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แนวทางการด าเนินการบริหารผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและพนักงานราชการ  
กองโรคติดต่อทั่วไป ผ่านระบบ PMS Online 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบท่ี 1 (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) 
 

กิจกรรม รายละเอียด 
1. การจัดท า OS Matrix ระดับกลุ่ม - น าข้อมูลตัวชี้วัดระดับบุคคลที่ปรากฎใน OS Matrix 

ระดับกลุ่มกรอกในระบบ PMS Online  
- ก าหนดส่งไฟล์เอกสารฉบับสมบูรณ์ให้กลุ่มยุทธศาสตร์
และพัฒนาองค์กร ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
i_eve1@hotmail.com ภายในวันที่ 27 ธันวาคม 
2562  

2. การบริหารผลการปฏิบัติราชการผ่านระบบ
ออนไลน์ (PMS Online) ส่วนที่ 1 (1.1 ผลส าเร็จ
ของงานที่คาดหวัง และ 1.2 สมรรถนะที่คาดหวัง) 

13 ธันวาคม 2562 

2.1 การก าหนดผู้ให้ข้อมูล ผู้ประเมิน และ
ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปในระบบ PMS Online 

 

2.1.1 รองผู้อ านวยการ ผู้ประเมิน: ผู้อ านวยการกองฯ 
2.1.2 หวัหน้ากลุ่มงานที่อยู่ในความดูแลของ

ผู้อ านวยการโดยตรง 
ผู้ประเมิน: ผู้อ านวยการกองฯ 

2.1.3 หวัหน้ากลุ่มงานที่อยู่ในความดูแลของ
รองผู้อ านวยการ 

ผู้ให้ข้อมูล: รองผู้อ านวยการที่เป็นผู้ดูแล Cluster 
ผู้ประเมิน: ผู้อ านวยการกองฯ 

2.1.4 ข้าราชการระดับหัวหน้างาน/ หัวหน้า
ด่าน 

ผู้ประเมิน: หัวหน้ากลุ่ม 
ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป: ผู้อ านวยการกองฯ 

2.1.5 ข้าราชการและพนักงานราชการระดับ
ผู้ปฏิบัติงาน (กรณีมีหัวหน้างาน/ หัวหน้าด่าน) 

ผู้ให้ข้อมูล: หัวหน้างาน/ หัวหน้าด่าน 
ผู้ประเมิน: หัวหน้ากลุ่ม 
ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป: ผู้อ านวยการกองฯ 

2.1.6 ข้าราชการและพนักงานราชการระดับ
ผู้ปฏิบัติงาน (กรณีไม่มีหัวหน้างาน/ หัวหน้าด่าน) 

ผู้ประเมิน: หัวหน้ากลุ่ม 
ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป: ผู้อ านวยการกองฯ 

2.2 การก าหนดองค์ประกอบและน้ าหนัก
คะแนน 

- งานตามยุทธศาสตร์ + งานตามภารกิจ ร้อยละ 80 
- งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย ร้อยละ 20 

2.2.1 การก าหนดตัวชี้วัดร่วม (Common 
KPI) ระดับหัวหน้ากลุ่ม*  

- ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการบรรลุเป้าหมายตาม
แผนปฏิบัติราชการของกลุ่มงาน (ร้อยละ 10)  
- ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณของกลุ่มงาน (ร้อยละ 
10)  



เอกสารแนบ 2.1 
 

กิจกรรม รายละเอียด 
2.2.2 การก าหนดตัวชี้วัดงานอื่นๆ                  

ที่ได้รับมอบหมายของข้าราชการและพนักงาน
ราชการทุกคน** 

- ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานที่ได้รับมอบหมาย
จากผู้บังคับบัญชา (ร้อยละ 20) 
 

2.3 การก าหนดสมรรถนะที่คาดหวัง - สมรรถนะหลัก 6 สมรรถนะ (ISMART) น้ าหนักคะแนน
สมรรถนะละ 10 
- สมรรถนะที่จ าเป็นตามภารกิจกรมควบคุมโรค น้ าหนัก
คะแนนสมรรถนะละ 20 เลือกประเมิน  2 สมรรถนะ 
จากทั้งหมด 3 สมรรถนะ ดังนี้ 

 หลักระบาดวิทยา 
•  สายงานหลัก 
•  สายงานสนับสนุน 

 การวิจัยและพัฒนา 
 การติดตามและประเมินผล 

- สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ 7 สมรรถนะ 
ตามต าแหน่ง/ สายงาน ไม่มีน้ าหนักคะแนน (ประเมินเพ่ือ
การพัฒนา) 

 

* ค่าเป้าหมาย: ตัวช้ีวัดร่วม (Common KPI) 

ตัวช้ีวัด 
เกณฑ์การให้คะแนน เป้าหมาย 

รอบ 6 
เดือน 

เป้าหมาย 
รอบ 12 
เดือน 

1 2 3 4 5 

ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการบรรลุเป้าหมายตาม
แผนปฏิบัติราชการของกลุ่มงาน 

60 70 80 90 100 … 100 

ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรวมของกลุ่มงาน  56 100 
- ไตรมาสที่ 1 28 29 30 31 32  
- ไตรมาสที่ 2 52 53 54 55 56 
- ไตรมาสที่ 3 74 75 76 77 78 
- ไตรมาสที่ 4 96 97 98 99 100 

 

 

 

file:///C:/Users/user/IDP/Functional/24.ระบาด(สายงานหลัก).xlsx
file:///C:/Users/user/IDP/Functional/25.ระบาด%20(สายงานสนับสนุน).xlsx
file:///C:/Users/user/IDP/Functional/26.วิจัยและพัฒนา.xlsx
file:///C:/Users/user/IDP/Functional/27.ติดตามและประเมินผล.xlsx
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** ค่าเป้าหมาย: งานอ่ืนๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

ตัวอย่างการก าหนดค่าเป้าหมาย 

1. ระดับความส าเร็จของการด าเนินงาน ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา (ร้อยละ 20) 
เป้าหมาย รายละเอียด 

1 มีรายชื่อเป็นคณะท างาน/ คณะกรรมการระดับส านัก/ กรม/ อื่นๆ หรือ ได้เข้าร่วมกิจกรรมระดับ
ส านัก 

2 เข้าร่วมประชุมคณะท างาน/ คณะกรรมการ หรือ สรุปผลการเข้าร่วมกิจกรรมระดับส านัก 
3 สรุปประเด็นส าคัญจากการเข้าร่วมประชุม/ เข้าร่วมกิจกรรม เสนอผู้บังคับบัญชา 
4 น าเสนอผลการด าเนินงาน/ การเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนในที่ประชุมระดับกลุ่ม 
5 สรุปบทเรียน/ จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน/ การเข้าร่วมกิจกรรม น าไปขยายผลหรือเผยแพร่ 

ในระดับส านักขึ้นไป 
 


