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ให้เกิดมาตรฐานในการด าเนินการบริหารผลการปฏิบัติราชการผ่านระบบออนไลน์  ของบุคลากร                       

กรมควบคุมโรค หากมีข้อผิดพลาด ข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะประการใด กองการเจ้าหน้าที่                      
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คู

 เลมนี้ ดังนี้

ง ระบบบริหา

โรค หมายถึง 

ยงาน (Adm

ลระบบบริหาร

ายถึง ขาราชก

บออนไลน ใน

มายถึง ขาร

าเนินการบรหิ

ผูบังคับบัญช

การปฏิบัติง

 ผูใหขอมูล 3

บายเพ่ิมเติมใน

คูมือการใชงาน

ารผลการปฏิบั

ขาราชการแ

in) หมายถึง

รผลการปฏิบัติ

การ และพนัก

นสถานะผูประ

าชการและพ

หารผลการปฏิ

ชาตามสายบั

งานผานระบ

3) ผูบังคับบัญ

นหัวขอ “การ

 

 

 

 

 

 

 

น PMS Online ส

บัติงานผานระ

และพนักงานร

ขาราชการห

ตงิานผานระบ

กงานราชการ

ะเมิน และผูรับ

พนักงานราช

ฏิบัติงานผาน

บังคับบัญชา 

บบออนไลน

ญชาเหนือขึ้นไป

รกําหนดผูปร

สาํหรับบุคลากร

ะบบออนไลน 

ราชการกรมค

หรือพนักงาน

บบออนไลนข

รกรมควบคุมโ

บการประเมิน

การกรมควบ

ระบบออนไลน

และ/หรือ ผู

แบงผูประเ

ป และ 4) ผูบั

ะเมิน” หนา 

รกรมควบคุมโร

 กรมควบคุมโ

ควบคุมโรค 

นราชการกรม

ของหนวยงาน

มโรคทุกคน ที

น 

บคุมโรคทุกค

น 

ผูที่ไดรับมอบห

เมินออกเปน

บังคับบัญชาเห

19-21) 

รค 3 

โรค 

มควบคุมโรค

น  

ที่ใชงานระบบ

คน ซ่ึงอยูใน

หมายใหเปน

น 4 ลักษณะ

หนือข้ึนไปอีก
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 ค

ระ

การปฏิบ

ของสวน

และบุคค

การติดต

และมีการ

คูมือการใชง

ความหมา

ะบบบริหารผล

บัติราชการ 

นราชการบรร

คลเขาดวยกัน

ามผลการปฏิ

รนําผลกาปร

งาน PMS Onlin

าย  

ลการปฏิบัติง

หมายถึง กร

รลุเปาหมาย 

น ผานกระบ

ฏิบัติงานอยา

ระเมินไปใชปร

ne สําหรับบุคล

งาน (Perform

ระบวนการด

โดยการเชื่อ

บวนการกําห

างตอเนื่อง ก

ระกอบการพิจ

ภาพ : 

ากรกรมควบคุ

mance Man

ดําเนินการอ

อมโยงเปาหม

นดเปาหมาย

ารประเมินผ

จารณาตอบแ

ระบบบริหาร

มโรค  

agement S

อยางเปนระบ

มายผลการป

ยที่ชัดเจน กา

ลการปฏิบัติง

ทนความดีคว

รผลการปฏิบัติ

System : P

บบ เพ่ือผลัก

ปฏิบัติงานใน

ารพัฒนาผูป

งานที่สอดคล

วามชอบแกผูป

ตงิาน 

PMS) หรือระบ

กดันใหผลกา

นระดับองคก

ปฏิบัติงานอย

ลองกับเปาหม

ปฏิบัติงาน   

 

บบบริหารผล

รปฏิบัติงาน

ร หนวยงาน

างเหมาะสม

มายที่กําหนด

 

 

ล            

น             

น             

ม             

ด 

 

 



 

 

 ค

กา

มีสวนรว

มคีวามสํ

1. ประโ

1.1

เปาหมาย

1.2

ใหผูปฏิบั

1.3

ผลการป

ขอมูลฐาน

ในอนาค

2. ประโ

2.

ผูปฏิบัติง

ชัดเจนตั้ง

ตนรับผดิ

2.

เนื่องจาก

เพ่ือแกป

ผูปฏิบัตงิ

2.

เปาหมาย

การประเ

ความสําคั

ารบริหารผลก

วม ระหวาง

าคัญและเปน

โยชนตอองค

1 การปฏิบัติ

ยขององคกร 

2 การบริหาร

บัติงานทุกระดั

3 การนําตัวชี้

ปฏิบัติงานระด

น (Baseline)

ต 

โยชนตอผูป

1 การกําหน

งานแตละคน

งแตตนรอบก

ดชอบกับผลสาํ

2 ผูปฏิบัติงา

กกระบวนกา

ญหาขอขัดขอ

งานใหสามาร

3 การประเมิ

ยของงานที่มีก

เมิน   

คัญ  
การปฏิบัติงา

งผู บังคับบัญ

นประโยชนทัง้

คกร 

ติงานของผูป

รผลการปฏิบั

ดับ ทํางานเพื่อ

ชี้วัดผลงานหลั

ดับองคกร ทํ

) สําหรับการ

ฏิบัติงาน 

นดใหมีการว

นรับทราบเป

การประเมิน แ

าเร็จขององค

านจะไดรับก

รบริหารผลก

องในการทําง

รถทํางานมุงเป

มินผลการปฏิ

การมอบหมา

คู

น เปนกลยุทธ

ญชากับผูปฏิ

งตอองคกรแล

ปฏิบัติงานทุก

ติงาน เปนกร

อผลสัมฤทธิ์ต

ลัก (Key Pe

ทําใหผูบริหาร

รเทียบเคียง 

วางแผนปฏิบ

ปาหมายผลก

และชวยใหเห็น

กรไดชัดเจนข้ึ

การพัฒนาอย

การปฏิบัติงาน

านอันจะนําไป

ปาสูความสําเ

ฏิบัติงานจะมี

ยกันไวอยางเ

คูมือการใชงาน

ธหนึ่งของกา

บัติงาน เ พ่ือ

ละผูปฏิบัติงาน

กระดับ สอด

ระบวนการต

ตอภารกิจของ

erformance 

รสามารถรวบ

(Benchmark)

บัติงานเปนร

การปฏิบัติงา

นภาพ ความ

ข้ึนอีกดวย 

ยางเหมาะส

นกําหนดไววา

ปสูการปรับเป

เร็จขององคก

มีความชัดเจน

เปนทางการแ

น PMS Online ส

รบริหารทรัพ

อผลักดันผล

นเปนอยางย่ิง

ดคลองกับทิศ

อเนื่องที่จะชว

องคกร 

Indicator) 

บรวมขอมูลผ

) เพื่อปรับป

รายบุคคล ช

นของตนเอง

เชื่อมโยงของ

มและตรงคว

าตองมีการติ

ปลี่ยนแนวทา

กรไดดีย่ิงข้ึน

นและเปนธร

และผูรับการป

สาํหรับบุคลากร

ยากรบุคคลที

ลการปฏิบัติ

ง สรุปไดดังนี้ 

ศทางและ

วยผลักดัน

มาใชเปนเค

ผลการปฏิบัติ

รุงการปฏิบัติ

ชวยให

งอยาง

งงานที่

วามตองการ

ดตามผลการ

าง/วิธีการปฏิ

รมมากย่ิงข้ึน

ประเมินจะไดร

รกรมควบคุมโร

ที่เนนความสํา

ติงานใหสูง ข้ึ

น้ 

ครื่องมือกําห

งาน เพ่ือนํา

ติราชการของ

รของแตละบุ

รปฏิบัติงานเป

ฏิบัติงานและก

นเพราะส่ิงที่

รับทราบแลว

รค 5 

าคัญของการ

ึ้น จึงนับวา

นดเปาหมาย

มาสรางเปน

งสวนราชการ

คคลมากข้ึน

ปนรายบุคคล

การพัฒนาตัว

ประเมินจาก

ตั้งแตตนรอบ
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 แ

แน

และการก

และ 5) ก

1.  การว

เป

จากผูปฏิ

ทุกระดับ

ผูปฏิบัติง

ทั้งสองฝา

เหลานั้น 

ควรดําเนิ

 

ตรวจสอบ

 

 

เมื่อจําเป

ปฏิบัติงา

คูมือการใชง

แนวทางก

นวทางการบ

กําหนดเปาห

การใหรางวัล 

วางแผนและ

ป นการกํ า ห

ฏิบัติงานและห

บ จะสงผลตา

งานจะรวมกัน

ายเขาใจรวม

และผลสําเร็จ

นินการตามข้ัน

1.1 กําหนด

บได มคีวามเที

1.2 กําหนด

1.3 กําหนด

ปน โดยผูบัง

านเปนระยะๆไ

งาน PMS Onlin

การบรหิา

ริหารผลการ

หมายผลการป

 

   

ะการกําหน

หนดผลสํ า

หนวยงานระดั

มเปาหมายข

นวางแผน กํา

กันเกี่ยวกับเป

จที่คาดหวังคว

นตอนตางๆ ดั

ดปจจัยตัวชี้วั

ที่ยงธรรม แล

ผลงานพื้นฐา

ดแผนปฏิบัติง

คับบัญชาสา

ได 

ne สําหรับบุคล

ารผลการ

รปฏิบัติงานป

ปฏิบัติงาน 2)

ภาพ : กระบ

ดเปาหมายผ

เ ร็ จ ขอ ง ง า

ดับตางๆ ซ่ึงผ

ขององคกร ดั

าหนดข้ันตอน

ปาหมายของอ

วรมคีุณภาพอ

ดังนี้ 

ดผลสําเร็จข

ละสามารถปฏิ

านที่ผูปฏิบัติง

านรายบุคคล

มารถนําแผน

ากรกรมควบคุ

รปฏิบัติง

ระกอบดวยก

) การติดตาม

บวนการบริหา

ผลการปฏบัิ

านและ เป า

ผลสําเร็จของง

ดังนั้น ในข้ันต

น/วิธีการประเ

องคกรวาจะต

อยางไร การว

องงานรวมท

ฏิบัติใหบรรลผุ

านตองทําให

ลที่ยืดหยุนปรั

นปฏิบัติงาน

มโรค  

งาน  
กระบวนการ

ม 3) การพัฒ

ารผลการปฏิบ

บัติงาน 

หมายที่ อ ง

งานโดยรวม

ตอนแรกนี้ผูบ

เมินผลการป

ตองทําอะไร ใ

วางแผนและก

ทั้งมาตรฐาน

ผลสําเร็จไดจริ

สําเร็จ 

รับเปลี่ยนตาม

รายบุคคลนี้ม

5 ข้ันตอนหลั

นา 4) การป

 

บัติงาน 

ค ก รคาดห

ของผูปฏิบัติง

บังคับบัญชาแ

ฏิบัติงาน เพื่อ

ใหสําเร็จในเว

การกําหนดเป

นผลงาน ที่ส

รงิ 

มเปาหมายแล

มาใชอางอิงป

ลัก ไดแก 1) 

ประเมินผลกา

ห วั ง          

งาน

และ

อให

วลาใด เหตุใด

ปาหมายผลกา

ามารถวัดปร

ละแผนงานข

ประกอบการ

การวางแผน

ารปฏิบัติงาน

              

ดจึงตองทําสิ่ง

ารปฏิบัติงาน

ระเมินเขาใจ

ขององคกรได

รติดตามการ

 

น

น 

 

ง

น

จ 

ด

ร



 

 

2.  การติ

 กา

ความกา

วาสอดค

ความเปน

ที่อาจเกิด

 แม

อาจใชกา

ตลอดรอ

ปฏิบัติงา

ตามเปาห

3. การพั

 ผล

สําคัญ 2 

 

ดําเนินกา

 

พฤติกรร

 

ซ่ึงผูบังคั

กําหนดแ

เพ่ือใหผล

 

 

 

 

