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ค าน า 
 

 ตามที่กรมควบคุมโรคได้มีประกาศเรื่อง “หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
ข้าราชการ กรมควบคุมโรค” และ “หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานราชการ 
กรมควบคุมโรค พ.ศ.  2564” เพ่ือให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร กรมควบคุมโรค  
มีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรม และมีมาตรฐานเป็นไปในแนวทางเดียวกัน  
 ดังนั้น กลุ่มพัฒนาองค์กร กองโรคไม่ติดต่อ จึงได้ร่วมกับคณะท างานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
กองโรคไม่ติดต่อ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จัดท า คู่มือการปฏิบัติงาน “การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของข้าราชการและพนักงานราชการ กองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564” 
เพ่ือให้ผู้บริหารของกองโรคไม่ติดต่อในทุกระดับใช้เป็นแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้เป็น
แนวทางเดียวกัน โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ และใช้เพ่ือการสื่อสารให้บุคลากรทั้งองค์กรได้รับทราบ 
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของกองโรคไม่ติดต่อเป็นแนวทางเดียวกัน 
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ความหมายและความส าคัญของ PMS 
 PMS ย่อมาจาก Performance Management System หมายถึง ระบบการบริหารผลการปฏิบัติราชการ 
ซึ่งใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นระบบ ง่ายต่อการ
จัดการ ขจัดข้อครหา มาตรฐานเดียวกัน และเป็นที่ยอมรับ  

กระบวนการบริหารผลการปฏิบัติงาน  
 กระบวนการบริหารผลการปฏิบัติงานท าเป็นวงจร (ตามภาพที่ 1) ซึ่งประกอบด้วย  
 -การวางแผนการปฏิบัติงาน (plan) โดยร่วมกันวางแผน ก าหนดเป้าหมายการปฏิบัติงาน พร้อมมอบหมาย
งาน/จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติงานตามแบบมอบหมายงานในภาคผนวก 3 เป็นภาพรวมกลุ่ม และระบุผู้รับผิดชอบ
หลัก (Owner : O) และผู้รับผิดชอบร่วม (Support : S) ก าหนดเป้าหมาย/ระดับความส าเร็จ/ตัวชี้วัดของแผนงาน 
โครงการ ระบุสมรรถนะที่จ าเป็น/และที่ต้องได้รับการพัฒนาของบุคลากรในหน่วยงาน ทั้งนี้ผู้รับการประเมิน      
ผู้ประเมิน และผู้บังคับบัญชาที่เหนือขึ้นไปรับทราบพร้อมลงนาม 
 -การติดตามผลการปฏิบัติงาน (Monitor) ร่วมกันแบ่งปัน และบันทึกข้อมูลการปฏิบัติงาน และให้ข้อมูล
ป้อนกลับในการปฏิบัติงานเพ่ือเป็นไปตามแผน พร้อมทั้งให้ค าชมเชย ค าปรึกษาแนะน า และสอนงาน 
 -พัฒนาผลการปฏิบัติงาน (Develop) วางแผนพัฒนาทักษะหรือสมรรถนะ ที่เป็นจุดเด่น/จุดด้อยของ
ปฏิบัติงานรายบุคคล ทั้งนี้ควรก าหนดกิจกรรมและระยะเวลาในการพัฒนา และก าหนดการวัดความส าเร็จใน 
การพัฒนา 
 -การประเมินผลการปฏิบัติงาน (Appraisal) ประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร โดยสรุปประเมินผล
ตามแบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการในภาคผนวก 4 ทั้งนี้ให้เปรียบเทียบพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ
หรือสมรรถนะจริงกับเป้าหมาย เพ่ือการวางแผนในการพัฒนางานและสมรรถนะของบุคลากรในครั้งไป  
 
 
 

 
 

 

