ก ำหนดตัวชีว้ัดและค่ำเป้ำหมำยกำรปฏิบัติรำชกำร 
- เลือกสมรรถนะที่ใช้ในกำรประเมิน 

รอบที่ 1  ต.ค. - ธ.ค.  
รอบที่ 2  เม.ย. - พ.ค.  

3. บันทึกตัวชี้วัดและสมรรถนะที่ได้ตกลงกับผู้ประเมิน  
ผ่ำนระบบออนไลน์ ( PMS Online) 

รอบที่ 1  พ.ย. - ธ.ค.      
รอบที่ 2  พ.ค.  
รอบที่ 1  พ.ย. - ธ.ค.      
รอบที่ 2  พ.ค. 

4. ตรวจสอบควำมถูกต้องในกำรบันทกึข้อมูล 
ของผู้รับกำรประเมินผ่ำนระบบออนไลน์ ( PMS Online) 

5. สรุปภำพรวม ก ำหนดตัวชีว้ัดและค่ำเป้ำหมำย กำรปฏบิัติรำชกำร
รำยบุคคล และสมรรถนะของบุคลำกรภำยในหน่วยงำน 
ส่งกองกำรเจ้ำหน้ำที ่กรมควบคุมโรค  

รอบที่ 1  ธ.ค.              
รอบที่ 2  พ.ค.  

6. รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมตวัชี้วดัผ่ำนระบบออนไลน ์
( PMS Online) 

รอบที่ 1  พ.ย. - มี.ค.                                 
รอบที่ 2  เม.ย. - ก.ย.  

7. ติดตำมและพัฒนำผลกำรปฏิบัติรำชกำรของผู้รับกำรประเมินพรอ้มทั้ง
ให้ควำมคิดเห็นกำรพัฒนำตอ่ผู้รับกำรประเมิน(ถ้ำมี)ผ่ำนระบบออนไลน์ 
(PMS Online)  

รอบที่ 1  พ.ย. - มี.ค.  
รอบที่ 2  เม.ย. - ก.ย.  

8. ท ำหนังสือแจ้งให้บันทึกตวัชี้วัดและสมรรถนะที่ได้ตกลงกับผู้ประเมิน
ผ่ำนระบบออนไลน์ ( PMS Online) 

รอบที่ 1  ก.พ.- มี.ค.                
รอบที่ 2  ส.ค. - ก.ย. 

9. ประเมินตนเองในส่วนสมรรถนะ และบันทึกผลในระบบออนไลน์ (PMS 
Online) 
 
 

รอบที่ 1  ก.พ.- มี.ค.                
รอบที่ 2  ส.ค. - ก.ย. 
 
 

เริ่มตน้ 

A 

No Yes 
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กิจกรรม ระยะเวลา 

ด าเนินงาน 

ผู้รับการประเมิน ผู้ประเมิน ผู้บังคับบัญชา 

เหนือขึ้นไป 

ผู้รับผิดชอบ 
PMS 

หน่วยงาน 

คณะกรรม 

บริหารงานบุคคล
หน่วยงาน 

 
 
10. ประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของขัน้ตอนกำรประเมิน และบันทึกผล
ในระบบออนไลน์ (PMS Online) 2 ส่วน คือ 1 ) ผลสัมฤทธิ์ของงำน  
2) สมรรถนะ 

 
 
 
 
 
 
รอบที่ 1  มี.ค.                
รอบที่ 2  ส.ค. - ก.ย.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. ผู้บังคับบัญชำเหนือขึ้นไปพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบเกีย่วกับผลกำร
ประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของผู้รับกำรประเมิน(ถ้ำมี) ในระบบออนไลน์ 
(PMS Online) 
 
12. สรุปผลกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของขำ้รำชกำรและพนกังำน
รำชกำรในหน่วยงำน เสนอคณะกรรมกำรบริหำรงำนบุคคลหน่วยงำน  
 
13. พิจำรณำกลั่นกรองผลกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของ
ข้ำรำชกำรและพนกังำนรำชกำรในหน่วยงำน 
 
14. แจ้งผลกำรประเมินผลกำรปฏบิัติรำชกำรของผู้รับกำรประเมิน 
 
 
15. รับทรำบผลกำรประเมินผลกำรปฏบิัติรำชกำร หรือทักทว้ง/ชี้แจง/
ข้อมูลเพิ่มเติม (ถ้ำมี) 
 

 
 
 

รอบที่ 1  มี.ค.                     
รอบที่ 2  ส.ค. - ก.ย.  
 