ตดิตาม 

ารปฏิบัติงา

าวหนาอยา

ลองกับเปาห

นไปไดของค

ดข้ึนและตองก

มการติดตาม

ารติดตามอยา

บการประเมิน

านไมบรรลุเป

หมายที่กําหน

พัฒนา 

ลที่ไดจากการ

สวนคือ 

3.1 ผลสัมฤ

ารใหเปนไปต

3.2 พฤติก

มที่คาดหวังม

ดังนั้น การ

คับบัญชาจะต

แนวทางการ

ลสัมฤทธิ์ของง

นตามแผนง

งตอเนื่อง เ

หมายที่กําหน

วามสําเร็จขอ

การการเปลีย่

ผลการปฏิบัติ

างไมเปนทาง

น เพ่ือเปรียบ

าหมายก็จะได

นดภายในรอบ

รติดตามผลก

ฤทธิ์ของงาน

ตามเปาหมาย

รรมการปฏิ

มากนอยเพียง

รพัฒนาจึงหม

องพิจารณาข

พัฒนาใหเหม

งานตามเปาห

คู

งาน/โครงก

เพ่ือประเมิน

นดไวหรือไมทั้ง

องการปฏิบัติ

ยนแนววิธีการ

ติงาน อาจใช

งการก็ได แต

บเทียบผลงาน

ดชวยแกไขปญ

บการประเมิน

ารปฏิบัติงาน

อันเปนการ

ที่กําหนดไวดี

บัติงาน เปน

งไร 

มายรวมถึง ก

ขอมูลทั้งสอง

มาะสมกับสภ

หมายองคกรเ

คูมือการใชงาน

การ/งานตา

นความสําเร็

งนี้ นอกจาก

ติงานแลว ยัง

รดําเนินงานเ

ชการประชุมเ

ตสิ่งสําคัญก็คื

นกับเปาหมาย

ญหาอยางทัน

นในข้ันตอนก

รสะทอนใหเห็

ดเพียงไร 

นการพิจารณ

ารพัฒนางาน

งสวนรวมกัน

ภาพการทําง

เกิดข้ึนไดจริง

น PMS Online ส

งๆ จําเปนต

็จของงานใ

กเพ่ือเปนการ

งเปนการทําค

พ่ือใหงานบร

เพ่ือพิจารณาค

อการที่ผูบังคั

ยเปนระยะๆ 

นทวงที เพ่ือใ

ารติดตาม จะ

ห็นถึงความคื

ณาวาในการ

นและการพัฒ

เพ่ือนําไปใช

านและตัวบุค

 

สาํหรับบุคลากร

ตองมีการติด

นแตละชวง

รประเมินแนว

ความเขาใจกั

รลุเปาหมาย 

ความกาวหน

คับบัญชาตอง

หากพบสถาน

หผูปฏิบัติงาน

ะชวยใหผูบังคั

คืบหนาของเนื

ปฏิบัติงานนั้

ฒนาผูปฏิบัติง

ชเปนหลักในก

คคลผูปฏิบัติง

รกรมควบคุมโร

ดตาม

เวลา        

วโนม

กับปญหา ขอ

 

นาอยางเปนท

งดําเนินการอ

นการณที่อาจ

นสามารถปฏิ

คับบัญชาไดรับ

นื้องานวาผูป

นั้น ผูปฏิบัติง

งาน 

การ

งาน 
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อขัดของตางๆ

ทางการ หรือ

อยางตอเนื่อง

จสงผลใหการ

บัติงานไดผล

บทราบขอมูล

ปฏิบัติงานได

งานไดแสดง

 

ๆ             

อ

ง

ร

ล

ล

ด

ง
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4. การป

 กา

เปนผลม

องคกรก

ปฏิบัติงา

รวมกันไว

 กา

ซ่ึงเปนว

เพ่ือเปรยี

5. การใ

 กา

บุคคลที่ป

ในการทาํ

ออกมาดี

ในอนาค

 หล

แตกตาง

รางวัลนัน้

 โด

ที่ดีอาจเป

เชน กา

สวนตัวอ

ทํางานที่

 

 

คูมือการใชง

ประเมนิผลก

ารประเมินผล

มาจากการปฏิ

กําหนด โดย

านตามเกณฑ

วตั้งแตตนรอบ

ารประเมินผ

งจรที่เกิดข้ึน

ยบเทียบผลสํา

ใหรางวัล 

ารใหรางวัล 

ปฏิบัติงานได

างาน เพ่ือใหไ

ก็จะไดรับราง

ต 

ลักสําคัญขอ

งจากผูอ่ืนที่ไม

นมา เชน กา

ดยรางวัลที่ผูบ

ปนไดทั้งรางวั

รพิจารณาใ

อยางของราง

พึงประสงค เ

งาน PMS Onlin

การปฏบิัตงิา

ลการปฏิบัติง

ฏิบัติงานของ

ยเปรียบเทีย

ฑมาตรฐานผ

บการประเมิน

ผลการปฏิบั

นตอเนื่อง โด

าเร็จของงานก

ตามแนวทาง

ดผลสําเร็จต

ไดผลงานที่ดี

งวัลเปนสิ่งตอ

งการใหราง

มไดรับรางวัล

รอุทิศเวลาสว

บังคับบัญชาส

วัลที่ทางการแ

ใหได รับการ

งวัลที่ไมเปนท

เปนตน 

ne สําหรับบุคล

าน 

าน หมายถึง 

งผูปฏิบัติงาน

บผลงานกับ

ผลงานที่ผูบั

น  

บัติราชการ

ดยการประเมิ

กับเปาหมายใ

งการบริหารผ

ามเปาหมาย

ตอไปและจูงใ

อบแทน และจ

วัล คือ ราง

ล และรางวัล

วนตัวทํางานน

สามารถมอบใ

และไมเปนทาง

รเลื่อนเงินเดื

ทางการ เชน

ากรกรมควบคุ

 การประเมิน

นตลอดรอบก

บเปาหมายที่

งคับบัญชาแ

เปนสวนหนึ

มินเปนการวั

ในการปฏิบัติ

ผลการปฏิบัติ

ยที่ตกลงรวม

ใจใหบุคคลอ่ืน

จะเกิดแรงจูงใ

วัลนั้นจะตอง

ลนั้นมีคุณคาพ

นอกเวลาราช

ใหผูปฏิบัติงาน

งการ ตัวอยา

ดือนในอัตรา

 การกลาวช

มโรค  

นความสําเร็จ

ารประเมินด

ที่กําหนดไวใ

และผูปฏิบัติง

นึ่งของกระบ

ดผลสําเร็จข

งานของแตล

ติงาน ไดแก

มกัน เพ่ือจูง

นไดเห็นวาผูที่

ใจในการพัฒน

งทําใหผูรับรู

พอเหมาะพอ

ชการเพื่อใหงา

นที่มีผลงานแ

างรางวัลอยาง

าที่สูงเปนพิ

มเชยผูมีพฤติ

ของงานอัน

วยวิธีการที่

นแผนการ

งานกําหนด

บวนการบริ

องงานในชว

ะบุคลหรือองค

การใหสิ่งตอ

ใจใหบุคคลห

ทตั้งใจปฏิบัติง

นาผลการปฏิ

รสึกวาตนเอง

สมกับสิ่งที่ตน

านสําเร็จ เปน

และพฤติกรรม

งเปนทางการ

เศษ เปนตน

ติกรรมในการ

ริหารผลการ

วงเวลาที่กําห

คกรวาเปนอ

อบแทนแกบุค

หรือบุคคลดัง

งานจนมีผลกา

ฏิบัติงานของต

งไดรับการป

นเองเสียสละ

นตน  

ม

ร 

น             

ร

รปฏิบัติงาน

หนดไวแนชัด

ยางไร 

คคลหรือกลุม

งกลาวทุมเท

ารปฏิบัติงาน

ตนเองใหดีข้ึน

ปฏิบัติที่พิเศษ

ะไปเพ่ือใหได

     

 

น              

ด              

ม

ท              

น

น

ษ

ด

 

 

 



 

 

 ห

กา

การติดต

ปฏิบัติงา

เปาหมาย

ดัง

2 สวน ไ

พฤติกรร

ความดีค

ประเมิน 

 กร

แบงเปน 

  

หนังสือสํ

ขาราชกา

  

(ตามแนว

ของพนัก

 ซ่ึง

หลักเกณฑ

ารดําเนินกา

าม การพัฒน

าน คือการป

ย รวมถึงพฤติ

งนั้น คะแนน

ไดแก 1) คะ

รมการปฏิบัติ

ความชอบของ

เพ่ือพัฒนาปร

รมควบคุมโร

2 สวน คือ  

1. หลักเกณ

สํานักงาน ก.

ารพลเรือนสา

2. หลักเกณ

วทาง ประกา

กงานราชการ

งหลักเกณฑแ

ฑ์และวิธี

ารตามแนว

นา การประเมิ

ประเมินผลสัม

ตกิรรมการปฏิ

นการประเมิน

แนนการปร

งานหรือสมร

งผูปฏิบัติงาน

รับปรุงการป

รค กําหนดหลั

ฑและวิธีการ

.พ. ที่ นร 101

ามัญ) 

ณฑและวิธีก

าศคณะกรรม

ร พ.ศ.2554)  

และวิธีการปร

คู

ธประเมินผ

ทางการบริ

มิน และการใ

มฤทธิ์ของงา

ฏิบัติงานหรือส

นผลการปฏิบัติ

ระเมินผลสัมฤ

รรถนะ ซ่ึงคะ

น และเปนขอ

ฏิบัติงาน ตล

ภาพ : ระบบก

ลักเกณฑและ

รประเมินผลก

12/ว20 เ

ารประเมินผ

มการบริหารพ

ะเมินดังกลาว

คูมือการใชงาน

ผลการป

ริหารผลการ

ใหรางวัล หาก

านตามที่ตกล

สมรรถนะ (C

ติงานจึงมาจ

ฤทธิ์ของงาน

ะแนนผลรวม

อมูลในการป

อดจนการพัฒ

การประเมินผ

ะวิธีประเมินผ

การปฏิบัติราช

เรื่อง หลักเก

ผลการปฏิบัติ

พนักงานราช

ว มีสาระสําคั

น PMS Online ส

ปฏิบัติราช

รปฏิบัติงานท

กพิจารณาโด

ลงกันไว ซ่ึงจ

ompetency) 

ากการพิจาร

นตามที่ตกลง

ของทั้ง 2 สว

ปรึกษาหารือ

ฒนาตัวผูปฏิบั

ผลการปฏิบัติ

ผลการปฏิบัติ

ชการของขาร

กณฑและวิธีก

ติราชการขอ

ชการ เรื่อง แ

คัญ ดังนี้ 

สาํหรับบุคลากร

ชการ กร

ทั้ง 5 ข้ันตอ

ยภาพรวมจะ

จะมีการกําหน

 

รณาองคประก

งกันไว และ 

วนนี้ จะนําไป

รวมระหวาง

บัติงานแตละร

งาน 

ราชการของ

ราชการกรมค

ารประเมินผ

องพนักงานร

แนวทางการป

รกรมควบคุมโร

รมควบคุ

อน ไดแก ก

ะพบวา การบ

นดตัวชี้วัดผล

กอบหลักของ

2) คะแนนก

ปใชประกอบก

งผูปฏิบัติงาน

รายตอไป 

บุคลากรกรม

ควบคุมโรค (

ผลการปฏิบัติ

ราชการกรม

ประเมินผลกา

รค 9 

คมโรค  

ารวางแผน

บริหารผลการ

ลงานและคา

งการประเมิน

การประเมิน

การพิจารณา

นกับผูรับการ

 

มควบคุมโรค

ตามแนวทาง

ราชการของ

มควบคุมโรค

ารปฏิบัติงาน

 

น             

ร

า

น        

น

า

ร

ค 

ง 

ง

ค             

น
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1.  ผูป

2.  การ

 2.1 

ดังนี้ 

 

 

 

คูมือการใชง

ระเมินผลกา

รดาํเนินการ

รอบการประ

งาน PMS Onlin

ารปฏิบัติรา

รประเมินผล

ะเมิน  การป

ne สําหรับบุคล

ชการ  

ลการปฏบิัตริ

ระเมินผลกา

ากรกรมควบคุ

ราชก 

รปฏิบัติราชก

มโรค  

การใหดําเนินนการประเมินน ปงบประมา

 

 

าณละ 2 รอบ

 

 

บ 



 

 

2.2 

 2.3 

 2.4 

ประเมินตั

 

 

 

 

 องคประกอ

วิธปีระเมินผ

มาตรวัดสม

ตั้งแตระดับที่ 

อบการประเมิ

ผล 

มรรถนะ ใหปร

1 ถึงระดับที่ค

คู

น การประเมิ

ระเมินจากพฤ

คาดหวังของผู

คูมือการใชงาน

มินผลการปฏิ

 

ฤติกรรมของแ

ผูรับการประเ

น PMS Online ส

บัติราชการให

แตละสมรรถน

มิน 

สาํหรับบุคลากร

หประเมินจาก

นะตามที่กรม

รกรมควบคุมโร

ก 2 องคประก

มควบคุมโรคก

รค 11 

กอบ ดังนี้ 

 

 

 

กําหนด โดย

 

ย
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 2.5 

จัดกลุมค

 2.6 

กรมควบ

 2.7 

สวนตนฉ

คูมือการใชง

 ระดับผลกา

ะแนนผลการ

 ขาราชก

 พนักงาน

 การประเมิน

บคุมโรคกําหน

การจัดเกบ็ผ

ฉบับแบบสรุป

งาน PMS Onlin

รประเมิน ใน

รปฏิบัติราชกา

การ 

นราชการ 

นฯ ตองมีควา

นด 

ผลการประเมนิ

การประเมินผ

ne สําหรับบุคล

นแตละรอบกา

าร เปน 5 ระ

ามชัดเจนแล

นและหลักฐาน

ผลการปฏิบัติ

ากรกรมควบคุ

ารประเมิน ให

ะดับ ดังนี้

ะมีหลักฐาน

น ใหผูบังคับบ

ตริาชการใหจัด

มโรค  

หนําผลคะแนน

 

ใหเปนไปตา

บัญชาเก็บไวเ

ดเก็บไวที่งาน

นการประเมิน

มแบบประเมิ

เปนเวลาอยาง

นการเจาหนาที

นผลการปฏิบั

ินผลการปฏิบ

งนอย 2 รอบ

ที่ 

บัติราชการมา

 