ภาพที่ 1 กระบวนการบริหารผลการปฏิบัติงาน 
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ประโยชน์ของ PMS ต่อองค์กร 
 การปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานทุกระดับสอดคล้องกับทิศทางและเป้าหมายขององค์กร 
 การบริหารผลการปฏิบัติงานเป็นกระบวนการต่อเนื่องที่จะช่วยผลักดันให้ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ                                  

ท างานเพ่ือผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กร 
 การน าตัวชี้วัดผลงานหลัก (Key Performance Indicator) มาใช้เป็นเครื่องมือก าหนดเป้าหมาย

ผลการปฏิบัติงานระดับองค์กร ท าให้ผู้บริหารสามารถรวบรวมข้อมูลผลการปฏิบัติงานเพ่ือน ามา
สร้างเป็นข้อมูลฐาน (Baseline) ส าหรับการเทียบเคียง (benchmark) เพ่ือปรับปรุงการปฏิบัติ
ราชการของส่วนราชการในอนาคต 

ประโยชน์ของ PMS ต่อผู้ปฏิบัติ 
 การก าหนดให้มีการวางแผนการปฏิบัติงานเป็นรายบุคคล ท าให้แต่ละคนทราบเป้าหมายการ

ปฏิบัติงานของตนเองและเห็นภาพความเชื่อมโยงของงานที่รับผิดชอบกับผลส าเร็จขององค์กรได้
อย่างชัดเจน 

 ผู้ปฏิบัติได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสมและตรงกับความต้องการของแต่ละคนมากขึ้น 
 การประเมินผลการปฏิบัติงานมีความชัดเจนและเป็นธรรมมากยิ่งขึ้นเพราะสิ่งที่ประเมินมาจาก

เป้าหมายของงานที่มีการมอบหมายกันไว้อย่างเป็นทางการและผู้รับการประเมินจะได้รับทราบ
แล้วตั้งแต่ต้นรอบการประเมิน 

การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 1) รายละเอียดองค์ประกอบของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของกองโรคไม่ติดต่อ ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ยึดตามประกาศกรมควบคุมโรคเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของข้าราชการ 
และพนักงานราชการ กรมควบคุมโรค พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2563 ตามภาคผนวก 1 และภาคผนวก 2 คือ 
องค์ประกอบที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ของงาน ให้น้ าหนักร้อยละ 80 และ องค์ประกอบที่ 2 สมรรถนะ ให้น้ าหนักร้อยละ 20 
และมีรอบการประเมิน ปีละ 2 รอบ ตามปีงบประมาณ คือ 
 รอบท่ี 1 เป็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 มีนาคมของปีถัดไป 
 รอบท่ี 2 เป็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการระหว่างวันที่ 1 เมษายน ถึง 30 กันยายนของปีเดียวกัน 
 2) เกณฑ์การประเมินระดับบุคคลในแต่ละกลุ่มของกองโรคไม่ติดต่อ ยึดเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ จาก 2 องค์ประกอบ ได้แก่ 
 ผลสัมฤทธิ์ของงานมีสัดส่วนคะแนนร้อยละ 80 และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะมีสัดส่วน 
คะแนนร้อยละ 20 รายละเอียดตามภาพที่ 2 
          หมายเหตุ : กรณีที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติราชการ หรือมีระยะเวลาทดลองปฏิบัติราชการอยู่ระหว่าง
รอบการประเมิน ให้ประเมิน องค์ประกอบที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ของงาน และองค์ประกอบที่ 2 พฤติกรรมการปฏิบัติ
ราชการหรือสมรรถนะ โดยสัดส่วนของแต่ละองค์ประกอบ ร้อยละ 50  
ที่มา : มติจากการประชุม คณะท างานประเมินผลการปฏิบัติราชการ (PMS) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกองโรคไม่ติดต่อ (4 มกราคม 2564) 
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ภาพที่ 2 องค์ประกอบของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