16. ยืนยันผลกำรประเมินผลกำรปฏิบัตริำชกำรในระบบออนไลน์  
(PMS Online) 
17. สรุปภำพรวมผลกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของข้ำรำชกำรและ
พนักงำนรำชกำร พร้อมปญัหำอุปสรรคของหน่วยงำน  
ส่งให้กองกำรเจ้ำหนำ้ที ่กรมควบคุมโรค 
 

หมายเหตุ           กำรเริ่มต้นหรอืจบ (Start หรือ End) ,           กำรกระท ำ (Process) ,        กำรตัดสินใจ (Decision) ,       จุดเช่ือมต่อ (Connector) ,             ทิศทำงกำรท ำงำน (Direction Flow) 

A 

จบการท างาน 

No Yes 

No 

No 

Yes 

Yes 
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ขั้นตอนการใช้งาน PMS Online 

8. ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 

 
 
 เข้าระบบผ่านเว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่  (http://person.ddc.moph.go.th/person1/) คลิกที่ระบบ DPIS 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 การ Login เข้าใช้งานระบบ 
1) ระบุ Username  2) ระบุ Password  และ 3) คลิก                เพ่ือเข้าสู่ระบบ ดังนี้ 

 
 

 

 

 

 

 

 

Username : ระบุเลขบัตรประชาชน (13 หลัก) 

Password : ใส่รหัสผ่านที่ผู้ใช้งานก าหนด แนะน าควร

เป็นเลขบัตรประชาชน6หลักหรือเบอร์โทรศัพท์ 
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 เข้าใช้งาน PMS Online 
1) คลิก “การประเมินผล”  และ 2) คลิก “K08 การประเมิน KPI รายบุคคล” เพ่ือเข้าใช้งาน PMS Online ดังนี้ 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

1. ผู้รับการประเมินเลือกผู้ประเมิน 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อผู้ให้ข้อมูล หมายถึง 
หัวหน้างาน หรือหัวหนา้
กลุ่มงาน 

คลิก ”เลือก” พิมพ์ชื่อ/นามสกุล คลิก “ค้นหาข้อมูล” 
และคลิกชื่อผู้ให้ข้อมูล (ถ้ามี)  ผู้ประเมนิ 
ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป แนะน าในการค้นหาให้พิมพ์
นามสกุล 

คลิก “เพิ่มข้อมูล” 
จะปรากฏแฟ้มการประเมินด้านลา่ง 

คลิก “รายละเอยีด” 

ต้นรอบการประเมิน : วางแผนการปฏิบัติราชการ (Plan) 
- รอบท่ี 1 : ตุลาคม - พฤศจิกายน 
- รอบท่ี 2 : เมษายน – พฤษภาคม 



19 
 

2. ผู้รับการประเมินบันทึกตัวชี้วัด (KPI) รายบุคคล 
1) เลือกตัวชี้วัดอ้างอิง (KPI)  2) ระบุตัวชี้วัด (KPI)  3) ระบุน้ าหนัก (ร้อยละ)  4) ระบุหน่วยวัด  5) เลือกผู้ก ากับ

ดูแลตัวชี้วัด  6) ระบุเป้าหมาย 1-5  7) คลิก “เพ่ิมข้อมูล”  และ 8) จะแสดงแถบตัวชี้วัดขึ้นด่านล่าง ดังนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ 1. เมื่อบันทึกตัวชี้วัดครบทุกตัว น้ าหนักตัวชี้วัดรวมทั้งหมดจะเท่ากับ 100  

2. กรณีท่ีตัวชี้วัดอ้างอิงบางตัวไม่ปรากฏท าให้ไม่สามารถเลือกตัวชี้วัดนั้นได้ ให้แจ้งกลุ่มพัฒนาองค์กร  
เพ่ือประสานกับกลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร กองการเจ้าหน้าที่ 
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3. ผู้รับการประเมินเลือกสมรรถนะท่ีจะใช้ในการประเมิน 
3.1 ด าเนินการ 1) คลิก ส่วนที่ 1  และ 2) คลิก 1.2 สมรรถนะที่คาดหวัง ดังนี้ 

 
 
 
 
 

3.2 บันทึกข้อมูลสมรรถนะตามที่ตกลงร่วมกันกับผู้บังคับบัญชา/ผู้ประเมินไว้ โดยด าเนินการ เลือกสมรรถนะที่ใช้
ในการประเมิน รวม 15 สมรรถนะ ดังนี้ 

1) คลิก        ด้านหลังสมรรถนะที่ไม่ใช้ในการประเมิน  2) ระบบจะแจ้งเตือนให้คลิก             เพ่ือยืนยันการลบ  
3) กรณีระดับสมรรถนะที่คาดหวังไม่เป็นเลข 5 คลิกแก้ไข          4) แก้ไขระดับสมรรถนะที่คาดหวังเป็นเลข 5  และ 
5) คลิกบันทึก 

3.3 ก าหนดคะแนนเต็มของสมรรถนะแต่ละตัว 
ก าหนดคะแนนเต็มของสมรรถนะ ในช่อง “ระดับสมรรถนะที่คาดหวัง” เท่ากับ 5   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ - สมรรถนะหลัก (Core Competency) จ านวน 6 สมรรถนะ 
  - สมรรถนะที่จ าเป็นตามภารกิจกรมควบคุมโรค (Functional Competency) เลือกประเมิน 2 สมรรถนะ 
จากทั้งหมด 3 สมรรถนะ 
  - สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ (Technical Competency) ตามต าแหน่ง/สายงาน 
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4. ก าหนดน้ าหนักคะแนนสมรรถนะ 
1) คลิก ส่วนที่ 2  2) คลิก 2.2 สมรรถนะที่แสดงจริง  และ 3) ก าหนดน้ าหนักคะแนนสมรรถนะโดยการก าหนด

น้ าหนักให้ด าเนินการ ดังนี้ 
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5. ผู้ประเมินตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนในการบันทึกข้อมูลของผู้รับการประเมิน 
5.1 ผู้ประเมิน Login เข้าระบบ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของผู้รับการประเมินทุกคน โดยตรวจสอบรายละเอียดตัวชี้วัดและน้ าหนักรวม
เท่ากับ 100 ดังนี้ 