 

 

บัติราชการที่

บการประเมิน

 

า

ท

น 



 

 

 2.8 

มอบหมา

อยางเปน

ตัวชี้วัดจา

ดวยวิธีใด

 2.9 

ตามหลัก

 2.10

เพ่ือการ

ราชการ

ผลสําเร็จ

รายบุคค

 2 .11

ผูใตบังคั

ประเมินผ

3.  การ

 
 

การกําหน

ายงานและกา

นรูปธรรม แ

ากบนลงลางเ

ดวิธีหนึ่งหรือห

การประเมิน

เกณฑและวธิี

0 การติดตาม

ปรับปรุง แก

ร และเมื่อสิ้น

จของงาน แล

คลดวย 

1 การเสนอ

บบัญชาเสนอ

ผลการปฏิบัติ

รนําผลการ

นดขอตกลงรว

ารประเมินผ

และความเหม

เปนหลักกอน

หลายวิธีที่เหม

นผลการปฏิบ

ธกีารที่ประกา

มและพัฒนา 

กไข พัฒนาเพื

นรอบการปร

ละพฤติกรรม

อผลการปร

อตอคณะกรร

ตริาชการระดับ

ประเมินไปใ

คู

วมกัน ใหผูปร

ลการปฏิบัติร

มาะสมกับลักษ

 ในกรณีที่ไมอ

มาะสมแทนหรื

บัติราชการ ใ

าศ และตามขอ

ระหวางรอบก

พ่ือนําไปสูผล

ะเมินผูประเมิ

หรือสมรรถน

ะเมิน ใหผูป

รมการบริหา

บกรม และหัว

ใชประโยชน

คูมือการใชงาน

ระเมินกับผูรับ

ราชการ กําห

ษณะงาน สํา

อาจดําเนินกา

รอืเพ่ิมเติม 

ใหผูประเมิน ป

อตกลงที่ไดทํา

การประเมิน

ลสัมฤทธิ์ของ

มินดังกลาวกั

นะในการปฏิ

ประเมินจัดส

ารงานบุคคล 

วหนาสวนราช

น 

น PMS Online ส

บการประเมิน

หนดตัวชี้วัดห

าหรับการกํา

ารไดหรือไมเพี

ประเมินผลกา

าไวกับผูรับกา

ใหผูประเมินใ

งงาน และพฤ

กับผูรับการป

บัติราชการ 

สงผลการป

กอนนําเสน

ชการระดับกร

สาํหรับบุคลากร

นกําหนดขอต

หรือหลักฐาน

หนดตัวชี้วัด 

พียงพอ อาจเ ื

ารปฏิบัติราช

ารประเมิน 

ใหคําปรึกษา

ฤติกรรมหรือ

ประเมิน ควร

เพ่ือหาความ

ระเมินผลก

นอตอคณะกร

รมตอไป 

รกรมควบคุมโร

ตกลงรวมกัน 

บงชี้ความสํา

ใหพิจารณาก

เลือกวิธีการกํ

ชการของผูรับ

า แนะนําผูรับ

อสมรรถนะ ใ

รรวมกันทําก

มจําเปนในกา

ารปฏิบัติรา

รมการกล่ันก

รค 13 

เกี่ยวกับการ

าเร็จของงาน

การถายทอด

กาํหนดตัวชี้วัด

บการประเมิน

บการประเมิน

ในการปฏิบัติ

การวิเคราะห

ารพัฒนาเปน

าชการ ของ

กรองผลการ

 

ร

น

ด

ด

น 

น

ติ

ห

น

ง

ร
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 แ

 กร

มาประยุ

PMS O

รวมทั้งหล

1. กรอบ

 กร

การประเ

ตาราง : 

1. ตนร
วาง

2. ระห
ติดต

3. สิ้นร
ประ

 

 

คูมือการใชง

นวทางกา

รมควบคุมโรค

กตใชเปนระบ

Online) โดยก

ลักเกณฑและ

บระยะเวลาด

รอบระยะเวล

เมิน 2) ระหว

แสดงกรอบร

รอบการประ
งแผนการปฏิ
หวางรอบการ
ตาม/พัฒนาผ
รอบการประ
ะเมินผลการป

งาน PMS Onlin

ารบรหิารผ

ค ไดนําโปรแ

บบบริหารผล

กําหนดแนวท

ะวิธีประเมินผล

ดาํเนินการ 
ลาดําเนินการ

วางรอบการป

ระยะเวลาดําเ

ชวงดาํเนนิก

เมิน : 
บัติงาน (Plan
รประเมิน: 
ผลการปฏิบัตงิ
เมิน:  
ปฏิบัติงาน (A

ภาพ

ne สําหรับบุคล

ผลการปฏิ

แกรมระบบสา

การปฏิบัติงา

ทางการดําเนิ

ลการปฏิบัตริ

 

บริหารผลกา

ประเมิน และ 

เนินการบริหา

าร/กระบวนก

n) 

งาน (Monitor

Appraise) 

พ : วงจรกระบ

ากรกรมควบคุ

ฏิบัติงานผ่

ารสนเทศทรัพ

านผานระบบอ

นินการ ตามแ

ราชการของก

ารปฏิบัติงาน

3) สิ้นรอบกา

ารผลการปฏิ

การ 

r/Developme

บวนการบรหิ

มโรค  

ผา่นระบบอ

พยากรบุคคล

ออนไลน (Pe

แนวทางและก

กรมควบคุมโร

ผานระบบออ

ารประเมิน ดัง

บัติงานผานร

ent) 

หารผลการปฏิ

ออนไลน์ ก

ระดับกรม (D

rformance 

กระบวนการ

รค ดังนี้ 

อนไลน แบงเป

งนี้ 

ระบบออนไลน

ก
รอบที ่

(ต.ค. – มี
ต.ค. – พ

ต.ค. – มี

มี.ค. 

 
ฏิบัติงาน 

กรมควบคุ

DPIS) ของสํา

Management

รบริหารผลกา

ปน 3 ชวง คื

น กรมควบคุม

กรอบระยะเวล
 1 
ม.ีค.) (เ
พ.ย. เ

มี.ค. เ

. 

คุมโรค  

านักงาน ก.พ.

t System :

ารปฏิบัติงาน

อ 1) ตนรอบ

มโรค 

ลา 
รอบที ่2 

เม.ย. – ก.ย.)
เม.ย. – พ.ค.

เม.ย. – ก.ย.

ก.ย. 

 

. 

: 

น 

บ



 

 

2. กระบบวนการบรหิหารผลการป

คู

ปฏบิัตงิานผ

คูมือการใชงาน

ผานระบบออ

น PMS Online ส

อนไลน กรม

สาํหรับบุคลากร

มควบคุมโรค

รกรมควบคุมโร

ค  

รค 15 
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 กา

การ

PMS Onl

1. เลอื

 สาม

ผานเว็บไ

1

Google c

คูมือการใชง

ารเข้าใช้ง

รเขาใชงาน ร

ine) ดําเนินก

อกชองทางเข

มารถเขาใชงา

ไซดกองการเ

1.1 ชองทางที

ดําเนินกา

chrome หรือ 

งาน PMS Onlin

งานระบบ

ระบบบริหารผ

การ ดังนี้  

ขาใชงานระบ

านระบบได 2

เจาหนาที่ ดังนี

ที่ 1 พิมพ IP 

ารโดย พิมพ  

firefox หรอื

ne สําหรับบุคล

บ   

ผลการปฏิบัติ

บ      

 ชองทาง คือ

นี้ 

Address 

 http://192.1

อ Safari เปน

ากรกรมควบคุ

งานผานระบ

อ 1.1) พิมพ IP

168.100.74:80

นตน ดังนี้ 

 

 

 

มโรค  

บบออนไลน (P

P Address ใ

080 ในเว็บเบ

Performance

ในเว็บเบราวเ

ราวเซอร In

e Manageme

 

เซอร และ 1.2

nternet ex

nt System :

2) เขาใชงาน

plorer หรือ

 

 

: 

น

อ 



 

 

1

DPIS ดัง

2. ล็อก

1) ร

3. เขาใ

 1) ค

ดังนี้ 

1.2 ชองทาง

1) เขาเว็

นี้ 

กอินเขาใชงาน

ระบ ุUsernam

ใชงาน PMS 

คลิก “การปร

งที่ 2 เขาใชงา

ว็บไซดกองกา

นระบบ 

me 2) ระบ ุPa

Online 

ระเมินผล” แล

คู

านผานเว็บไซ

ารเจาหนาที่

assword และ

ละ 2) คลิก “

คูมือการใชงาน

ซดกองการเจ

http://perso

 

ะ 3) คลิก  

K08 การปร

น PMS Online ส

จาหนาที่ 
on.ddc.moph

 เพ่ือเขาส

ะเมิน KPI ร

สาํหรับบุคลากร

h.go.th/perso

สูระบบ ดังนี้ 

ายบุคคล” เพื

รกรมควบคุมโร

on1 และ 2) 

พ่ือเขาใชงาน 

รค 17 

คลิกที่ระบบ

 

 
PMS Online

 

 

บ 

e 
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คูมือการใชง

 

งาน PMS Onlinne สําหรับบุคลากรกรมควบคุ

ต

วางแ

 

 

 
 
 
 

มโรค  

ตนรอ

แผนกา

รอบท ี1 : 

อบก

ารปฏิ

ต.ค. – พ.ย

ารป

บิัติงา

ย. / รอบที่ 

ระเมิ

น (Pla

2 : เม.ย. –

 

 

มนิ 

an) 

– พ.ค. 



 

 

1. ผูบัง
 ผูบัง

3 สวน ดั

 กาํห

การ

งคับบัญชา/ผู

งคับบัญชา/ผ

ดังนี้  

 

หนดผูประเมิ

รกําหนดผูปร

ผูประเมนิ กํ

ผูประเมิน ร

มนิ 

ะเมิน ในระบ

คู

กาํหนดขอตก

วมกับผูรับก

บบริหารผลก

คูมือการใชงาน

กลงการประ

การประเมิน 

 

การปฏิบัติงาน

 

 

 

 

 

น PMS Online ส

ะเมนิผลการ

กําหนดขอต

นผานระบบออ

สาํหรับบุคลากร

รปฏบิัตงิาน 

ตกลงการปร

อนไลน แบงอ

รกรมควบคุมโร

ระเมินผลกา

 

ออกเปน 4 ลั

รค 19 

รปฏิบัติงาน

กษณะ ดังนี้

 

 

น              
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1. ผูบัง

 หมา

ผูรับการ

 

 

2. ผูให

  หมา

ซ่ึงจะทําห

เพ่ือประก

ผูประเมิน

 

3. ผูบัง

 หมา

ผูบังคับบั

แผนพัฒน

คูมือการใชง

งคับบัญชา/ผู

ายถึง ผูประเ

ประเมิน รวม

หขอมูล (ถาม)ี

ายถึง บุคลล

หนาที่ใหขอมูล

กอบการตัดสิน

นเดิม ของผูรั

งคับบัญชาเหน

ายถึง ผูบังคับ

บัญชา/ผูประเมิ

นาฯ ของผูรับ

งาน PMS Onlin

ประเมิน 

มินตามหลักเ

มทั้งยืนยันและ

) 

ากรที่ผูบังคั

ลประเมินผลก

นใจของผูบังค

บการประเมิน

นือขึ้นไป (ถา

บบัญชาตามส

มิน 1 ระดับ ซึ

บการประเมิน

ne สําหรับบุคล

กณฑและวิธีป

ะแจงผลการป

บบัญชา/ผูป

การปฏิบัติงาน

คับบัญชา/ผูป

นระหวางรอบ

ามี) 

ายบังคับบัญช

ซ่ึงจะทําหนาที

น เชน รองผูอํ

ากรกรมควบคุ

ประเมินผลฯ

ประเมิน แบง

 

ระเมิน มอบ

นและแผนพัฒ

ประเมิน เชน 

บการประเมิน

ชาภายในหน

ที่ใหความเห็น

อํานวยการ ผู

มโรค  

ซ่ึงจะทําหนา

ออกเปน 3 ก

หมายใหเปน

ฒนาฯ ของผูรั

หัวหนางาน 

น เปนตน 

นวยงาน ที่อยู

นเกี่ยวกับผล 

อํานวยการ เ

าที่เปนผูประเ

กลุม ดังนี้ 

น “ผูใหขอมูล

รับการประเมิ

ผูบังคับบัญชา

เหนือข้ึนไป จ

การประเมินแ

เปนตน 

เมินผลการป

 

ล”            

มิน       

า/

จาก

และ

ฏิบัติงานของ

 

 

ง



 

 

4. ผูบัง

 หมา

จากผูบัง

และแผน

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งคับบัญชาเหน

ายถึง ผูบังคั

คับบัญชา/ผูป

นพัฒนาฯ เชน 

 

นือขึ้นไปอกีชั้

คับบัญชาตาม

ประเมิน 2 ระ

ผูอํานวยกา

คู

ชั้นหนึ่ง (ถามี

มสายบังคับบั

ดับ ซ่ึงจะทํา

ร เปนตน 

คูมือการใชงาน

) 