 
 3) รายละเอียดองค์ประกอบที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ของงาน 
 องค์ประกอบท่ี 1 ผลสัมฤทธิ์ของงานให้ประเมินจากปริมาณผลงาน คุณภาพผลงาน ความรวดเร็วหรือ 
ตรงตามเวลาที่ก าหนด หรือความประหยัด หรือความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากร โดยให้ค่าน  าหนักคะแนนของ              
งานยุทธศาสตร์ และ/หรือ งานภารกิจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 และงานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย ร้อยละ 20    
(ทั งนี ก าหนดค่าน  าหนักของงาน แต่ละงานจะต้องมีน  าหนักคะแนน ไม่น้อยกว่า  ร้อยละ 10 คะแนน              
และไม่มากกว่า ร้อยละ 40 คะแนน และจ านวนงาน จะต้องมี อย่างน้อย 4 งานย่อย) รวมคะแนนผลสัมฤทธิ์
ของงานร้อยละ 100 แล้วทอนคะแนนองค์ประกอบที่ 1 ส่วนของผลสัมฤทธิ์ของงาน ให้มีน้ าหนักเหลือ ร้อยละ 80    

             รายละเอียดขององค์ประกอบท่ี 1 ผลสัมฤทธิ์ของงาน ประกอบด้วย  
   1. งานตามยุทธศาสตร์ ได้แก่ ตัวชี้วัดค ารับรองทุกระดับ (หน่วยงาน กรม กระทรวง) 
   2. งานตามภารกิจ ได้แก่  
   2.1 งานตามหน้าที่ความรับผิดชอบหลักของกลุ่ม กอง สถาบัน ส านัก กรม  
   2.2 ตัวชี้วัดที่ไม่ใช่ค ารับรอง (ตัวชี้วัดจุดเน้น, ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์) 
   2.3 งานที่ได้รับมอบหมาย โดยเป็น Focal Point และเขียนเป็นโครงการ (โครงการทั้ง
  เงินในและเงินนอกงบประมาณ) 
           3. งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย ได้แก่  

  3.1 งานที่หัวหน้ามอบหมายให้เป็นคณะท างานภายใน เช่น งานติดตาม PMS , PMQA 
  ของกลุ่มงาน เป็นต้น 

  3.2 งานที่ได้รับมอบหมายให้ร่วมด าเนินการกับหน่วยงานภายนอกโดยไม่ได้เขียนเป็น
  โครงการ เช่น คณะท างานบูรณาการการป้องกันควบคุมโรคในเรือนจ า เป็นต้น 

  3.3 งานประจ าของกลุ่มที่ได้รับมอบหมาย เช่น งานติดตามประเมินผลการด าเนินงาน
  และงบประมาณของแผนงาน/โครงการ ,งานคณะท างาน HWP /Happy Organization,     
  งานคณะท างานคุณธรรมจริยธรรมฯ เป็นต้น 

หมายเหตุ : แต่ละงาน มีผู้รับผิดชอบหลัก (Owner : O) และมีผู้รับผิดชอบร่วม (Supporter : S) โดยจะ
มีข้าราชการเป็น O 1 คน พนักงานราชการเป็น O 1 คน ผู้รับผิดชอบที่เหลือเป็น S และการเขียนรายละเอียด
ตัวชี้วัด (KPI) แต่ละตัวในแต่ละรอบ จะมี 5 ขั้นตอนเพื่อให้สอดคล้องกับ PMS Online 
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 4) รายละเอียดองค์ประกอบที่ 2 สมรรถนะ 
 องค์ประกอบที่ 2 พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ ให้ประเมินจากสมรรถนะ โดยให้ผู้รับการประเมิน 
ประเมินตนเองก่อน แล้วจึงสรุปผลการประเมินร่วมกับผู้ประเมิน ทั้งนี้ให้ประเมินสมรรถนะในส่วน สมรรถนะหลัก 
(Core competency) ร้อยละ 60 สรรถนะที่จ าเป็นตามภารกิจ (Functional competency) ร้อยละ 40  
รวมคะแนนของพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ ร้อยละ 100 แล้วทอนคะแนนองค์ประกอบที่ 2 ส่วนของพฤติกรรม
การปฏิบัติราชการ ให้มีน้ าหนักเหลือ ร้อยละ 20 ส าหรับพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ หรือสมรรถนะเฉพาะตาม
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  (Technical Competency) ให้ประเมินเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาบุคคลากรรายบุคคล 
(Individual Developement Plan : IDP) โดยไม่ต้องน ามาคิดคะแนนในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
             รายละเอียดขององค์ประกอบที่ 2 พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ ได้แก่ สมรรถนะหลัก 
(Core competency) ,สมรรถนะที่จ าเป็นตามภารกิจกรมควบคุมโรค  (Functional competency) และ
สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ (Technical competency) ดังแสดงใน ภาพที่ 3  