1) คลิกรายละเอียด        2) คลิก ส่วนที่ 1  3) คลิก 1.1 ผลส าเร็จของงานที่คาดหวัง   4) คลิกเรียกดู       
ตัวชี้วัดที่ต้องการตรวจสอบ  และ 5) ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลผลสัมฤทธิ์ของงาน ดังนี้ 
 
 

 

 

 

 

 

 

จะปรากฏแฟ้มการประเมินของผู้รับการประเมิน 
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5.3 ตรวจสอบความถูกต้องในการเลือกสมรรถนะที่คาดหวัง ดังนี้ 
1) คลิก ส่วนที่ 1  2) คลิก 1.2 สมรรถนะที่คาดหวัง   3) ตรวจสอบความครบถ้วนของสมรรถนะ  และ 4) ตรวจสอบ

ความถูกต้องของคะแนนเต็มของสมรรถนะในช่องระดับสมรรถนะ ดังนี้ 
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1. ผู้รับการประเมินรายงานผลการปฏิบัติงาน 

1.1 คลิกรายละเอียด        ที่แถบแฟ้มการประเมินของผู้รับการประเมิน เพ่ือเข้าสู่แบบฟอร์มการประเมินผล 
การปฏิบัติราชการ ดังนี้ 
 
 

 

1.2 ด าเนินการ ดังนี้ 1) คลิก ส่วนที่ 2  2) คลิก 2.1 ผลส าเร็จของงานจริง  และ 3) คลิกแก้ไข          เพ่ือรายงาน
ผลการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 

1.3 ด าเนินการ ดังนี้ 1) พิมพ์ข้อความรายงานผลการด าเนินงานในช่อง “ผลงานจริง”  2) คลิกบันทึก            
เพ่ือบันทึกข้อมูลรายงานผลการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ การบันทึกผลการด าเนินงาน ให้บันทึกเพ่ิมโดยไม่ต้องลบข้อมูลเดิม ตัวอักษรไม่เกิน 2,000 ค า และไม่ควร
ใส่เครื่องหมายอักขระพิเศษ เช่น / & * เป็นต้น 

คลิก “รายละเอยีด” 

ระหว่างรอบการประเมิน : ติดตาม/พัฒนา (Monitor/Development) 
- รอบท่ี 1 : ตุลาคม – มีนาคม 
- รอบท่ี 2 : เมษายน – กันยายน 
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1.4 ด าเนินการ ดังนี้ 1) คลิก ส่วนที่ 2  2) คลิก 2.1 ผลส าเร็จของงานจริง  และ 3) คลิกแนบไฟล์          เพ่ือ
รายงานผลการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
 

 

 

 

 

 
1.5 ด าเนินการ ดังนี้ 1) คลิกเลือกไฟล์              2) เลือกไฟล์ที่จะแนบ  3) ระบุรายละเอียดไฟล์ที่จะแนบในช่อง 

“รายละเอียด”  4) คลิกน าเข้า            และ 5) จะปรากฏแถบไฟล์ที่แนบ ดังนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
หมายเหตุ ไฟล์ที่แนบควรเป็นประเภท .PDE หรือ .JPG หากต้องการแนบไฟล์ประเภทอ่ืน เช่น Word ,Excel 
,PowerPoint ให้บันทึกเป็นเวอร์ชั่นต่ าที่สุด (ขนาดไฟล์ไม่เกิน 10 MB)  
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2. ผู้บังคับบัญชา/ผู้ประเมิน ติดตามรายงานผลการปฏิบัติงาน 
2.1 เข้าแฟ้มการประเมินของผู้รับการประเมิน 

ด าเนินการ คลิกรายละเอียด        ที่แถบแฟ้มการประเมินของผู้รับการประเมิน เพ่ือเข้าสู่แบบฟอร์มการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2 เข้าส่วนที่ 2.1 ผลส าเร็จของงานจริง 
ด าเนินการ 1) คลิก “ส่วนที่ 2” ผลการปฏิบัติงาน 2) คลิก 2.1 ผลส าเร็จของงานจริง  และ 3) คลิกแก้ไข          

ด้านหลังตัวชี้วัดที่จะติดตาม  4) ติดตามรายงานผลการปฏิบัติงาน  5) คลิกไฟล์         รายงานผลการปฏิบัติงาน  6) คลิก
เรียกดู       เพื่อเรียกดูไฟล์รายงานรายงานผลการปฏิบัติงานของผู้รับการประเมิน ดังนี้ 
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1. ผู้รับการประเมิน ประเมินตนเองในส่วนของสมรรถนะ 

ด าเนินการ ประเมินตนเองในส่วนของสมรรถนะในแบบฟอร์ม Excel ตามต าแหน่ง/สายงาน ซึ่งกลุ่มพัฒนาองค์กร
จัดส่งให้ 1) ระบุคะแนนประเมินสมรรถนะ 1-5 ในช่อง “ผลการประเมิน” โดยประเมินตั้งแต่ระดับที่ 1 จนถึงระดับ
สมรรถนะที่คาดหวังของผู้รับการประเมิน  และ 2) คลิกที่ sheet สมรรถนะต่อไป เพ่ือประเมินสมรรถนะจนครบทุก
สมรรถนะ (ท้ังหมด 15 สมรรถนะ) ดังนี้ 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. ผู้รับการประเมิน น าผลการประเมินสมรรถนะไปบันทึกในระบบ PMS Online 