บัญชาภายใน

าหนาที่ใหควา

น PMS Online ส

นหนวยงาน ที

ามเห็นเกี่ยวกับ

สาํหรับบุคลากร

ที่อยูเหนือข้ึน

บผลการประเ

รกรมควบคุมโร

นไป          

เมิน
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 กาํห

 ผูบัง

4 สวน ดั

1. ถาย

 ใหพิ

(Goal Ca

คูมือการใชง

หนดผลสัมฤ

งคับบัญชา/ผ

ดังนี้ 

ยทอดตัวชี้วัด

พิจารณาถาย

ascading Met

1.1 ถายทอ

• ผูป

• ผูป

เปน

1.2 ถายทอ

• ผูป

• คา

1.3 ถายทอ

• ผูป

งาน

• เปน

งาน PMS Onlin

ฤทธิ์ของงาน

ผูประเมิน รว

ด  

ยทอดตัวชี้ วัด

thod) สามาร

อดเปาหมายโ

ประเมินกับผูรั

ประเมินมอบห

นตัวเดียวกัน)

อดเปาหมายโ

ประเมินรับผิด

เปาหมายจะถู

อดเปาหมายโ

ประเมินแบงงา

นที่แตกตางกั

นตัวชี้วัดที่ผูรับ

ne สําหรับบุคล

น   

วมกับผูรับก

ดจากบนลง

รถดําเนินการ

โดยตรง 

บประเมิน รับ

หมายงานตา

) 

โดยแบงคาตัว

ชอบเปาหมาย

ถูกแบงเฉลี่ยใ

โดยแบงบางด

านตามเปาหม

กัน 

บการประเมิน

ากรกรมควบคุ

ารประเมิน 

ลางเปนหลั

รได 3 ลักษณะ

บผิดชอบความ

ามตัวชี้วัดใหผ

วเลข 

ยรวมซ่ึงเกิดจ

ใหผูรับการปร

ดานใหรับผิดช

มายออกเปน

นไดรับมอบหม

มโรค  

กําหนดผลสั

กกอน โดย

ะ ดังนี้ 

มสําเร็จรวมกั

ผูรับการประ

จากผลผลิตขอ

ระเมินรับผิดช

ชอบ 

นสวนๆ โดยผูร

มายงานเพียง

มฤทธิ์ของงา

การถายทอ

กัน  

ะเมินทั้งชิ้น (

องผูรับการปร

ชอบแตกตางกั

รับการประเมิ

งดานเดียว 

านของผูรับก

 

อดตัวชี้ วัดจา

(ตัวชี้วัดและค

ระเมินหลายค

กัน) 

มินแตละคนรั

การประเมิน

กบนลงลาง

คาเปาหมาย

คนรวมกัน 

บผิดชอบเนื้อ

 

น              

ง             

ย    

อ

 



 

 

2. กําห

 การ

ดังนี้ 

สําหรับก

เชิงปริมา

สอบโดย

เพ่ือเปน

จะพิจารณ

ไมเฉพา

ผลสัมฤท

การจัดทาํ
 

หนดตัวชี้วัด

รกําหนดตัวชี้วั

2.1 ตัวชี้วั

คือ ตั

ารวัดสิ่งที่จับ

2.2 ตัวชี้วั

 คือ ตั

าณได โดยกา

เฉลี่ย ระดับป

2.3 ตัวชี้วั

คือ ตั

เกณฑหรือก

ณาถึงคาเปา

ะเจาะจง คา

ทธิ์ของงานขอ

าแผนยุทธศา

ผลงานหลัก

วัดผลงานหลัก

ดเชิงปริมาณ

ตัวชี้วัดที่ใชวัด

ตองไดเปนรปู

ดเชิงปริมาณ

วชี้วัดสิ่งที่ไมมี

ารสรางเครื่อ

ประสิทธิภาพข

ดเชิงคณุภาพ

ตัวชี้วัดที่มีลัก

รอบกํากับก

าหมายควบคูไ

าเปาหมายจึ

องตัวชี้วัดงาน

าสตร เปนตน

คู

ก  

ก (Key Perf

 

ดสิ่งที่นับได ห

ปธรรม และมี

ที่ใชวัดสิ่งที่เป

มีลักษณะเชิง

องมือข้ึนเพ่ือวั

ของเอกสารเผ

พ 

ษณะพรรณน

ารใชวิจารณ

ไปพรอมกัน 

งเปนตัวที่ชว

นนั้น เชน ระ

น  

ภาพ : ประ

คูมือการใชงาน

formance Ind

หรือสิ่งที่มีลัก

มความชัดเจน

ปนนามธรรม

กายภาพที่สา

วัดผล เชน ค

ผยแพร เปนต

นาอธิบายถึง

ณญาณของผูป

เนื่องจากชื่อ

วยบอกถึงคํา

ะดับความสําเ

ะเภทตัวชี้วัดแ

น PMS Online ส

dicators: KP

กษณะเชิงกาย

เชน จํานวน 

ามารถนับเปน

ะแนนเฉลี่ยค

ตน 

งเกณฑการป

ประเมิน โดย

อของตัวชี้วัดเ ิ

านิยาม หรือ

เร็จของการพั

ละคาเปาหมา

สาํหรับบุคลากร

PI) สามารถกํ

ยภาพ ซ่ึงตัว ี

รอยละ และร

นจํานวนไดอย

ความพึงพอใจ

ประเมิน ณ 

ยทั่วไปการกํา

ชิงคุณภาพนั้

อความหมาย

พัฒนาระบบงา

าย 

รกรมควบคุมโร

กําหนดได 3 ลั

ชี้วัดเชิงปริม

ระยะเวลา เป

ยางชัดเจน แ

จของผูรับบริ

ระดับคาเปา

าหนดตัวชี้วัด

้นมีลักษณะเป

ย หรือความค

าน ระดับควา

 

รค 23 

ลักษณะหลักๆ

าณจะเหมาะ

ปนตน  

แตสามารถวัด

การ คะแนน

าหมายตางๆ

ดเชิงคุณภาพ

ปนคํากวางๆ

คาดหวังของ

ามสําเร็จของ

 

ๆ 

ะ

ด

น

ๆ             

พ        

ๆ     

ง

ง
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คูมือการใชงงาน PMS Onlin

ภาพ : แ

ne สําหรับบุคล

แนวทางการก

ากรกรมควบคุ

กาํหนดตัวชี้วัด

 

มโรค  

ดแบบ SMARTT Objective 

 

 

 



 

 

3. กําห

 การ

จะเปนเก

5 ระดับ 

 
 
 
 
 
 
 

หนดคาเปาห

รกําหนดคาเป

กณฑที่ใชอาง

ดังนี้ 

หมาย  

ปาหมาย (T

งอิงในการให

คู

arget) ตอง

คะแนนประเ

ภาพ : ร

คูมือการใชงาน

งสะทอนถึงผ

เมินผลการป

ระดับคาเปาห

 

น PMS Online ส

ลลัพธที่มุงหวั

ปฏิบัติราชการ

หมายตัวชี้วัด 

สาํหรับบุคลากร

วังและเห็นชอ

รตอไป โดยค

รกรมควบคุมโร

บรวมกัน ซ่ึง

คาเปาหมายแ
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งคาเปาหมาย

แบงออกเปน

 

 

 

ย     
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4. กําห

 การ

การประเ

ดังนี้ 

ของหนวย

หลักของ

JD) ทั้งนี้

อางอิงเป

มอบหม

งานตาม

เปนงานต

 

 

 

 

 
คูมือการใชง

หนดตัวชี้วัดอ

รกําหนดตัวชี้วั

เมิน เพื่อเชื่อม

4.1 งานตาม

คือ งา

ยงาน  

4.2 งานตา

 คือ งา

หนวยงาน ห ื

นี้ หากตัวชี้วัด

ปนงานตามยุท

4.3 งานอื่น

 คือ งา

มายให รับผิด

มยุทธศาสตร/

ตามยุทธศาส

 

งาน PMS Onlin

อางอิง   

วัดอางอิง ใหเ ื

มโยงระหวาง

มยุทธศาสตร

านที่ปรากฏ

ามภารกิจ 

านที่นอกเหนื

รือตามตําแห

ดดังกลาวเปน

ทธศาสตร/คํา

นๆ ที่ไดรับมอ

านที่นอกเหนื

ดชอบเ พ่ิม เ

/คํารับรองฯ 

ตร/คํารับรอง

ne สําหรับบุคล

ลอืกตัวชี้วัดระ

งเปาหมายขอ

/คาํรับรองกา

ฏในยุทธศา

นอจากงานตา

นงงานของผู

นทั้งงานตาม

ารับรองฯ เปน

อบหมาย 

อจากงานตา

ติม ในรอบก

และเปนงาน

งฯ เปนหลักก

ากรกรมควบคุ

ะดับกรมหรือ

ององคกร กับ

ารปฏิบัติราช

สตร/คํารับ

ามยุทธศาสต

ผูรับการประเ

มยุทธศาสตร

นหลักกอน 

ามยุทธศาสตร

การประ เ มิ

นอ่ืนๆ ที่ไดรับ

กอน 

มโรค  

อระดับหนวยง

บเปาหมายระด

ชการ 

รองการปฏิ

ตร/คํารับรอง

มินในคําบรร

ร/คํารับรองฯ

ร/คํารับรองฯ

น  หากตัวชี้

มอบหมาย ใ

าน ที่อางอิงต

ดับบุคคล โดย

ฏิบัติราชการ

ฯ เปนงานตา

รยายลักษณะง

 และงานตา

ฯ และงานตา

ชี้ วั ดของผู รั

หผูรับการปร

ตัวชี้วัดรายบุ

ยแบงออกเป

รกรมควบคุ

ามหนาที่ควา

งาน (Job D

ามภารกิจ ให

ามภารกิจ เป

บการประ

ระเมินเลือกตั

คคลของผูรับ

น 3 ประเภท

คมโรค หรือ

ามรับผิดชอบ

Description :

หเลือกตัวชี้วัด

นงานที่ไดรับ

เมิน เปน ทั้ ง

ตัวชี้วัดอางอิง

 

 

บ

ท 

อ              

บ

: 

ด

บ

ง              

ง

 

 



 

 

*** ศึกษ

และ

หัวข

5. กําห

 การ

 

 
 
 
 

  
  

 

ษาแนวทางก

คาเปาหมาย

ขอ   

หนดน้ําหนัก

รกําหนดน้าํห

ารกาํหนดตัว

” Download 

 

กคะแนนตัวชี

นักคะแนนตัว

คู

ชี้วัดเพ่ิมเตมิไ

เอกสาร เวบ็ไ

ชี้วัด 

วชี้วัด ใหดําเนิ

คูมือการใชงาน

ไดที่ คูมือการ

ไซดกองการเ

นินการ ดังนี้ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

น PMS Online ส

รประเมินผลก

เจาหนาที่ htt

 

สาํหรับบุคลากร

ารปฏิบัติราช

tp://person.d

รกรมควบคุมโร

ชการ “การกาํ

ddc.moph.go
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าหนดตัวชีว้ัด
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 กาํห

 ผูบัง

ตามแนว

1. กาํห

 กําห

2 สมรรถ

คูมือการใชง

หนดสมรรถ

งคับบัญชา/

ทางที่กรมคว

หนดสมรรถน

หนดสมรรถนะ

1.1 สมรรถ

1. กา

2. บริ

3. กา

4. กา

5. กา

6. กา

1.2 สมรร

ถนะ จากทั้งห

1. หลั

 

 

2. กา

3. กา

งาน PMS Onlin

นะ   

/ผูประเมิน 

วบคุมโรคกําห

นะที่ใชในกา

ะตามแนวทาง

ถนะหลัก (Co

ารยึดมั่นในคว

รกิารที่ดี (Ser

ารสั่งสมความ

ารมุงผลสัมฤท

ารมีน้าํใจ ใจเ

ารทํางานเปน

รถนะที่จําเปน

หมด 3 สมรรถ

ลักระบาดวิทย

หลักระบาดวทิ

หลักระบาดวทิ

ารวิจัยและพัฒ

ารติดตามและ

ne สําหรับบุคล

รวมกับผู รับ

หนด ประกอบ

ารประเมิน 

งที่กรมควบคุ

re competen

วามถูกตองชอ

rvice Mind)

มเชี่ยวชาญใน

ทธิ์ (Achievem

เปดกวาง เปน

นทีม (Teamwo

นตามภารกิจ

ถนะ ดังนี้ 

ยา 

ทยาสําหรับส

ทยาประยุกต

ฒนา 

ะประเมินผล

ากรกรมควบคุ

บการประเมิ

บดวย 3 สวน 

คมโรคกําหนด

ncy) จํานวน

อบธรรมและจ

นงานอาชีพ (M

ment Motiva

นที่เปนนอง (

ork) 

จกรมควบคุมโ

ายงานหลัก

สําหรับงานเชิ

มโรค  

มิน กําหนดร

ดังนี้ 

ด ซ่ึงประกอบ

6 สมรรถนะ

จริยธรรม (In

Mastery / Ex

tion) 