 
ภาพที่ 3 องค์ประกอบท่ี 2 : สมรรถนะหรือพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ 

 
 สมรรถนะหลัก มี 6 ตัวแต่ละตัวให้น  าหนัก ร้อยละ 10 ประกอบด้วย 

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

 สมรรถนะท่ีจ าเป็นตามภารกิจกรมควบคุมโรค มี 4 ตัว ให้เลือก 2 ตัว โดยแต่ละตัวมีน้ าหนัก ร้อยละ 20 
1) หลักระบาดวิทยา (สายงานหลัก)       
2) หลักระบาดวิทยา (สายสนับสนุน)       
3) การวิจัยและพัฒนา 
4) การติดตามและประเมินผล 
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การเลือกสมรรถนะที่จ าเป็นตามภารกิจกรมควบคุมโรค พิจารณาจากต าแหน่งในสายงาน ดังตารางที่ 1 ดังนี้  

ตารางที่ 1 สมรรถนะที่จ าเป็นตามภารกิจกรมควบคุมโรค แยกตามต าแหน่งในสายงาน 

สายงาน ต าแหน่ง 

สายงานหลัก 

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

2. สหวิชาชีพ 1) นักรังสีการแพทย์ 2) นักจิตวิทยา 3) นักจิตวิทยาคลินิก 4) นักสังคมสงเคราะห์      
5) นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 6) นักโภชนาการ 7) โภชนากร 8) ช่างกายอุปกรณ์      
9) ช่างภาพการแพทย์ 

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

สายงานสนับสนุน 

4. สนับสนุน 1) นิติกร 2) นักจัดการงานทั่วไป 3) นักทรัพยากรบุคคล 4) นักประชาสัมพันธ์  
5) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 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) บรรณารักษ์ 20) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
21) เจ้าพนักงานธุรการ 22) เจ้าพนักงานพัสดุ 23) เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา  
24) เจ้าพนักงานห้องสมุด 25) พนักงานบริการ 

 

 สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ การเลือกประเมินสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ  
โดยให้พิจารณาตามต าแหน่ง/สายงาน ดังรายละเอียดในตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ แยกตามต าแหน่ง/สายงาน 

ล าดับที่ ต าแหน่ง /สายงาน สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
1 ประเภทนักบริหาร 

ผู้อ านวยการ 
 

1. การคิดวิเคราะห์  (ตัวร่วม) 
2. การใส่ใจและพัฒนาผู้อ่ืน 
3. การสืบเสาะหาข้อมูล 
4. การมองภาพองค์รวม 
5. การสั่งการตามอ านาจหน้าที่  
6. ความเข้าใจองค์กรและระบบราชการ 
7. ความเข้าใจผู้อ่ืน 
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ล าดับที่ ต าแหน่ง /สายงาน สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
2 ประเภทวิชาการ 

นายแพทย์ 
 

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

3  ประเภทวิชาการ 
นักวิชาการสาธารณสุข 
 

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

4 ประเภทวิชาการ 
นักวิชาการเผยแพร่ 
 
 
 
 
 

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

5 ประเภทวิชาการ 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
 
 
 
 
 