ด าเนินการ 1) คลิกที่ sheet “Total”  2) คะแนนจะถูกค านวณและแสดงในช่อง “ค่าคะแนนที่ได้ในการประเมิน
สมรรถนะ ใน PMS Online (คะแนนเต็ม 5 คะแนน)” ซึ่ง ผลการประเมินดังกล่าว คือ ผลการประเมินสมรรถนะที่
ผู้รับการประเมินจะต้องน าไปบันทึกใน PMS Online ดังนี้ 

 
 
 

ตัวอย่าง ข้าราชการระดับช านาญการ ระดับสมรรถนะท่ีคาดหวังเท่ากับ 2 ดังน้ัน  ให้ประเมินคะแนนตั้งแต่ระดับท่ี 1 จนถึงระดับท่ี 2  

สิ้นรอบการประเมิน : ประเมินผลการปฏิบัติงาน (Appraise) 
- รอบท่ี 1 : มีนาคม 
- รอบท่ี 2 : กันยายน 
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หมายเหตุ เมื่อด าเนินการเสร็จแล้ว ให้ผู้รับการประเมินส่งไฟล์ให้ ผู้ให้ข้อมูล (ถ้ามี) และ/หรือ ผู้บังคับบัญชา/ผู้ประเมิน 
เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการประเมินต่อไป 
3. บันทึกผลการประเมินตนเองในส่วนของสมรรถนะใน PMS Online : น าผลการประเมินสมรรถนะในแบบฟอร์ม 
Excel มาบันทึกใน PMS Online  

ด าเนินการ 1) คลิกรายละเอียด        ที่แถบแฟ้มการประเมินของผู้รับการประเมิน เพ่ือเข้าสู่แบบฟอร์มการประเมินผล
การปฏิบัติราชการ  2) คลิก “ส่วนที่ 2” ผลการปฏิบัติงาน  และ 3) คลิก 2.2 สมรรถนะที่แสดงจริง ดังนี้ 
  

 

 

 

 

 

 

คลิก “รายละเอยีด” 
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4. บันทึกผลการประเมินสมรรถนะ 
ด าเนินการ 1) น าผลการประเมินจากการประเมินตนเองในแบบฟอร์มประเมินสมรรถนะ Excel มาบันทึกใน PMS 

Online ช่อง “ผลการประเมินตนเอง”  2) บันทึกน้ าหนักตามท่ีกรมฯ ก าหนดรวมทั้งหมด 100  และ 3) คลิก            
เพ่ือบันทึกผลการประเมินตนเองในส่วนของสมรรถนะ ดังนี้ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ 1. การคิดคะแนนสมรรถนะผลการประเมินตนเอง คะแนนเต็ม 5 คะแนน  
   2. การบันทึกค่าคะแนนน้ าหนัก สมรรถนะหลัก (Core Competency) ค่าน้ าหนักเท่ากับ 10  และ

สมรรถนะที่จ าเป็นตามภารกิจกรมควบคุมโรค (Functional Competency) ค่าน้ าหนักเท่ากับ 20 ผลรวมค่าน้ าหนัก
เท่ากับ 100 

 

 

 

 

 

 

 

บันทึกน้ าหนักตามที่กรมฯ

ก าหนดรวมทั้งหมด 100 
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5. ผู้บังคับบัญชา/ผู้ประเมิน ประเมินผลการปฏิบัติงาน และผู้ให้ข้อมูล (ถ้ามี) 
5.1 ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน 

ด าเนินการ  เข้าแฟ้มการประเมินของผู้รับการประเมิน 1) คลิกรายละเอียด       ที่แถบแฟ้มการประเมินของ
ผู้รับการประเมิน เพ่ือเข้าสู่แบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  2) คลิก “ส่วนที่ 2” ผลการปฏิบัติงาน  3) คลิก 
“2.1 ผลส าเร็จของงานจริง”  4) คลิกแก้ไข         ตัวชี้วัดที่จะประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน  5) พิจารณาผลสัมฤทธิ์ของ
งานจากรายงานผลการด าเนินงาน และไฟล์เอกสาร/หลักฐาน เปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ตั้งไว้  6) ระบุคะแนน 1 -5 
ในช่อง “ผลการประเมิน” (สามารถใส่เป็นจุดทศนิยมได้)  7) ระบุเหตุผลประกอบการประเมินในช่อง “หมายเหตุผู้
ประเมิน”  และ 8) คลิกบันทึก             เพ่ือบันทึกผลการประเมิน ดังนี้ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คลิก “รายละเอยีด” 

1 
1 
1 
1 

4 
ด าเนินการได้ตามเป้าหมาย

1 
1 
1 
1 



31 
 

หมายเหตุ กรณีมีผู้ให้ข้อมูล ให้พิจารณาข้อมูลผลการประเมินที่ผู้ให้ข้อมูลประเมินไว้ ซึ่งหากไม่เห็นด้วยสามารถแก้ไข
ผลการประเมินได้ และคลิกบันทึก            เพื่อบันทึกผลการประเมิน 