Relationship

โรค (Functi

ชงิบริหารจัดก

รายละเอียด

บดวย 3 สวน 

 ดังนี้ 

ntegrity) 

xpertise) 

p) 

ional Com

การ (สําหรับส

การประเมิ

 

ดังนี้ 

mpetency) เ ื

สายสนับสนนุ

นสมรรถนะ

ลือกประเมิน

น) 

 

 

ะ              

น              

 

 



 

 

ซ่ึงแบงอ

1. นักบริห

ดาน (แพ

 
2. ประเภ

 
 
 

1.3 สมรร

อกเปน 1o ตํ

หาร (ผูอํานว

พทย)) 

ภทวชิาการ ส

รถนะเฉพาะต

าแหนง/สายง

วยการ/ผูอําน

สายงานหลัก 

คู

ตามลักษณะงา

งาน ดังนี้ 

นวยการ/ผูอําน

(นายแพทย/

คูมือการใชงาน

านที่ปฏิบัติ (

นวยการเฉพา

นายสัตวแพท

น PMS Online ส

Technical 

าะดาน (วิชาก

ทย/ทันตแพทย

สาํหรับบุคลากร

Competency

การเงินและบั

ย) 

รกรมควบคุมโร

y) ตามตําแห

บัญชี)/ผูอํานว
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หนง/สายงาน

วยการเฉพาะ

 

น    

ะ
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3. ประเภ

การแพท

 
4. ประเ

นักสังคม

 
 
 
 
 

คูมือการใชง

ภทวิชาการ 

ทย/นักรังสีกา

เภทวิชาการ

มสงเคราะห) 

งาน PMS Onlin

สายงานหลัก

ารแพทย/นักกี

 สายงานหล

ne สําหรับบุคล

ก (เภสัชกร/น

กฎีวิทยา/นักวิ

ลัก (พยาบา

ากรกรมควบคุ

นักวิชาการส

วชิาการอาชวี

าลวิชาชีพ/ นั

มโรค  

สาธารณสุข/นั

วอนามัย/นักอ

นักกายภาพบ

นักวิทยาศาส

อาชีวบําบัด) 

บําบัด/นักจิต

สตรการแพทย

ตวิทยา/นักโ

ย/นักเทคนิค

โภชนาการ/

 

ค

 

/              

 

 



 

 

5. ประเภ

 
6. ประเภ

 
7. ประเภ

ภทวิชาการ ส

ภทวิชาการ ส

ภทวิชาการ ส

สายงานสนับ

สายงานสนับ

สายงานสนับ

คู

สนนุ (นักวิชา

สนนุ (นักวิชา

สนนุ (นิติกร

คูมือการใชงาน

าการเผยแพร

าการสถิติ/นัก

) 

น PMS Online ส

ร/นักประชาสั

กวิชาการคอม

สาํหรับบุคลากร

สัมพันธ/นักวิช

มพิวเตอร) 

รกรมควบคุมโร

ชการโสตทัศน

รค 31 

นศึกษา) 
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8. ประเภ

นักวิชาก

ชางภาพก

 
9. ประเ

เจาพนัก

เจาพนักง

คูมือการใชง

ภทวิชาการ ส

การตรวจสอบ

การแพทย) 

เภททั่วไป ส

กงานทันตสา

งานอาชีวบําบ

งาน PMS Onlin

สายงานสนับ

บภายใน/นัก

สายงานหลั

าธารณสุข/เ

บัด/ชางกายอุ

ne สําหรับบุคล

บสนุน (นักวิเ

วิชาการเงิน

ก ( เจาพนัก

จาพนักงาน

อุปกรณ/โภชน

ากรกรมควบคุ

คราะหนโยบ

นและบัญชี/นัก

กงานสาธา

นเภสัชกรรม

นากร) 

มโรค  

บายและแผน/

กวิชาการพัส

รณสุข/เจาพ

/พยาบาลเท

/นักทรัพยากร

ดุ/นักจัดการ

พนักงานวิท

ทคนิค/เจาพ

รบุคคล/นักวิ

รงานทั่วไป/บ

ทยาศาสตร

พนักงานรังสี

วิเทศสัมพันธ/

บรรณารักษ/

การแพทย/

สีการแพทย/

 

/

/

 

/              

/              

 

 

 



 

 

10. ประเภ

เจาพนัก

นายชาง

พนักงาน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภททั่วไป สา

กงานหองสมุ

งโยธา/นาย

นบริการ) 

ยงานสนับสน

ด/เจาพนักง

ยชางศิลป/

คู

นุน (เจาพนัก

งานโสตทัศน

เจาพนักงา

คูมือการใชงาน

กงานธุรการ

นศึกษา/นาย

นสถิติ/ เจาพ

น PMS Online ส

/เจาพนักงาน

ยชางไฟฟา/น

พนักงานเว

สาํหรับบุคลากร

นการเงินและ

นายชางเครื่

ชสถิติ/เจาพ

รกรมควบคุมโร

ะบัญชี/เจาพน

รืองกล/นาย

พนักงานคอ
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นักงานพัสดุ/

ชางเทคนิค/

อมพิวเตอร/

 

/ 

/              

/             
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2. กําห

 การ

สมรรถน
1. การยึ
2. บรกิา
3. การสั
4. การม
5. การมี
6. การท

สมรรถน

1. หลักร
 ห
 ห

ส
2. การวิ
3. ติดตา

สมรรถน
7 สมรร
(ยกเวนตํ

คูมือการใชง

หนดน้ําหนัก

รกําหนดน้าํหน

นะหลัก (Core
ยึดมัน่ในความ
ารที่ดี (Servi
สัง่สมความเชี่
มุงผลสัมฤทธิ์ 
มีน้าํใจ ใจเปด
ทาํงานเปนทีม

นะทีจ่าํเปนตา

ระบาดวิทยา 
หลักระบาดวิท
หลักระบาดวิท
สนับสนุน) 
วจัิยและพัฒน
ามและประเมิ

นะเฉพาะตาม
รถนะ ตามตําแ
ตาํแหนงบริหาร

(ยก

งาน PMS Onlin

กสมรรถนะ 

นักสมรรถนะ 

สมรรถ
e competenc
มถูกตองชอบธ
ce Mind) 

ชยวชาญในงา
(Achieveme

ดกวาง เปนที่
ม (Teamwork

ามภารกจิกรม

ทยาสําหรับสา
ทยาประยุกตสํ

นา 
นผล 

มลักษณะงานที
แหนง/สายงา
ร และตําแหนงร

รว
เวนตําแหนงบริ

ne สําหรับบุคล

ใหดําเนินกา

ถนะ (compe
cy) 
ธรรมและจริย

นอาชีพ (Mas
nt Motivatio
เปนนอง (Re
k) 

รวม 
มควบคมุโรค 

ยงานหลัก ห
สาํหรับงานเชงิ

รวม  
ที่ปฏบัิต ิ(Tec
าน 
ระดับทรงคุณวุฒิ

ม 15 สมรร
รหิาร และตําแห

ากรกรมควบคุ

าร ดังนี้ 

etency) 

ยธรรม (Integ

stery / Expe
on) 
elationship)

(Functional 

หรอื 
งบริหารจัดกา

chnical Comp

ฒิ ประเมินเพิ่มต

รถนะ 
หนงระดับทรงคุ

 

 

 

มโรค  

grity) 

ertise) 

Competency

าร (สําหรับส

petency) 

ตามที่กรมกําหน

คุณวุฒิ) 

y) 

าย

เ
จ
ส

นด) 
ไ
(

น้าํหนักค

10
10
10
10
10
10
60

เลือก 2 สมรร
จาก 3 สมรร
สมรรถนะละ 

40

ไมมีน้าํหนักค
(ประเมินเพื่อกา

10

คะแนน 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

รถนะ        
ถนะ 
20 คะแนน

0 

คะแนน
ารพัฒนา) 

0 

 

 



 

 

3.  กําห

 การ

ระ

1. ขารา

- ปฏิ
- ชํา
- ชํา
- เชี่ย
- ทร

2. ขารา

- ปฏิ
- ชํา
- อา
- ทัก

3. พนัก

- ต่าํ
- สงู

 

 

 

 

 
 
 
 

หนดระดับส

รกําหนดระดับ

ดับตําแหนง/

าชการตําแหน

ฏิบัติการ 
านาญการ 
านาญการพิเศ
ยวชาญ 
รงคณุวุฒ ิ

าชการตําแหน

ฏิบัติงาน 
านาญงาน 
าวุโส 
กษะพิเศษ 

งานราการทุ

ากวาปริญญา
งกวาปรญิญา

มรรถนะที่ค

บสมรรถนะที่ค

ระดับการศกึ

นงประเภทวชิา

ศษ 

นงประเภททัว่

ทกตําแหนง 

ตร/ีปริญญาต
ตร ี

คู

คาดหวัง  

คาดหวัง ใหดํา

ษา 
ต

าการ 

วไป 

ตร ี

คูมือการใชงาน

าเนินการ ดัง

(Cor

ตามมาตรวัดสม
(แบบฟอรมประ

น PMS Online ส

งนี้ 

ระดับสม
re/Functiona

มรรถนะกรมควบ
ะเมินสมรรถนะ

1 
2 
3 
4 
5 

1 
1 
2 
2 

1 
2 

สาํหรับบุคลากร

มรรถนะทีค่าด
al/Technical 

บคุมโรค 
 Excel) (

รกรมควบคุมโร

ดหวัง 
Competency

PMS On
(คะแนนเต็มขอ

5 
5 
5 
5 
5 

5 
5 
5 
5 

5 
5 
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y) 

nline 
งสมรรถนะ) 
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2. ผูรับ
 ผูรับ

 เพิม่

สาม

1. เพิม่

 การ

มาแลวแต

ของขอมูล

 

คูมือการใชง

บการประเมิ

บการประเมิน

 

มแฟมการป

มารถดําเนินก

มแฟมการป

รเพ่ิมแฟมการ

ตตองการสรา

1.1 ตรวจส

ดําเนิน

ลผูรับการปร

 

งาน PMS Onlin

มนิ บันทึกขอ

น นําขอมูลมา

ระเมนิและข

การได 2 วิธ ีด

ระเมนิใหม 

รประเมินใหม

างแฟมการป

สอบความถูกต

นการ 1) ตร

ะเมิน ดังนี้ 

ne สําหรับบุคล

อมูลใน PMS

าบันทึกใน PM

ขอมูลผูประเ

ดังนี้ 

 

ม สําหรับผูรับ

ระเมินใหม ให

ตองของขอมูล

รวจสอบรอบ

ากรกรมควบคุ

S Online 

MS Online โด

มนิ 

บการประเมิน

หดําเนินการก

ลผูรับการปร

การประเมิน

มโรค  

ดยดําเนินการ

นที่ยังไมเคยดํ

การ ดังนี้ 

ะเมิน  

นใหเปนปจจุ

ดังนี้ 

าเนินการมา

บัน และ 2) 

 

 

ากอน หรือเค

 ตรวจสอบค

ยดําเนินการ

ความถูกตอง

 

 

 

ร

ง               



 

 

ผูประเมิน

21) เพ่ือค

(อยางใด

1.2 บันทึก

ดําเนิน

น ดังนี้ 

 

คนหารายชื่อ 

 

ดอยางหนึ่งหรื

ขอมูลผูประเมิ

นการ 1) เลื

เลอืกสถานะ

คลิกเลือก 

ดังนี้ 

คนหารายชือ่

ดําเนินการ 

รอืทั้งหมด) 2)

คู

มนิ 

อกสถานะผู

ผูประเมิน  

 ดานหลัง

อผูประเมิน 

1) ระบุขอมูล

 คลิก “คนหา

คูมือการใชงาน

ผูประเมิน 2)

งสถานะผูประ

 

ลผูประเมิน เช

าขอมูล” และ

 

 

 

 

 

 

น PMS Online ส

) คนหาราย

ะเมนิ (ตามหัว

ชน ชื่อ นามส

 3) คลิก “แถ

สาํหรับบุคลากร

ชื่อผูประเมิน

วขอ “กําหนด

สกุล เลขบัตร

ถบรายชื่อ” ที่

รกรมควบคุมโร

น และ 3) แ

ดผูประเมนิ” ห

รประชาชน เล

ทปรากฏข้ึน ดั

รค 37 

แสดงรายชื่อ

หนา 20 – 

 

ลขที่ตําแหนง

ดังนี้ 

 

 

 

อ           

ง            
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การประเ

 

คูมือการใชง

 

 

1.3 เพิ่มแฟ

เมื่อบัน

เมินข้ึน (แถบ

งาน PMS Onlin

แสดงรายชื่อ

ระบบจะดึงรา

ฟมการประเมิ

นทึกขอมูลผูป

บสีสมดานลาง

ne สําหรับบุคล

อผูประเมิน 

ายชื่อผูประเมิ

มนิ 

ประเมินครบแ

ง) ดังนี้ 

ากรกรมควบคุ

มินที่เลือกมาแ

แลว ใหดําเนิน

มโรค  

แสดงในหนาเ

นการ 1) คลิก

เพ่ิมขอมูล ดังน

ก “เพ่ิมขอมูล

นี้ 

ล” และ 2) จะ

 

ะปรากฏแฟม

 

 

 

 

ม



 

 

