
ระบบบริหารผลการปฏิบัติงานกรมควบคุมโรค
(Performance Management System)



Performance Management System 

• กรอบแนวคิดเกี่ยวกับ PMS
• แนวทางการด าเนินงาน ปี 2563
• กระบวนการ PMS กรมควบคุมโรค
• Q&A



1. กรอบแนวคิดเกี่ยวกับ PMS

การบริหารผลการปฏิบัติงานคืออะไร?
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เป้าหมายคืออะไร
ท าส าเร็จหรือไม่

(มากน้อยเพียงใด)
ให้รางวัล/พัฒนาปรับปรุง

อย่างไร
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2. แนวทางการด าเนินงาน

การบริหารผลการปฏิบัติงาน (PMS)

กรมควบคุมโรค

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



QR Code สื่อสารแนวทาง

บริหารผลการปฏิบัติงาน (PMS)

จุดเน้น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประเด็นปรับปรุง รายละเอียดการปรับปรุงประกาศหลักเกณฑ์ฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

การแจ้งผลการประเมิน และการรับทราบ                        

ผลการประเมิน

ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบตัิราชการของข้าราชการและ                   

พนักงานราชการ กรมควบคุมโรค พ.ศ.2562 เร่ืองการแจ้งผลการประเมินผ่านระบบออนไลน ์

ตามหนังสือกรมควบคุมโรค ที่ สธ 0406.8/2849 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562

ระดับหน่วยงานระดับกรม

• ให้บุคลากรท า PMS Online ร้อยละ 100

• ให้มีการแจ้งผลการประเมินผ่านระบบ PMS Online ร้อยละ 100

• ให้หน่วยงานน าผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ในการ

จัดท าแผนพัฒนารายบุคคล (IDP)

การปรับปรุงหลักเกณฑ์

• จัดท าตัวชี้วัดกลาง (น าร่อง) ประจ าสายงาน

• จัดท าสื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

ระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน



หลกัเกณฑแ์ละวธิปีระเมนิ รอบการประเมิน

• รอบที่ 1 ต.ค.  – มี.ค. 

• รอบที่ 2 เม.ย. – ก.ย. 

องค์ประกอบการประเมิน

• ผลสัมฤทธ์ิของงาน 80 คะแนน

• สมรรถนะ 20 คะแนน

สมรรถนะ

• Core Competency

• Functional Competency

• Technical Competency

ผลสัมฤทธ์ิของงาน

• งานตามยุทธศาสตร์/ค ารับรอง

• งานตามภารกิจ

• งานอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 8

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน



ดลุพนิจิของหนว่ยงาน

หรอืผูป้ระเมนิ

งานตามยทุธศาสตร/์ค ารบัรอง

งานตามภารกจิ

“การถ่ายทอดตัวชี้วัดให้ใช้วิธีถ่ายจากบนลงลา่งเปน็หลกัก่อน”

ผลสมัฤทธิข์องงาน 80%

งานตามอืน่ๆ
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ผลสัมฤทธ์ิของงาน 80 %



งาน/โครงการ/
กิจกรรม

ผลสัมฤทธิ์หลัก
(Key Result Areas)

ตัวชี้วัด
ผลงานหลัก

(Key Performance 
Indicators)

ค่าเป้าหมาย 
(Targets)

ผู้รับผิดชอบ
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“ค่าเป้าหมาย” (Targets)
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ตัวชี้วัดผลงาน ตัวชี้วัดอ้างอิง น้ าหนัก
ค่าเป้าหมาย

1 2 3 4 5
1.ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายรวม

งานยุทธ/์ค ารับรอง 60

2 ร้อยละความส าเร็จของงานตาม
ภารกิจ

งานภารกิจ 30 ...... ...... ...... ...... ......

3 ร้อยละความส าเร็จของงานอื่นๆ งานอื่นๆ 10 ...... ...... ...... ...... ......

น าไปบันทึกใน PMS Online
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น า้หนกัรวมใน PMS Online



สมรรถนะ 20%

ตามที่

กรมก าหนด

Core Competency

สมรรถนะหลกั

Functional Competency

สมรรถนะทีจ่ าเป็นตามภารกจิ

Technical Competency

สมรรถนะเฉพาะตามลกัษณะงาน
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สมรรถนะ 20 %



สมรรถนะ (ตอ่)

Functional Competency Technical Competency

• หลักระบาดวทิยา (สายงานหลัก) 

• หลักระบาดวทิยาประยกุต ์(สายงาน

สนับสนุน) 

• การวจัิยและพัฒนา 

• การตดิตามและประเมนิผล

• การยดึมั่นในความถกูตอ้ง : Integrity (I)

• บรกิารทีด่ ี: Service Mind (S)

• การสัง่สมความเชีย่วชาญ : Mastery (M)

• การมุง่ผลสมัฤทธิ ์Achievement : (A)

• การมนี ้าใจ เป็นพีเ่ป็นนอ้ง Relationship :(R)

• การท างานเป็นทมี (Teamwork : T)

สมรรถนะตามต าแหน่ง/สายงาน

ทีก่รมก าหนด

ประเมนิ 6 สมรรถนะ
10 คะแนน/สมรรถนะ

เลอืกประเมนิ 2 สมรรถนะ
20 คะแนน/สมรรถนะ

ประเมนิ 7 สมรรถนะ
ไมม่นี า้หนกัคะแนน ประเมนิเพือ่พฒันนา

Core Competency
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น าไปบันทึกใน PMS Online
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น า้หนกัรวมใน PMS Online