5.2 ประเมินสมรรถนะ 
ด าเนินการ 1) เปิดไฟล์แบบฟอร์มประเมินสมรรถนะ Excel ตามต าแหน่ง/สายงาน ที่ผู้รับการประเมินประเมิน

ตนเองไว้ และผู้ให้ข้อมูล ให้ข้อมูลประเมินสมรรถนะไว้  2) ระบุคะแนนประเมินสมรรถนะ 1-5 ในช่อง “ผลการ
ประเมิน” (ของผู้ประเมิน) โดยประเมินตั้งแต่ระดับที่ 1 จนถึงระดับสมรรถนะที่คาดหวังของผู้รับการประเมิน  และ 
3) คลิกที่ sheet สมรรถนะต่อไป เพ่ือประเมินสมรรถนะจนครบทุกสมรรถนะ (ท้ังหมด 15 สมรรถนะ) ดังนี้ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
หมายเหตุ 1. ให้พิจารณาผลการประเมินในช่อง “ผลการประเมินตนเอง” ที่ผู้รับการประเมินประเมินตนเองไว้
เป็นข้อมูลประกอบการประเมิน ทั้งนี้ ผู้บังคับบัญชา/ผู้ประเมิน จะมีผลการประเมินเหมือนหรือแตกต่างก็ได้ 
  2. กรณีมีผู้ให้ข้อมูล ให้พิจารณาจากข้อมูลผลการประเมินที่ผู้ให้ข้อมูลประเมินไว้ ทั้งนี้ หากไม่เห็น
ด้วยสามารถแก้ไขผลการประเมินได้ 
 
 
 

ตัวอย่าง ข้าราชการระดับช านาญการ ระดับสมรรถนะท่ีคาดหวังเท่ากับ 2 ดังน้ัน  ให้ประเมินคะแนนตั้งแต่ระดับท่ี 1 จนถึงระดับท่ี 2  
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5.3 ผู้บังคับบัญชา/ผู้ประเมิน น าผลการประเมินสมรรถนะไปบันทึกในระบบ PMS Online 
ด าเนินการ 1) คลิกที่ sheet “Total”  2) ผลการประเมินจะถูกค านวณและแสดงในช่อง “ค่าคะแนนที่ได้ใน

การประเมินสมรรถนะ ใน PMS Online (คะแนนเต็ม 5 คะแนน)” ซึ่งผลการประเมินดังกล่าว คือ ผลการประเมิน
สมรรถนะที่ผู้บังคับบัญชา/ผู้ประเมิน จะต้องน าไปบันทึกใน PMS Online ดังนี้ 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4 บันทึกคะแนนประเมินสมรรถนะใน PMS Online  
ด าเนินการ 1) คลิกรายละเอียด        ที่แถบแฟ้มการประเมินของผู้รับการประเมิน เพ่ือเข้าสู่แบบฟอร์มการ

ประเมินผลการปฏิบัติราชการ  2) คลิก “ส่วนที่ 2” ผลการปฏิบัติงาน  และ 3) คลิก 2.2 สมรรถนะที่แสดงจริง ดังนี้ 
 
 

 

 

 

 

คลิก “รายละเอยีด” 
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5.5 บันทึกผลการประเมินสมรรถนะ 
ด าเนินการ  1) น าผลที่ได้จากการให้ข้อมูลประเมินสมรรถนะในแบบฟอร์มประเมินสมรรถนะ Excel มาบันทึกใน 

PMS Online ช่อง “ผลการประเมินสมรรถนะ”  2) น าประเด็นที่ไม่ผ่านการประเมิน (ไม่เต็มตามระดับสมรรถนะที่
คาดหวัง) ในแบบฟอร์มประเมินสมรรถนะ Excel มาบันทึกในช่อง “เหตุการณ์/พฤติกรรม” เพ่ือให้ข้อมูลช่องว่าง
สมรรถนะของผู้รับการประเมิน (Gap -)  และ 3) คลิกบันทึก            เพ่ือบันทึกผลการให้ข้อมูลประเมินสมรรถนะ ดังนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ กรณีมีผู้ให้ข้อมูล ให้พิจารณาข้อมูลผลการประเมินที่ผู้ให้ข้อมูล ให้ข้อมูลไว้ ทั้งนี้หากไม่เห็นด้วยสามารถ
แก้ไขผลการประเมินได้และคลิกบันทึก 
 
 
 
 
 
 
 

พฤติกรรม/เหตุการณ์ ที่ท าให้คะแนนต่ ากว่า
ระดับที่คาดหวัง 

พฤติกรรม/เหตุการณ์ ที่ท าให้คะแนนต่ ากว่า
ระดับที่คาดหวัง 
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5.6 ก าหนดแผนพัฒนาผลการปฏิบัติงาน : ผู้บังคับบัญชา/ผู้ประเมิน ก าหนดแผนพัฒนาผลการปฏิบัติงานของผู้รับ
การประเมนิ 