2. คัดลอ

 การ

มามาใช 

2) ระบุป

แจงเตือน

   

2) ตรวจ

4) แกไขข

 
 

อกจากแฟม

รคัดลกจากแฟ

ใหดําเนินกา

2.1 คัดลอก

ดําเนิ

งบประมาณ 

น คลิก “ตกล

2.2 ตรวจส

ดําเนิน

จสอบรอบกา

ขอมูลผูประเมิ

การประเมนิ

ฟมการประเมิ

ร ดังนี้ 

กแฟมการปร

นการ 1) ร

และรอบการ

ง” เพ่ือยืนยัน

สอบความถูกต

นการ โดย

ารประเมินให

มิน (ถามีการ

คู

นเดมิ 

มินเดิม สําหรั

ระเมิน 

ะบุปงบประ

ประเมินปจจุบ

นการคัดลอก 

ตอง ของขอมู

ย 1) คลิกแกไ

หเปนปจจุบัน

เปลี่ยนแปลง

คูมือการใชงาน

รับผูรับการปร

ะมาณและร

บันที่จะคัดลอ

และ 5) แสด

 

มูลผูรับการปร

ไข   

น และ 3) ตร

ผูประเมิน) แ

น PMS Online ส

ระเมินที่ตองก

อบการประ

กมา 3) คลิก

ดงแฟมการปร

ระเมิน/แกไข

  ที่แถบแ

รวจสอบควา

และ 5) คลิกบั

สาํหรับบุคลากร

การนําขอมูลจ

ะเมินเ ดิม ที่

ก “คัดลอก” เพื

ระเมินที่คัดลอ

ขอมูลผูประเมิ

แฟมการประ

มถูกตองของ

นทึก  

รกรมควบคุมโร

จากรอบกาป

ที่ตองการคัด

พ่ือคัดลอก 4

อก ดังนี้ 

มนิ (ถาม)ี 

เมินของผูรับ

งขอมูลผูรับก

 เพ่ือบันทึกข

รค 39 

ประเมินที่ผาน

ดลอกขอมูล

) ระบบจะข้ึน

 

บการประเมิน

การประเมิน

ขอมูล ดังนี้ 

 

 

น

ล             

น

น             

น             
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 บันทึ

ผูรับ

ดําเนินกา

1. เขา

 คลิก

การปฏิบั

2. เขาส

 ดําเ

คูมือการใชง

ทกึขอมูลผลส

บการประเมิน

าร ดังนี้  

าแฟมการปร

กรายละเอียด

บัติราชการ ดัง

สวนที่  “1.1 

นินการ โดย 

งาน PMS Onlin

สัมฤทธิ์ของ

น บันทึกขอมู

ระเมนิของผู

ด   ที่แถ

งนี้ 

ผลสําเรจ็ขอ

1) คลิก “สว

ne สําหรับบุคล

งาน   

มูลผลสัมฤทธิ์

ผรับการประ

ถบแฟมการปร

องงานที่คา

นที่ 1” และ 2

ากรกรมควบคุ

ธิ์ของาน ตาม

 

ะเมนิ 

ระเมินของผูรั

 

ดหวัง” 

2) คลิก “1.1 

 

 

 

 

 

มโรค  

มที่ตกลงรวม

รับการประเมิ

ผลสําเร็จของ

มกับผูบังคับบ

มิน เพื่อเขาสูแ

งงานที่คาดหวั

บัญชา/ผูประ

แบบฟอรมกา

วัง” ดังนี้ 

ะเมินไว โดย

 

ารประเมินผล

 

 

 

ย

ล



 

 

3. บัน

 การ

(KPI) 3)

7) คลิก “

 

 

ทกึขอมูลผล

รบันทึกขอมูล

) ระบุน้ําหนั

“เพ่ิมขอมูล” 

ลสัมฤทธิ์ของ

ลผลสัมฤทธิ์ขอ

นัก (รอยละ)

และ 8) จะแส

คู

งงาน 

องงาน (ตัวชี้

) 4) ระบุหน

สดงแถบตัวชี้วั

คูมือการใชงาน

ชี้วัด) ใหดําเนิ

นวยวัด 5) เ ื

วัดข้ึนดานลาง

น PMS Online ส

นินการ 1) เลือ

ลือกผูกํากับ

ง ดังนี้ 

สาํหรับบุคลากร

อกตัวชี้วัดอาง

บดูแลตัวชี้ วัด

รกรมควบคุมโร

งอิง (KPI) 2

ด 6) ระบุเป

รค 41 

) ระบุตัวชี้วัด

าหมาย 1-5

 

 

ด 

5             
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คูมือการใชงงาน PMS Onlinne สําหรับบุคลากรกรมควบคมุโรค  

 

 



 

 

 บันทึ

การบ

1. เขา

 คลิก

การปฏิบั

2. เขา

 ดําเ

 

3. บัน

 บันข

– 35) โด

และ 3.3)

 

 

 

 

ทกึขอมูลสมร

บันทึกขอมูลส

าแฟมการปร

กรายละเอียด

บัตริาชการ ดัง

าสวนที่ 1.2 ส

นินการ 1) ค

ทกึขอมูลสม

ขอมูลสมรรถน

ดยดําเนินการ

 กําหนดน้าํห

รรถนะ    

สมรรถนะ ใหด

ระเมนิของผู

   ที่แถบ

งนี้ 

สมรรถนะที่ค

ลิก “สวนที่ 1

มรรถนะ 

นะตามที่ตกล

ร 3.1) เลือกส

หนักคะแนนส

คู

ดําเนินการ ดั

ผรับการประ

บแฟมการประ

คาดหวัง 

1” และ 2) คลิ

ลงรวมกับผูบัง

สมรรถนะที่ใช

มรรถนะ ดังนี้

คูมือการใชงาน

ดังนี้  

ะเมนิ 

ะเมนิของผูรับ

 

ลิก “1.2 สมรร

งคับบัญชา/ผู

ชในการประเ

นี้ 

น PMS Online ส

บการประเมนิ

รถนะที่คาดหว

ประเมินไว (ต

มิน 3.2) กําห

สาํหรับบุคลากร

เพ่ือเขาสูแบ

วัง” ดังนี้ 

ตามหัวขอ “กํ

หนดคะแนนเต

รกรมควบคุมโร

บฟอรมการป

กําหนดสมรรถ

ต็มของสมรร

รค 43 

 

ประเมินผล

 

 

ถนะ”หนา 28

รถนะแตละตัว

 

8 

ว 
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ใหคลิก 

 

 
 

คูมือการใชง

3.1 เลอืก

ดําเนิ

 เพ่ือยื

งาน PMS Onlin

กสมรรถนะทีใ่

นินการ 1) คลิ

ยืนยันการลบ 

ne สําหรับบุคล

ใชในการประ

ลิก    ดาน

ดังนี้ 

ากรกรมควบคุ

เมนิ 

นหลังสมรรถน

 

 

มโรค  

นะที่ไมใชในกการประเมิน แและ 2) ระบบบจะแจงเตือน

 

 

 

 

น



 

 

  

  

“กําหนด

กรมควบ

นําผลกา

 

 

 
 

3.2  กาํหน

กําห

ดระดับสมรรถ

บคุมโรค สอด

ารประเมินสม

นดคะแนนเต็

นดคะแนนเต็

ถนะที่คาดหวั

คลองกับคะแ

รรถนะไปใชป

คู

ม็ของสมรรถน

ต็มของสมรรถ

วัง” หนา 35)

แนนเต็มใน P

ประโยชนในก

คูมือการใชงาน

นะ  

ถนะ ในชอง

) เพ่ือใหคะแ

MS Online ร

การจัดทําแผน

น PMS Online ส

“ระดับสมรร

แนนการประ

รวมทั้งการคํา

นพัฒนารายบุ

สาํหรับบุคลากร

ถนะที่คาดหวั

เมินสมรรถน

านวณผลตางส

บคุคลไดอยาง

รกรมควบคุมโร

วัง” เทากับ 5

นะตามมาตรว

สมรรถนะ (G

งเปนรูปธรรม

รค 45 

5 (ตามหัวขอ

วัดสมรรถนะ

ap) สามารถ

ตอไป ดังนี้ 

 

 

 

 

อ 

ะ             

ถ
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“กําหนด

และ 3) ก

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คูมือการใชง

3.3 กาํหน

กําห

น้ําหนักสมรร

กําหนดน้าํหนั

งาน PMS Onlin

นดน้าํหนักคะ

นดน้ําหนักค

รถนะ” หนา 

นักคะแนนสมร

ne สําหรับบุคล

ะแนนสมรรถน

คะแนนสมรร

34) โดยดําเนิ

รรถนะ ดังนี้

ากรกรมควบคุ

นะ 

ถนะ ตามที่ต

นินการ 1) คลิ

 

มโรค  

ตกลงรวมกับ

ลิก “สวนที่ 2

ผูบังคับบัญช

2 2) คลิก “2.

ชา/ผูประเมิน

.2 สมรรถนะ

น (ตามหัวขอ

ะที่แสดงจริง”

 

 

อ 

” 



 

 

3. ผูบัง
 การ

 ตรว

ดําเ

1. ตรว

 ตรว

รับผิดชอ

งคับบัญชา/ผ

รตรวจสอบคว

วจสอบ แฟม

นินการ 2 สว

วจสอบ แฟม

วจสอบความ

บทุกคน จะต

ผูประเมนิ ต

วามถูกตองขอ

มการประเมิ

วน ดังนี้ 

มการประเมิ

ครบถวนของ

องปรากฏที่ห

คู

ตรวจสอบคว

องขอมูลที่ผูรับ

มนิและขอมลู

มนิผูรับการป

งแฟมการปร

หนาจอของผูบั

คูมือการใชงาน

วามถกูตองข

บการประเมิน

 

ลผูประเมนิ  

ประเมนิ 

ระเมิน โดยแฟ

บังคับบัญชา/ผ

 
 
 

น PMS Online ส

ของขอมูล   

นบันทึกใน PM

 

ฟมการประเ

ผูประเมิน ดัง

สาํหรับบุคลากร

     

MS Online ให

มินของผูรับก

งนี้ 

รกรมควบคุมโร

หดําเนินการ ด

การประเมินที

รค 47 

ดังนี้ 

 

 

ที่อยูในความ

 

 

 

ม
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2. ตรว

โดย

ความถูก

ผูประเมิน

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คูมือการใชง

วจสอบ ขอมลู

ยดําเนินการ 

ตองของขอมู

น ดังนี้ 

งาน PMS Onlin

ผูประเมนิ 

1) คลิกเรียก

ลผูประเมิน ซึ

ne สําหรับบุคล

กดู    บนแ

ซ่ึงการบันทึก

ากรกรมควบคุ

แถบแฟม กา

กขอมูลที่ถูกตอ

มโรค  

รประเมินขอ

อง ตองเปนไป

งผูรับการปร

ปตามที่ตกลง

ระเมิน และ 2

งรวมกันกับผูบ

2) ตรวจสอบ

บังคับบัญชา/

 

 

 

บ

/



 

 

  ตรว

การ

ตามขอต
 

1. เขา

 คลิก

การปฏิบั

2. เขา

 ดําเ
 

วจสอบ ขอมู

รตรวจสอบคว

กลงที่กําหนด

าแฟมการปร

กรายละเอียด

บัติราชการ ดัง

สวนที ่1.1 ผล

นินการ 1) ค

มูลผลสัมฤทธิ

วามถูกตองขอ

ดรวมกันหรือไ

ระเมนิของผู

ด  ที่แถบแ

งนี้ 

ลสาํเรจ็ของงา

ลิก “สวนที่ 1

คู

ธิ์ของงาน 

องขอมูลผลสัม

ไม ใหดําเนินก

ผรับการประ

แฟมการประ

านที่คาดหวัง

1” และ 2) คลิ

คูมือการใชงาน

มฤทธิ์ของงาน

การ ดังนี้  

 

ะเมนิ 

ะเมินของผูรับ

 

ลิก “1.1 ผลสาํ

 

 

 

 

 

น PMS Online ส

น ทีผูรับกาปร

บการประเมิน

าเร็จของงานที

สาํหรับบุคลากร

ระเมินบันทึกใ

น เพ่ือเขาสูแ

ที่คาดหวัง” ดั

รกรมควบคุมโร

ใน PMS Onli

แบบฟอรมกา

ดังนี้ 

รค 49 

ne วาเปนไป

 

รประเมินผล

 

 

 

ป

ล     
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3. ตรว

 ดําเ

ผลสัมฤท

 
  

 
 
 

คูมือการใชง

วจสอบขอมลูผ

นินการ 1) ค

ทธิ์ของงาน ดัง

งาน PMS Onlin

ผลสัมฤทธิ์ของ

ลิกเรียกดู  

งนี้ 

ne สําหรับบุคล

งงาน  

  ตัวชี้วัดที่ต

ากรกรมควบคุ

ตองการตรวจ

มโรค  

สอบ และ 2) ตรวจสอบคววามถูกตองขอองขอมูล

 

 

 



 

 

 ตรว

การ

ขอตกลงที

 