1. การคิดวิเคราะห์ (ตัวร่วม) 
2. การสืบเสาะหาข้อมูล 
3. การตรวจสอบความถูกต้องตามกระบวนงาน 
4. การด าเนินการเชิงรุก 
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 
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ล าดับที่ ต าแหน่ง /สายงาน สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
7 ประเภททั่วไป 

เจ้าพนักงานสาธารณสุข 
เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์
การแพทย์ 
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข 
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 
พยาบาลเทคนิค 
เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ 
เจ้าพนักงานอาชีวบ าบัด 
ช่างกายอุปกรณ์ 
โภชนาการ   

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

8 ประเภททั่วไป 
เจ้าพนักงานธุรการ 
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
เจ้าพนักงานพัสดุ 
เจ้าพนักงานห้องสมุด 
เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา 
นายช่างไฟฟ้า 
นายช่างเครื่องกล 
นายช่างเทคนิค 
นายช่างโยธา 
นายช่างศิลป์ 
เจ้าพนักงานสถิติ 
เจ้าพนักงานเวชสถิติ 
เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์ 
พนักงานบริการ 

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

 

 
4) วิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

 วิธีการประเมินให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของกองโรคไม่ติดต่อ โดยการ
ประเมินผลต้องมีความชัดเจนและมีหลักฐาน และเป็นไปตามแบบประเมินปฏิบัติราชการที่กรมควบคุมโรคก าหนด 
ส าหรับหลักฐานการประเมินการปฏิบัติราชการ ประกอบด้วย แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
(รายละเอียดในภาคผนวก 4) และเอกสารประกอบ ทั้งนี้ กองโรคไม่ติดต่อมีคณะกรรมการตรวจประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลงตรวจประเมินการด าเนินงานตัวชี้วัดค ารับรอง ในทั้ง 2 รอบ ของการ
ประเมินเพื่อช่วยให้ค าแนะน า ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการด าเนินงานตามตัวชี้วัดค ารับรองและให้คะแนนผลการ
ด าเนินงานตามตัวชี้วัด เพ่ือให้ผู้ประเมินใช้เป็นข้อมูลในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 กองโรคไม่ติดต่อ ได้มีระบบการจัดเก็บผลการประเมินและหลักฐานแสดงความส าเร็จของงานหรือ
พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะของผู้รับการประเมิน เพ่ือใช้ในการประกอบการพิจารณาการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลในเรื่องต่างๆ และให้เก็บแบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (แบบอิเล็กทรอนิกส์) 
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ในระบบ DPIS ไม่ต้องปริ นท์จากระบบ ทั งนี  โดยทุกท่านต้องคลิก รับทราบ ในระบบ DPIS เพื่อเป็นการ 
ลงนามร่วมกันระหว่างผู้รับการประเมินและผู้บังคับบัญชา 
 โดยแต่ละรอบการประเมินให้ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินก าหนดข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับการ
มอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ก าหนดตัวชี้วัดหรือหลักฐานบ่งชี้ความส าเร็จของงานอย่าง
เป็นรูปธรรม และความเหมาะสมกับลักษณะงาน ซึ่งการก าหนดตัวชี้วัดให้พิจารณาการถ่ายทอดตัวชี้วัดจากบนลง
ล่างเป็นหลักก่อน ในกรณีที่ไม่อาจด าเนินการได้หรือไม่เพียงพอ อาจเลือกวิธีการก าหนดตัวชี้วัดด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง
หรือหลายวิธีที่เหมาะสมแทนหรือเพ่ิมเติม 
 ทั้งนี้ในแต่ละรอบการประเมินให้ผู้ประเมินประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้รับการประเมินตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ได้ประกาศไว้ และตามข้อตกลงที่ได้ท าไว้กับผู้รับการประเมิน และแจ้งผลการประเมินให้
ผู้รับการประเมินทราบเป็นรายบุคคล โดยแจ้งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  DPIS และรับทราบผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ DPIS กรณีที่ผู้รับการประเมินไม่ยินยอมรับทราบผลการประเมิน ให้ผู้ประเมิน/Admin ปริ้นท์แบบ
ประเมินฯ พร้อมให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ/พนักงานราชการ อย่างน้อยหนึ่งคนในหน่วยงานลงลายมือชื่อเป็น
พยานว่าได้มีการแจ้งผลการประเมินดังกล่าวแล้ว และในระหว่างรอบการประเมินให้ผู้ประเมินให้ค าปรึกษา 
แนะน าผู้รับการประเมินเพ่ือการปรับปรุง แก้ไข พัฒนาเพ่ือน าไปสู่ผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมหรือ
สมรรถนะในการปฏิบัติราชการ และเมื่อสิ้นรอบการประเมินผู้ประเมินดังกล่าวกับผู้รับการประเมิน ควรร่วมกัน 
ท าการวิเคราะห์ผลส าเร็จของงาน และพฤติกรรมหรือสมรรถนะในการปฏิบัติราชการ เพ่ือหาความจ าเป็นในการ
พัฒนาเป็นรายบุคคลต่อไป 
 