ด าเนินการ 1) คลิกรายละเอียด       ที่แถบแฟ้มการประเมินของผู้รับการประเมิน เพ่ือเข้าสู่แบบฟอร์มการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ  2) คลิก “ส่วนที่ 4”  3) ระบุแผนพัฒนาผลการปฏิบัติงานของผู้รับการประเมิน  4) คลิก 
“เพ่ิมข้อมูล” เพ่ือบันทึกข้อมูล  และ 5) ระบบจะแสดงแถบความเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนาฯ ขึ้นด้านล่าง ดังนี้ 
  
 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ การก าหนดแผนพัฒนาผลการปฏิบัติงาน ให้พิจารณาจากประเด็น ดังนี้ 
1. สมรรถนะที่ไม่ผ่านการประเมิน (คะแนนไม่เต็ม 5) ตามที่ระบุในช่อง ส่วนที่ 2  2.2 สมรรถนะที่แสดงจริง

ช่อง “เหตุการณ์/พฤติกรรม 
 2. ความรู้ ทักษะ ที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานที่ต้องการให้ผู้รับการประเมินพัฒนา 
 
6. ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป (ถ้ามี) ให้ความเห็นเกี่ยวกับผลการประเมินและแผนพัฒนาฯ 

การให้ความเห็นเกี่ยวกับผลการประเมินและแผนพัฒนาผลการปฏิบัติงานของผู้รับการประเมิน ด าเนินการ ดังนี้ 
6.1 พิจารณาผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน 

ด าเนินการ 1) คลิกรายละเอียด       ที่แถบแฟ้มการประเมินของผู้รับการประเมิน เพ่ือเข้าสู่แบบฟอร์มการ

ประเมินผลการปฏิบัติราชการ  2) คลิก “ส่วนที่ 2” ผลการปฏิบัติงาน  3) คลิก 2.1 ผลส าเร็จของงานจริง  4) พิจารณา

รายละเอียดผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ดังนี้ 

 

 

 

 

คลิก “รายละเอยีด” 
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6.2 พิจารณาผลการประเมินสมรรถนะ 

ด าเนินการ 1) คลิก “ส่วนที่ 2” ผลการปฏิบัติงาน  2) คลิก “2.2 สมรรถนะที่แสดงจริง”  และ 3) ดูรายละเอียดผล
การประเมินสมรรถนะ ดังนี้ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คลิก “รายละเอยีด” 

พฤติกรรม/เหตุการณ์ ที่ท าให้คะแนนต่ า
กว่าระดับที่คาดหวัง 

พฤติกรรม/เหตุการณ์ ที่ท าให้คะแนนต่ า
กว่าระดับที่คาดหวัง 
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6.3 พิจารณาผลการประเมินภาพรวม 
ด าเนินการ 1) คลิก “ส่วนที่ 3”  2) คลิก “ผลการประเมิน”  และ 3) พิจารณาผลการประเมินภาพรวม ดังนี้ 

 
 

 

 

 

 

 

6.4 พิจารณาแผนพัฒนาผลการปฏิบัติงานรายบุคคล 
ด าเนินการ 1) คลิก “ส่วนที่ 4”  และ 2) คลิก เรียกดู       เพ่ือพิจารณารายละเอียดแผนพัฒนาผลการปฏิบัติงาน

ของผู้รับการประเมิน ดังนี้ 
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6.5 ให้ความเห็นเกี่ยวกับผลการประเมินและแผนพัฒนาผลการปฏิบัติงาน 
ด าเนินการ 1) คลิก “ส่วนที่ 5”  2) ระบุความเห็นเกี่ยวกับผลการประเมินและแผนพัฒนาฯ  และ 3) คลิก 

“แก้ไข” เพ่ือบันทึกข้อมูล ดังนี้ 
 
 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ หากผู้บังคับบัญชาเหนือข้ึนไป “มีความเห็นแตกต่าง” ให้แจ้งผู้บังคับบัญชา/ผู้ประเมินด้วยวาจา เพ่ือ
พิจารณาด าเนินการแก้ไขต่อไป 

7. ผู้บังคับบัญชา/ผู้ประเมิน ยืนยันและแจ้งผลการประเมิน 
7.1 ยืนยันและแจ้งผลใน PMS Online 

ด าเนินการ 1) คลิกรายละเอียด        ที่แถบแฟ้มการประเมินของผู้รับการประเมิน เพ่ือเข้าสู่แบบฟอร์มการประเมินผล
การปฏิบัติราชการ  2) คลิก “ส่วนที่ 3”  3) คลิก “ความเห็นของผู้บังคับบัญชาชั้นต้น”  4) ระบุ “ความเห็นด้านผลงาน”  
5) ระบุ “ความเห็นด้านสมรรถนะ”  6) คลิก      “ไม่อนุญาตให้ผู้ให้ข้อมูลแก้ไขคะแนน” เพ่ือยืนยันผลการประเมิน  
7) คลิก      “อนุญาตให้เห็นคะแนน” เพ่ือแจ้งผลการประเมินใน PMS Online  8) คลิกบันทึก           เพ่ือยืนยัน
การด าเนินการ ดังนี้ 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

คลิก “รายละเอยีด” 
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7.2 แจ้งผลการประเมิน ให้ผู้รับการประเมินทราบเป็นรายบุคคล 
7.2.1 พิมพ์แบบสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้รับการประเมิน  เพ่ือใช้ในการแจ้งผลการ