สมรรถนะ (ตอ่)

ระดบัทีค่าดหวงั (Level)

“ประเมนิต ัง้แตร่ะดบัที ่1 ถงึระดบัทีค่าดหวงั”
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3. กระบวนการ PMS กรมควบคุมโรค

❑ ตน้รอบการประเมิน

❑ ระหวา่งรอบการประเมิน

❑ สิ้นรอบการประเมิน
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ต้นรอบการประเมิน



1. เลือกผู้ประเมินและเพิ่มแฟ้มการประเมิน

2. บันทึกข้อมูลตัวชี้วัดรายบุคคล

3. เลือกสมรรถนะที่ใช้ในการประเมิน
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ผู้รับการประเมิน
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1. เลือกผู้ประเมินและเพิ่มแฟ้มการประเมิน
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2. บันทึกข้อมูลตัวชี้วัดรายบุคคล



22

3.เลือกสมรรถนะที่ใช้ในการประเมิน



• ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน การบันทึกข้อมูลของผู้รับการประเมิน
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ผู้ประเมิน และ/หรือผู้ให้ข้อมูล (ถ้ามี)



ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน การบันทึกข้อมูลของผู้รับการประเมิน
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• ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน และสรุปผลการด าเนินงานวางแผนการ
ปฏิบัติงานภาพรวมของหน่วยงาน
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ผู้ดูแลระบบ PMS หน่วยงาน



ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน และสรุปผลการด าเนนิงานวางแผนการปฏิบัติงานภาพรวมของหน่วยงาน
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27

ระหว่างรอบการประเมิน



• พิมพ์ หรือ แนบเอกสาร รายงานผล
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ผู้รับการประเมิน
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พิมพ์ หรือ แนบเอกสาร รายงานผล
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พิมพ์รายงานผล



31
31

แนบเอกสารรายงานผล



• ก ากับ ติดตาม และพัฒนาผลการปฏิบัติงานผู้รับการประเมิน
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ผู้ประเมิน และ/หรือผู้ให้ข้อมูล (ถ้ามี)



ก ากับ ติดตาม และพัฒนาผลการปฏิบัติงานผู้รับการประเมิน

เอกสาร

รายงานผล
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34

สิน้รอบการประเมิน



1. ประเมินสมรรถนะตนเอง ตามมาตรวัดสมรรถนะ

2. บันทึกคะแนนในระบบ PMS Online

35

ผู้รับการประเมิน



เปิดไฟลแ์บบฟอรม์ประเมนิสมรรถนะ Excel ตามต าแหนง่/สายงาน

1. ประเมินสมรรถนะตนเอง ตามมาตรวัดสมรรถนะ
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1. ประเมินสมรรถนะตนเอง ตามมาตรวัดสมรรถนะ (ต่อ)
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1. ประเมินสมรรถนะตนเอง ตามมาตรวัดสมรรถนะ (ต่อ)

สรปุผลการประเมนิสมรรถนะ

คะแนนทีจ่ะน าไปบนัทกึใน 

PMS Online
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2. บันทึกคะแนนในระบบ PMS Online
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ผู้ประเมิน และ/หรือผู้ให้ข้อมูล (ถ้าม)ี

1. ประเมินผลสัมฤทธ์ิของงาน

2. ประเมินสมรรถนะ

3. ระบุแผนพัฒนารายบุคคล (IDP)
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1. ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน

1 2

3
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1. ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน (ต่อ)
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2. ประเมินสมรรถนะ

• เปิดไฟล์แบบฟอร์มประเมิน

สมรรถนะ Excel ตาม

ต าแหน่ง/สายงาน ที่ผู้รับการ

ประเมินประเมินตนเองไว้

เปิดไฟลแ์บบฟอรม์ประเมนิสมรรถนะ Excel
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2. ประเมินสมรรถนะ (ต่อ)
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2. ประเมินสมรรถนะ (ต่อ)
สรปุผลการประเมนิสมรรถนะ

คะแนนทีจ่ะน าไปบนัทกึใน 

PMS Online
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2. ประเมินสมรรถนะ (ต่อ)
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3. ระบุแผนพัฒนารายบุคคล (IDP)
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ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป (ถ้ามี)

• ให้ความเห็นเก่ียวกับผลการประเมินและแผนพัฒนาผลงานรายบุคคล
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ให้ความเห็นเกี่ยวกับผลการประเมินและแผนพัฒนาผลงานรายบุคคล
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ผู้ประเมิน และ/หรือผู้ให้ข้อมูล (ถ้าม)ี

• สรุปและแจ้งผลการประเมิน
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สรุปและแจ้งผลการประเมิน
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สรุปและแจ้งผลการประเมิน (ต่อ)
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ผู้รับการประเมิน

• รับทราบผลการประเมินผ่านระบบออนไลน์
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รับทราบผลการประเมินผ่านระบบ



• สรุปรายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรน าไปใช้ประโยชน์
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ผู้ดูแลระบบ PMS หน่วยงาน และผู้เกี่ยวข้อง



สรุปรายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรน าไปใช้ประโยชน์
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