1. เขา

 คลิก

การปฏิบั

2. เขา

 ดําเ

จสอบ ขอมูล

รตรวจสอบคว

ที่กําหนดรวม

แฟมการประ

กรายละเอียด

บัติราชการ ดัง

สวนที ่1.2 สม

นินการ 1) ค

ลสมรรถนะ 

วามถูกตองขอ

มกันหรือไม ให

เมนิของผูรบั

ด   ที่แถบ

งนี้ 

มรรถนะทีค่าด

ลิก “สวนที่ 1

คู

องขอมูลสมรร

หดําเนินการ 

การประเมนิ

บแฟมการปร

ดหวัง 

1”  และ 2) ค

คูมือการใชงาน

รถนะ ที่ผูรับก

ดังนี้ 

 

ระเมินของผูรั

 

คลิก“1.2 สมรร

 

 

 

 

 

น PMS Online ส

การประเมินบ

บการประเมิ

รถนะที่คาดหว

สาํหรับบุคลากร

บันทึกใน PMS

น เพ่ือเขาสูแ

วัง” ดังนี้ 

รกรมควบคุมโร

S Online ว

แบบฟอรมกา

 

 

รค 51 

วาเปนไปตาม

 

ารประเมินผล

 

ม

ล



 

52 

 

3. ตรว

 ดําเ

ของสมรร

 

 

คูมือการใชง

วจสอบขอมลูส

นินการ โดย 

รถนะในชองร

งาน PMS Onlin

สมรรถนะ 

1) ตรวจสอบ

ระดับสมรรถน

ne สําหรับบุคล

บความครบถว

นะ (ตามหัวขอ

ากรกรมควบคุ

วนของสมรรถ

อ “กําหนดสม

 

 

 

มโรค  

ถนะ และ 2) 

มรรถนะ” หน

ตรวจสอบควา

า 28-35)  ดัง

 

ามถูกตองขอ

งนี้ 

องคะแนนเต็ม

 

 

 

ม



 

 

 

 

 

 

 

 

ตดิต

คู

ระ

ตาม/พั

คูมือการใชงาน

ะหวา

พัฒนา 

ร

 

น PMS Online ส

างรอ

(Mon

รอบที 1 : ต

สาํหรับบุคลากร

อบกา

itor/D

ต.ค. – มี.ค. 

รกรมควบคุมโร

ารปร

Develo

/ รอบที่ 2
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ระเมิ

opmen

2 : เม.ย. –

 

 

น 

 nt)

ก.ย. 
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4. ผูรับ

 ควร

ความกา

PMS Onl

 

 พิมพ

การพ

1. เขา

 คลิก

การปฏิบั

2. เขา

 ดําเ

คูมือการใชง

บการประเมิ

รมีการรายงา

าวหนา รวม

ine ได 2 ชอง

พขอความรา

พิมพขอความ

าแฟมการปร

กรายละเอียด

บัติราชการ ดัง

าสวนที่ 2.1  

นินการ 1) ค

งาน PMS Onlin

มนิ รายงาน

านผลการปฏิ

มทั้งเปนหลัก

งทาง ดังนี้ 

ายงานผลกา

มรายงานผลก

ระเมนิของผู

ด  ที่แถบ

งนี้ 

ผลสาํเรจ็ขอ

ลิก “สวนที่ 2

ne สําหรับบุคล

นผลการปฏบัิ

บัติงานตามตั

กฐานเอกสา

ารปฏบิัตงิาน

การปฏิบัติงาน

ผรับการประ

แฟมการประ

องงานจรงิ

2” และ 2) คลิ

ากรกรมควบคุ

บัตงิาน   

ตัวชี้วัดอยางส

ารเชิงประจัก

น   

น ดําเนินการ

ะเมนิ 

ะเมินของผูรับ

ลิก “2.1 ผลสํ

มโรค  

สม่ําเสมอ (อย

กษประกอบ

ร ดังนี้  

บการประเมิน

าเร็จของงาน

ยางนอยเดือน

การประเมิน

น เพ่ือเขาสูแ

นจริง” ดังนี้ 

นละ 1 ครั้ง) 

น โดยสามา

 

 

แบบฟอรมกา

เพื่อรายงาน

ารถรายงาน

รประเมินผล

 

 

 

น

น             

ล

 



 

 

3. เลอื

 คลิก

 

4. ราย

 ดําเ

เพ่ือบันทึ
 

 
 

อกตัวชี้วัดที่จ

กแกไข   ด

ยงานผลการ

เนินการ 1) พ

ึกขอมูลรายง

จะรายงานผ

ดานหลังตัวชี้วั

รปฏบิัตงิาน

พิมพขอความ

านผลการปฏิ

คู

ลการปฏบัิติ

วัดที่ตองการร

น 

มรายงานผล

ฏิบัติงาน ดังนี้

คูมือการใชงาน

ตงิาน 

รายงานผลกา

ลการดําเนิน

นี้   

 

น PMS Online ส

ารปฏิบัติงาน

นงานในชอง 

สาํหรับบุคลากร

น ดังนี้   

“ผลงานจริง

รกรมควบคุมโร

ง” 2) คลิกบั
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บันทึก 
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 แน

การ

1. เขา

 

ประเมินผ

2. เขา

 ดําเ

3. เลอื

 คลิก

 

 

คูมือการใชง

บไฟลรายงา

รแนบไฟลราย

าแฟมการปร

คลิกรายละ

ผลการปฏิบัติ

สวนที ่2.1 ผล

นินการ 1) ค

กตัวชีว้ัดที่จะร

กแนบไฟล  

งาน PMS Onlin

านผลการป

ยงานผลการป

ระเมนิของผู

ะเอียด   

ตริาชการ ดังนี

ลสาํเรจ็ของงา

ลิก “สวนที่ 2

รายงานผลก

 ดานหลังตั

ne สําหรับบุคล

ฏบิัตงิาน  

ปฏิบัติงาน โด

ผรับการประ

 ที่แถบแฟม

นี้ 

านจรงิ 

2” และ 2) คลิ

ารปฏบัิตงิาน

ตัวชี้วัดที่ตองก

ากรกรมควบคุ

ดยดําเนินการ

ะเมนิ 

มการประเมิน

ลิก “2.1 ผลสํ

น 

การรายงานผ

มโรค  

ร ดังนี้ 

นของผูรับก

าเร็จของงาน

ผลการปฏิบัตงิ

ารประเมิน 

นจริง” ดังนี้ 

งาน ดังนี้   

เพ่ือเขาสูแบ

 

บบฟอรมการ

 

 

 

 

ร



 

 

4. แนบ

 ดําเ

“รายละเ ี

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

บไฟลรายงาน

นินการ 1) ค

อียด” 4) คลิก

นผลการปฏบัิ

คลิกเลือกไฟล

กนําเขา  

คู

ตงิาน 

ล   

  และ 5) จ

คูมือการใชงาน

2) เลือกไฟล

จะปรากฏแถบ

 

น PMS Online ส

ลที่จะแนบ 3)

บไฟลที่แนบ ด

สาํหรับบุคลากร

ระบุรายละเ

ดังนี้   

รกรมควบคุมโร

เอียดไฟลที่จะ
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ะแนบ ในชอง

 

 

 

ง 
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5. ผูบัง
 การ

ใหคําปรึ

ดําเนินกา

 ตดิต

การ

PMS Onl

1. เขา

 คลิก

การปฏิบั

คูมือการใชง

งคับบัญชา/

รติดตามผลก

กษา แนะนํา

ารใน PMS O

ตามขอความ

ติดตามรายง

ine ดําเนินกา

าแฟมการปร

กรายละเอียด

บัติราชการ ดัง

งาน PMS Onlin

/ผูประเมิน ติ

การปฏิบัติงา

า และพัฒนา

nline ได 2 ช

มรายงานผล

งานผลการป

าร ดังนี้  

ระเมินของผู

ด   ที่แถบ

งนี้ 

ne สําหรับบุคล

ตดิตามและพั

นของผูรับกา

ผูรับการประ

ชองทาง ดังนี้

ลการปฏบิัตงิ

ปฏิบัติงานที่ผู

ผูรับการประ

บแฟมการปร

ากรกรมควบคุ

พัฒนาผลกา

ารประเมินค

ะเมินใหมีผลก

 

งาน 

ผูรับการประ

ะเมิน 

ระเมินของผูรั

 

มโรค  

ารปฏบิัตงิาน

ควรดําเนินกา

การปฏิบัติงา

ะเมิน พิมพขอ

บการประเมิ

น   

ารอยางสม่ํา

านตามเปาหม

อความรายง

น เพ่ือเขาสูแ

เสมอ เพ่ือกํา

มายที่ตั้งไว โ

งานผลการป

แบบฟอรมกา

ากับ ติดตาม

โดย สามารถ

 

ปฏิบัติงานใน

 

ารประเมินผล

 

 

ม             

ถ

น             

ล

 



 

 

2. เขา

 ดําเ

3. เลอื

 คลิก

4. ตดิต

 ติดต

าสวนที่ 2.1 ผ

นินการ 1) ค

อกตัวชี้วัดที่จ

กแกไข   

ตามรายงาน

ตามรายงานผ

ผลสาํเรจ็ขอ

ลิก “สวนที่ 2

จะตดิตามรา

ดานหลังตัวชีว้

นผลการปฏิ

ผลการปฏิบัติ

คู

องงานจรงิ 

2” และ 2) คลิ

ยงานผลกา

วัดที่จะติดตาม

บัตงิาน 

งานในชอง “

คูมือการใชงาน

ลิก “2.1 ผลสํ

ารปฏบิัตงิาน

ม ดังนี้   

“ผลงานจริง”

น PMS Online ส

าเร็จของงาน

น 

ดังนี้   

สาํหรับบุคลากร

นจริง” ดังนี้ 

รกรมควบคุมโรรค 59 
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 ตดิ

ผูบัง

ผลการป

1. เขา

 คลิก

การปฏิบั
 

2. เขา

 ดําเ
 

 

คูมือการใชง

ตามไฟลราย

งคับบัญชา/ผู

ฏิบัติงานใน 

าแฟมการปร

กรายละเอียด

บัติราชการ ดัง

สวนที ่2.1 ผล

นินการโดย 1

งาน PMS Onlin

ยงานผลการ

ผูประเมิน สา

PMS Online โ

ระเมินของผู

ด  ที่แถบ

งนี้ 

ลสาํเรจ็ของงา

1) คลิก “สวน

ne สําหรับบุคล

รปฏบิัตงิาน

มารถติดตาม

โดยดําเนินกา

ผูรับการประ

บแฟมการประ

านจรงิ 

นที่ 2” (ผลกา

ากรกรมควบคุ

น 

รายงานผลก

าร ดังนี้ 

 

ะเมิน 

ะเมินของผูรับ

 

ารปฏิบัติงาน

 

 

 

มโรค  

การปฏิบัติงาน

บการประเมิน

) และ 2) คลิ

นที่ผูรับการป

น เพ่ือเขาสูแ

ก 2.1 ผลสําเ

ประเมิน แนบ

แบบฟอรมกา

ร็จของงานจริ

บไฟลรายงาน

 

รประเมินผล

 

รงิ ดังนี้ 

 

 

น

ล



 

 

3. เลอื

 คลิก

 

4. ตดิต

 โดย

 

 
 

อกตัวชี้วัดที่จ

กแนบไฟล  

ตามรายงาน

ยคลิกที่เรียกดู

 
 
 

จะตดิตามรา

 ดานหลังตั

นผลการปฏิ

ดู  เพ่ือเรียก

คู

ยงานผลกา

ตัวชี้วัดที่ตองก

บัตงิาน 

กดูไฟลรายงา

คูมือการใชงาน

ารปฏบิัตงิาน

การติดตาม ดัง

านผลการปฏิ

 

น PMS Online ส

น 

งนี้   

ฏิบัติงานของผู

สาํหรับบุคลากร

ผูรับการประเมิ

 

รกรมควบคุมโร

มิน ดังนี้   
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ปร

คู

ระเมนิ

คูมือการใชงาน

สิ้น
ผลกา

น PMS Online ส

นรอ
รปฏบิั

สาํหรับบุคลากร

บกา
บัตงิาน

รอบท ี

รกรมควบคุมโร

ารปร
น (App

 1 : ม.ีค. / 

รค 62 

ระเมนิ
praise

รอบที่ 2 : ก

 

  

 น
 e)

ก.ย. 
 