ประเมินให้ผู้รับการประเมิน ลงนามรับทราบผลการประเมิน โดย 1) คลิก      พิมพ์ PDF (ไม่สามารถแก้ไขได้) หรือ 2) 
พิมพ์ RTF (สามารถแก้ไขได้) ดังนี้ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

7.2.2 แจ้งผลการประเมินให้ผู้รับการประเมินทราบเป็นรายบุคคล 
การแจ้งผลการประเมินฯ ให้ผู้รับการประเมินลงนามรับทราบเป็นรายบุคคล โดยใช้แบบสรุปผลการ

ประเมินให้ด าเนินการ ดังนี้ 
1. แจ้งผลการประเมินและระดับผลการประเมิน  

ด าเนินการ1) แจ้งผลการประเมิน  และ 2) แจ้งระดับผลการประเมิน ดังนี้ 
 
 

 

 

 

 

 

 

แบบสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประกอบด้วย 8 ส่วน คือ 
1. ข้อมูลของผู้รับการประเมิน 
2. สรุปผลการประเมิน 
3. แผนการพัฒนาการปฏิบัติราชการรายบุคคล 
4. การรับทราบผลการประเมิน 
5. ความเห็นของผู้บังคับบัญชาเหนือข้ึนไป 
6. แบบสรุปการประเมินสมรรถนะ 
7. แบบสรุปการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน 
8. ผลส าเร็จของงานจริง 
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2. แจ้งแผนการพัฒนาการปฏิบัติราชการรายบุคคล 
แจ้งแผนการพัฒนาการปฏิบัติราชการรายบุคคล ให้ผู้รับการประเมินรับทราบแนวทางการพัฒนา

ผลการปฏิบัติงานในรอบการประเมินต่อไป ดังนี้ 
 
 
 
 
 

3. แจ้งผลการประเมินสมรรถนะ 
ด าเนินการ 1) แจ้งผลการประเมินสมรรถนะพร้อมทั้งช่องว่างสมรรถนะ (Gap -1) ของผู้รับการ

ประเมิน  2) ให้ผู้รับการประเมิน ลงนามรับทราบผลการประเมินสมรรถนะ  และ 3) ผู้บังคับบัญชา/ผู้ประเมิน 
ลงนามยืนยันการแจ้งผลการประเมินสมรรถนะ ดังนี้ 
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4. แจ้งผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน 
ด าเนินการ 1) แจ้งผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานให้ผู้รับการประเมินทราบ  2) ให้ผู้รับการ

ประเมินลงนามรับทราบผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน  และ 3) ผู้บังคับบัญชา/ผู้ประเมิน ลงนามยืนยันการแจ้ง
ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ดังนี้ 
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5. ยืนยันการแจ้งผลการประเมินเป็นรายบุคคล 
ด าเนินการ 1) ให้ผู้รับการประเมินลงนามรับทราบผลการประเมิน  2) ให้ผู้ให้ข้อมูล (ถ้ามี) 

ลงนามยืนยันว่าได้แจ้งผลการให้ข้อมูลผลการประเมิน  และ 3) ผู้บังคับบัญชา/ผู้ประเมิน ลงนามยืนยันว่าได้แจ้งผล
การประเมิน ดังนี้ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
หมายเหตุ หากผู้รับการประเมินไม่ยอมลงนามรับทราบผลการประเมินฯ ให้ผู้บังคับบัญชา/ผู้ประเมิน ให้บุคลากรใน
หน่วยงาน ลงนามเป็น “พยาน” ว่าได้มีการแจ้งผลการประเมินฯแล้ว 

6. ลงนามยืนยันการให้ความเห็นเกี่ยวกับผลการประเมิน 
ด าเนินการ 1) ให้ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป (ถ้ามี) ลงนามยืนยันการให้ความเห็นเกี่ยวกับผลการ

ประเมิน  และ 2) ให้ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปอีกชั้นหนึ่ง (ถ้ามี) ลงนามยืนยันการให้ความเห็นเกี่ยวกับผลการประเมิน ดังนี้ 
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8. ผู้รับการประเมินรับทราบผลการประเมิน 
การรับทราบผลการประเมิน ด าเนินการ ดังนี้ 

8.1 ดูผลการประเมินใน PMS Online  
หลังจากผู้บังคับบัญชา/ผู้ประเมิน “ยืนยันและแจ้งผลการประเมินแล้ว” สามารถดูผลการประเมินผล

การปฏิบัติงาน โดย 1) คลิก       พิมพ์ PDF (ไม่สามารถแก้ไขได้) หรือ 2) พิมพ์ RTF (สามารถแก้ไขได้) ดังนี้ 
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8.2 ลงนามรับทราบผลการประเมิน 

รับทราบผลการประเมินและแผนพัฒนาผลการปฏิบัติงาน จากการแจ้งผลการประเมินฯ ของ
ผู้บังคับบัญชา/ผู้ประเมิน พร้อมลงนามรับทราบ 
  
 

แบบสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประกอบด้วย 8 ส่วน คือ 
1. ข้อมูลของผู้รับการประเมิน 
2. สรุปผลการประเมิน 
3. แผนการพัฒนาการปฏิบัติราชการรายบุคคล 
4. การรับทราบผลการประเมิน 
5. ความเห็นของผู้บังคับบัญชาเหนือข้ึนไป 
6. แบบสรุปการประเมินสมรรถนะ 
7. แบบสรุปการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน 
8. ผลส าเร็จของงานจริง 
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ค ำถำมที่พบบ่อย 