6) มาตรวัดสมรรถนะ  

 มาตรวัดสมรรถนะให้ประเมินตั้งแต่ระดับที่ 1 ถึงระดับที่คาดหวัง โดยข้าราชการ รายละเอียดตามตารางที่ 3 
และพนักงานราชการ รายละเอียดตามตารางที ่4 

ตารางที่ 3 สมรรถนะระดับที่คาดหวัง (Level) ของแต่ละประเภทต าแหน่งของข้าราชการกองโรคไม่ติดต่อ 

ต าแหน่ง 

ระดับที่คาดหวัง 
(Core competency/ Functional competency) 

ตามมาตรวัดสมรรถนะกรมควบคุมโรค 
(แบบฟอร์มประเมินสมรรถนะ Excel) 

PMS Online 
(คะแนนเต็มของสมรรถนะ) 

ต าแหน่งประเภทวิชาการ  
ระดับปฏิบัติการ L1 5 
ระดับช านาญการ L2 5 
ระดับช านาญการพิเศษ L3 5 
ระดับเชี่ยวชาญ L4 5 
ต าแหน่งประเภทท่ัวไป  
ระดับปฏิบัติงาน L1 5 
ระดับช านาญงาน L1 5 
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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 

7) เกณฑ์การแบ่งกลุ่มคะแนนผลการปฏิบัติราชการ 
 -เกณฑ์การแบ่งกลุ่มคะแนนผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ 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) 
 -เกณฑ์การแบ่งกลุ่มคะแนนผลการปฏิบัติราชการของพนักงานราชการ 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 : ส าหรับผู้ได้รับการประเมินอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากให้ปิดประกาศอย่างเปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกัน 
    : พนักงานราชการผู้ใดได้รับการประเมินผลการปฏิบัติราชการแล้วมีคะแนนเฉลี่ยของผลการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ 2 ครั้งติดกัน ต่ ากว่าระดับดี ให้ผู้บังคับบัญชาท าความเห็ นเสนอต่อหัวหน้าส่วน
ราชการเพ่ือพิจารณาสั่งเลิกจ้างต่อไป 
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ภาคผนวก 1 : 

ประกาศกรมควบคุมโรคเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธกีารประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของข้าราชการกรมควบคุมโรค พ.ศ. 2564 
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ภาคผนวก 2 : 

ประกาศกรมควบคุมโรคเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของพนักงานราชการกรมควบคุมโรค พ.ศ. 2564 
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ภาคผนวก 3 : 

แบบฟอร์มแบบมอบหมายงานกลุ่ม 



1

ตวัช้ีวดั รอบ ผลการประเมิน
(คะแนน)

(KPIs) ท่ี ข ัน้ตอนการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 4
ท่ี งานหลกั

(Key Jobs)

1.1

รอบท่ี 1 1 1 ขรก
2 2 คนที ่1 O

3 3 2 S
4 4 พนง.รก
5 5 คนที ่1 O

รอบท่ี 2 6 1 2 S
7 2
8 3 พนง.สธ
9 4 คนที ่1 S
10 5

รอบท่ี 1 1 ขรก
2 คนที ่1 O

3 2 S
4 พนง.รก
5 คนที ่1 O

รอบท่ี 2 6 2 S
7
8 พนง.สธ
9 คนที ่1 S
10

1 2 ลงชือ่
......................................................................