1. ถำม : ในส่วนที่ 2 ขั้นตอนที่ 2.1 ผลส ำเร็จของงำนจริง รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน “ผลงำนจริง” 
ด ำเนินกำรเมื่อใดและอย่ำงไร 
ตอบ : ด ำเนินกำรช่วงระหว่ำงรอบกำรประเมิน โดยพิมพ์ข้อควำมรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนและสำมำรถ 
ท ำกำรบันทึกผลกำรด ำเนินงำนเพ่ิมโดยไม่ต้องลบข้อมูลเดิม ตัวอักษรไม่เกิน 2,000 ค ำ และไม่ควรใส่
เครื่องหมำยอักขระพิเศษ เช่น / & * เป็นต้น 
2. ถำม : ในส่วนที่ 2 ขั้นตอนที่ 2.1 ผลส ำเร็จของงำนจริง “แนบไฟล์” จ ำเป็นต้องแนบทุกตัวชี้วัดหรือไม่ 
ตอบ : ควรแนบเอกสำรที่มีควำมส ำคัญสรุปให้เห็นควำมส ำเร็จของตัวชี้วัดนั้นๆ โดยอำจจัดท ำเป็นแฟ้มเอกสำร
หรือไฟล์เอกสำรที่มีรำยละเอียดประกอบกำรพิจำรณำให้ผู้ประเมินหรือตำมข้อตกลงร่วมกันระหว่ำงผู้ประเมิน
กับผู้รับกำรประเมิน โดยไฟล์ที่แนบควรเป็นประเภท .PDE หรือ .JPG หำกต้องกำรแนบไฟล์ประเภทอ่ืน เช่น 
Word ,Excel ,PowerPoint ให้บันทึกเป็นเวอร์ชั่นต่ ำที่สุด (ขนำดไฟล์ไม่เกิน 10 MB) 
3. ถำม : กำรคัดลอกแฟ้มกำรประเมินเดิมท ำอย่ำงไร 
ตอบ : ด ำเนินกำร 1) ระบุปีงบประมำณและรอบกำรประเมินเดิม ที่ต้องกำรคัดลอกข้อมูล 2) ระบุปีงบประมำณ 
และรอบกำรประเมินปัจจุบันที่จะคัดลอกมำ 3) คลิก “คัดลอก” เพ่ือคัดลอก 4) ระบบจะขึ้นแจ้งเตือน คลิก “ตกลง” 
เพ่ือยืนยันกำรคัดลอก และ 5) แสดงแฟ้มกำรประเมินที่คัดลอก ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
4. ถำม : เมื่อลืม Password ปฏิบัติอย่ำงไร 
ตอบ : แจ้ง Admin หน่วยงำน (กลุ่มพัฒนำองค์กร) เพ่ือประสำนกองกำรเจ้ำหน้ำที่ด ำเนินกำรรีเซ็ตรหัสใหม่ 
เมื่อกองกำรเจ้ำหน้ำที่รีเซ็ตรหัสแล้ว ให้ใส่ Password เดิมคือวัน/เดือน/ปี เกิด และระบบจะบังคับให้ท ำกำร
เปลี่ยน Password ใหม่ (ควรตั้ง Password เป็นเลข 6 ตัวท้ำยของบัตรประจ ำตัวประชำชน) 
5. ถำม : ผู้ประเมินไม่เห็นแฟ้มกำรประเมินของผู้รับกำรปะเมินเพรำะอะไรและด ำเนินกำรอย่ำงไร 
ตอบ : สำเหตุเกิดจำก 2 กรณี ดังนี้ 1. ผู้รับกำรประเมินไม่เลือกผู้ประเมิน หรือเลือกผู้ประเมินผิด 2. ผู้รับกำร
ประเมินเลือกผู้ประเมินซ้ ำท ำให้ข้อมูล 
ด ำเนินกำร 1) คลิก         ที่แถบแฟ้มกำรประเมินของผู้รับกำรประเมิน 2) ตรวจสอบและเลือกผู้ประเมินใหม่
อีกครั้ง และ 3) คลิกบันทึก           เพื่อบันทึกข้อมูล ดังนี้ 
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9. เอกสารอ้างอิง 
 กองการเจ้าหน้าที่.ประกาศหลักเกณฑ์และแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและ
พนักงานราชการ กรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ พ.ศ.2561.เข้าถึงเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 
http://person.ddc.moph.go.th/person1/index.php/information/pms-ddc/421-pms-q3-4 
 กองการเจ้าหน้าที่.แนวทางการบริหารผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและพนักงานราชการกรม
ควบคุมโรค ปีงบประมาณ พ.ศ.2561.เข้าถึงเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561. 
http://person.ddc.moph.go.th/person1/index.php/information/pms-ddc/204-pms-form-
management  
 กองการเจ้าหน้าที่.แนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานผ่านระบบออนไลน์ (PMS Online) ส าหรับผู้
ประเมิน.เข้าถึงเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561. 
http://person.ddc.moph.go.th/person1/index.php/information/pms-ddc/206-one-page-pms-
online 
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http://person.ddc.moph.go.th/person1/index.php/information/pms-ddc/206-one-page-pms-online


 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