3 4
      (............................)                 

5 6 ลงชือ่
..............................................................   (............................)      
ต ำแหน่ง/ระดบั.....................
วนั/เดอืน/ปี....................................................

2.2

2. งานตามภารกิจ

1.งานยทุธศาสตร์

2.1
ขัน้ตอนที ่1 - 5

ขัน้ตอนที่
 6 - 10

                          แบบมอบหมายงานยทุธศาสตรแ์ละงานภารกิจของบคุลากร .........................กอง…………. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564                                                                                                                                หน้า 20

ทีมงานผูร้บัผิดชอบและ
ลกัษณะความรบัผิดชอบของ

แต่ละคน

ระดบัความส าเรจ็รายละเอียดงานของกลุ่ม………………

2ระดบัคะแนนระยะ
เวลาแล้วเสรจ็ 

ผู้รบัผิดชอบตามขัน้ตอน

การติดตามงานตาม
ไตรมาส

1 3

วนั/เดอืน/ปี..............................................................
ต ำแหน่ง/ระดบั...
                   (.....................)

ต ำแหน่ง/ระดบั........

ขัน้ตอนที ่6 - 10

วนั/เดอืน/ปี..............................
หวัหน้ากลุ่ม……………. : ผู้มอบหมายงาน

ลงชือ่.............................................................................

   (............................)         
ลงชือ่.......................................................

          (............................)         
ต ำแหน่ง/ระดบั........

วนั/เดอืน/ปี

ลงชือ่
......................................................................

บุคลากรกลุ่ม………………….: ผู้รบัมอบหมายงาน

ลงชือ่..............................................................................................

       วนั/เดอืน/ปี.....................................................................

ผู้อ านวยการกอง……………. : ผู้เหน็ชอบ

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

…………........................................................................................................................
  (..............................)

  ผูอ้ ำนวยกำรกอง……………………..

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................
       ลงชือ่........................................................................... ………............................................................................................................................

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

บนัทึกความคิดเหน็ของผู้ประเมินในการติดตามงานและประเมินผลงาน

ขัน้ตอนที ่1 - 5

ต ำแหน่ง/ระดบั..........

วนั/เดอืน/ปี.....................................

ต ำแหน่ง/ระดบั........

วนั/เดอืน/ปี................................................................

ต ำแหน่ง/ระดบั..........

วนั/เดอืน/ปี....................................................................................

ลงชือ่..............................................
     (............................)     

หมายเหต ุ:  O (Owner) หมำยถงึ ผูเ้ป็นเจำ้ของงำนใหเ้กดิผลสมัฤทธิต์ำมเป้ำหมำยทีว่ำงไว้
                            S (Supporter) หมำยถงึ เป็นผูร้ว่มกนัรบัผดิชอบใหเ้กดิผลสมัฤทธิต์ำมเป้ำหมำยทีว่ำงไว้

                       (............................)     
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ภาคผนวก 4: 

แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของข้าราชการและพนักงานราชการ 
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ข้าราชการ 
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พนักงานราชการ 
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ภาคผนวก 5 :  

ค าสั่งกองโรคไม่ตดิตอ่ที่ 30/2563 แต่งตั้งคณะท างานประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
กองโรคไม่ตดิต่อ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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ภาคผนวก 6 
ภาพกิจกรรมประชุมคณะท างานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

วันที่ 4 มกราคม 2564 
ณ ห้องประชุมกองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค 

***********************************************************   
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ภาพกิจกรรมประชุมคณะท างานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ต่อ) 
 

 
 

 
             

          

                  

    