 



 

 

6. ผูรับ
การ

ขอมูลปร

 ปร

ผูรั

โดยดําเนิ

1. เปด

(ตา

บการประเมิ

รประเมินตนเ

ะกอบการปร

ะเมนิตนเอง

บการประเมิ

นินการประเมิ

ดไฟลแบบฟอ

มหัวขอ “สมร

มนิ ประเมนิ

เองในสวนขอ

ระเมินของผูบัง

งในสวนของ

มิน ประเมิน

มินสมรรถนะใ

อรมประเมนิ

รรถนะเฉพาะ

คู

ตนเองในสว

องสมรรถนะ

งคับบัญชา/ผู

งสมรรถนะใน

นตนเองในส

ในแบบฟอรม 

นสมรรถนะ

ตามลักษณะง

คูมือการใชงาน

วนของสมรร

ตามสมรรถน

ผูประเมิน ใหด

 

นแบบฟอรม

สวนของสมร

Excel ดังนี้

Excel ตามต

งานที่ปฏิบัติ”

น PMS Online ส

รถนะ   

นะและแนวท

ดําเนินการ ดั

ม Excel 

รรถนะตามม

ตาํแหนง/สา

 หนา 29-33)

สาํหรับบุคลากร

ทางที่กรมควบ

งนี้ 

มาตรวัดสมร

ายงาน  

)  

รกรมควบคุมโร

บคุมโรคกําห

รรถนะกรม

รค 63 

หนด เพ่ือเปน

 

ควบคุมโรค

 

 

 

น

ค              
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2. ประ

 ดําเ

ตั้งแตระด

หนา 35)

สมรรถน
 

 
 
 
 
 

คูมือการใชง

ะเมนิตนเอง

นินการ โดย

ดับ 1 จนถึงร

) และ 2) คลิ

นะ) ดังนี้ 

งาน PMS Onlin

งในสวนของ

  1) ระบุคะแ

ระดับสมรรถน

ลิกที่ sheet 

ne สําหรับบุคล

สมรรถนะ

แนนประเมินส

นะที่คาดหวัง

สมรรถนะ

ากรกรมควบคุ

สมรรถนะ 1-5

งของผูรับการ

ะตอไป เพ่ือป

มโรค  

5 ในชอง “ผ

รประเมิน (ต

ระเมินสมรร

ผลการประเมิ

ามหัวขอ “ระ

ถนะตัวตอไป

มิน (ตนเอง)” 

ะดับสมรรถน

จนครบทุกส

 

โดยประเมิน

นะที่คาดหวัง”

มรรถนะ (15

 

น

” 

5 



 

 

3. สรปุ

 เมื่อ

2) ระบุข

(ตามหัวข

ประเมินต

ใน PMS 
 

 

 

 
 
 

ปผลการปร

อประเมินสม

อมูลของผูรับ

ขอ “ระดับสม

ตนเอง” ซ่ึง ผ

Online ดังนี้ 

ะเมนิสมรรถ

รรถนะครบท

บการประเมิน

มรรถนะที่คา

ผลการประเมิ

คู

ถนะ 

ทุกสมรรถนะ

น 3) ระบุสมร

าดหวัง” หนา

นิดังกลาว คือ

คูมือการใชงาน

ะ (15 สมรร

รรถนะที่คาดห

า 35) และ 4

อผลการประ

น PMS Online ส

ถนะ) ใหดํา

หวังของผูรับก

) คะแนนจะ

เมนิสมรรถน

สาํหรับบุคลากร

เนินการ 1) 

การประเมิน ใ

ถูกคํานวณแ

ะที่ผูรับการป

รกรมควบคุมโร

คลิกที่ shee

ในชอง “ระดั

ละแสดงในช

ประเมินจะตอง
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et “สรุปผล”

ดับสมรรถนะ”

ชอง “ผลการ

งนาํไปบันทึก

 

 

”             

” 

ร

ก
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 บัน

นําผ

1. เขา

 คลิก

การปฏิบั

2.  เขา

 

ดังนี้ 

คูมือการใชง

นทกึผลการป

ผลการประเมิ

าแฟมการปร

กรายละเอียด

บัติราชการ ดัง

าสวนที่ 2.2 

ดําเนินกา

งาน PMS Onlin

ประเมินตนเ

มินสมรรถนะใ

ระเมินของผู

ด   ที่แถบ

งนี้ 

สมรรถนะที่

าร โดย 1) ค

ne สําหรับบุคล

องในสวนขอ

ในแบบฟอรม 

ผูรับการประ

บแฟมการปร

แสดงจรงิ 

คลิก “สวนที่ 

ากรกรมควบคุ

องสมรรถน

Excel มาบัน

 

ะเมิน 

ระเมินของผูรั

 

2” ผลการป

 

 

 

 

 

มโรค  

ะใน PMS O

นทึกใน PMS 

รับการประเมิ

ปฏิบัติงาน แล

nline 

Online โดยดํ

น เพ่ือเขาสูแ

ละ 2) คลิก 2

ดําเนินการ ดัง

แบบฟอรมกา

2.2 สมรรถน

งนี้  

 

ารประเมินผล

 

นะที่แสดงจริง

 

 

ล

ง 



 

 

3.  บันทึ

1) น

คะแนนป

การประเ

 

 

 

 
 

ทกึผลการปร

นําผลการปร

ประเมินสมรร

เมินตนเองใน

ระเมนิสมรรถน

ะเมินจากกา

ถนะ หนา 65

นสวนของสมร

คู

นะ 

รประเมินตน

5) มาบันทึกใน

รรถนะ ดังนี้

คูมือการใชงาน

นเองในแบบฟ

นชอง “ผลกา

 

 
 
 

น PMS Online ส

ฟอรมประเมิน

ารระเมินตนเ

สาํหรับบุคลากร

นสมรรถนะ Ex

อง” และ 2) 

รกรมควบคุมโร

xcel (ตาม

คลิก   เ
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หัวขอ 3.สรุป

เพ่ือบันทึกผล

 

ป

ล
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7. ผูให

 ใหข

ผูประเมิน

 ใหข

การ

1. เขา

 คลิก

การปฏิบั

2. เขา

 1) ค

คูมือการใชง

หขอมูล (ถามี

ขอมูลประเมิน

น ดังนี้ 

ขอมูลประเมิ

รใหขอมูลประ

าแฟมการปร

กรายละเอียด

บัติราชการ ดัง

าสวนที่ 2.1 ผ

คลิก “สวนที่ 

งาน PMS Onlin

ม)ี ใหขอมูล

นผลการปฏิบัติ

นิผลสัมฤทธิ

ะเมินผลสัมฤท

ระเมินของผู

ด    ที่แถบ

งนี้ 

ผลสาํเรจ็ขอ

2” ผลการปฏิ

ne สําหรับบุคล

ประเมนิผลก

ติงานของผูรั

ธิ์ของงาน  

ทธิ์ของาน ของ

ผูรับการประ

บแฟมการปร

องงานจรงิ 

ฏิบัติงาน และ

ากรกรมควบคุ

การปฏบิัตงิ

รบการประเมิ

งผูรับการปร

ะเมิน 

ระเมินของผูรั

ะ 2) คลิก“2.1

 

มโรค  

าน 

น เพ่ือเปนขอ

ระเมิน ดําเนนิ

รับการประเมิ

1 ผลสําเร็จขอ

อมูลในการปร

นการ ดังนี้ 

ิน เพ่ือเขาสูแ

องงานจริง” ดั

ระเมินของผูบ

แบบฟอรมกา

ดังนี้ 

บังคับบัญชา/

 

 

ารประเมินผล

 

 

 

/         

ล



 

 

3. เลอื

 คลิก

4. ใหข

 1) พิ

เปาหมาย

ประกอบ

 

 

 

อกตัวชี้วัดที่จ

กแกไข   

ขอมูลประเมิ

พิจารณาผลสั

ยที่ตั้งไว 2) ร

การประเมินใ

จะใหขอมูล 

ดานหลังตัวชี้

นิผลสัมฤทธิ

มฤทธ์ิของงา

ระบุคะแนน 1

ในชอง “หมา

คู

วัดที่จะใหขอมู

ธิ์ของงาน 

นจากรายงา

1-5 ในชอง “

ยเหตุผูประเมิ

คูมือการใชงาน

มูล ดังนี้   

นผลการดําเ

“ผลการประเ

มิน” และ 4) ค

น PMS Online ส

นินงาน และไ

เมิน” (สามาร

คลิกบันทึก 

สาํหรับบุคลากร

ไฟลเอกสาร/

รถใสเปนจุดท

  เพ่ือบัน

รกรมควบคุมโร

/หลักฐาน เป ี

ทศนิยมได) 3

นทึกผลการป
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รียบเทียบกับ

) ระบุเหตุผล

ระเมิน ดังนี้

 

 

บ

ล
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 ใหข

การ

1. เปด

เปด

(ตามหัวข

คูมือการใชง

ขอมูลประเมิ

รใหขอมูลประ

ดไฟลแบบฟอ

ดไฟลแบบฟอร

ขอ “ประเมินต

งาน PMS Onlin

มนิสมรรถนะ

ะเมินสมรรถน

อรมประเมนิ

รมประเมินสม

ตนเองในสวน

ne สําหรับบุคล

ะ 

นะ ดําเนินการ

นสมรรถนะ 

มรรถนะ Exce

นของสมรรถน

ากรกรมควบคุ

ร ดังนี้ 

Excel 

el ตามตําแ

นะ” หนา 63-

 

 

 

 

 

มโรค  

หนง/สายงาน

65) ดังนี้ 

น ที่ผูรับการรประเมินประ

 

เมินตนเองไว

 

 

ว 



 

 

2. ใหข

  1) 

จนถึงระด

2) คลิกที่

 

 

 
 
 
 
 
 

ขอมูลประเมิ

ระบุคะแนนป

ดับสมรรถนะ

ที่ sheet สมร

 

นิสมรรถนะ

ประเมินสมรร

ที่คาดหวังขอ

รถนะตอไป เ

คู

ะ 

รถนะ 1-5 ใน

องผูรับการปร

พ่ือประเมินส

คูมือการใชงาน

นชอง “ผลการ

ระเมิน (ตามห

มรรถนะจนค

น PMS Online ส

รประเมิน (ผู

หัวขอ “ระดับ

ครบทุกสมรรถ

สาํหรับบุคลากร

ประเมิน)” โ

สมรรถนะที่ค

ถนะ (15 สมร

รกรมควบคุมโร

โดยประเมินต

คาดหวัง” ห

รรถนะ) ดังนี้ 
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ตั้งแตระดับ 1

หนา 35) และ

 

 

 

1 

ะ              
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3. สรปุ

 เมื่อ

“สรุปผล

การประเ

 

 
 
 
 
 
 
 
 

คูมือการใชง

ปผลการใหข

อใหขอมูลประ

ล” และ 2) 

เมินดังกลาว 

งาน PMS Onlin

ขอมูลประเมิ

ะเมินสมรรถน

คะแนนจะถู

คือ ผลการป

ne สําหรับบุคล

มนิสมรรถนะ

นะครบทุกสม

ถูกคํานวณแ

ประเมินสมรรถ

ากรกรมควบคุ

ะ 

รรถนะ (15 ส

และแสดงใน

ถนะที่ผูใหขอ

มโรค  

สมรรถนะ) ใ

นชอง “ผลก

มลู จะตองนาํ

หดําเนินการ

การประเมิน

าไปบันทึกใน 

รตอ โดย 1) ค

นของผูประเ

PMS Online

คลิกที่ sheet

มิน” ซ่ึงผล

 ดังนี้ 

 

 

 

t 

ล               



 

 

4. บัน

4.1)

คะแนนป

 

ประเมินผ
 

 

 

 

ชอง “ผ

มาบันทึก

ระดับสม

หนา 71) 

และ 3) ค

 

ทกึผลการใ

 เขาแฟมการ

ประเมินสมรร

4.1 เขาแ

คลิก

ผลการปฏิบัติ

4.2 เขาส

ดําเนิ

4.4 บันทึ

1) น

ลการประเมิ

กใน PMS O

รรถนะที่คาด

มาบันทึกใน

คลิกบันทึก 

หขอมูลประ

รประเมินของ

ถนะ ดังนี้ 

แฟมการประเ

กรายละเอียด 

ตริาชการ ดังนี

สวนที ่2.2 สม

นินการ 1) คลิ

ทกึผลการใหข

นําผลที่ไดจา

มินของผูประ

Online ชอง “

ดหวัง) ในแบ

นชอง “เหตุกา

  เพ่ือบั

คู

เมนิสมรรถน

งผูรับการปร

มนิของผูรับก

  ที่แถบ

นี้ 

รรถนะทีแ่สด

ลิก “สวนที่ 2”

อมูลประเมนิส

กการใหขอมู

ะเมิน” (ตาม

“ผลการประเ

บฟอรมประเ

ารณ/พฤติกรร

นทึกผลการใ

คูมือการใชงาน

นะใน PMS 

ระเมิน 4.2) เ

การประเมนิ

บแฟมการประ

ดงจรงิ 

” และ 2) 2.2

สมรรถนะ 

มูลประเมินส

มหัวขอ 3. ส

เมินสมรรถน

เมินสมรรถน

รม” เพื่อใหขอ

ใหขอมูลประเมิ

น PMS Online ส

Online 

ขาสวนที่ “2

ะเมินของผูรับ

2สมรรถนะที่แ

สมรรถนะใน

รุปผลการให

ะ” 2) นําประ

ะ Excel (ตา

อมูลชองวางส

มินสมรรถนะ

สาํหรับบุคลากร

.2 สมรรถนะ

บการประเมิน

แสดงจริง ดังนี

แบบฟอรมป

หขอมูลประเ

ะเด็นที่ไมผาน

มหัวขอ 2. ให

สมรรถนะของ

 ดังนี้

รกรมควบคุมโร

ะที่แสดงจริง”

น เพ่ือเขาสูแบ

นี้ 

ประเมินสมร

เมินสมรรถน

นการประเมิน

หขอมูลประเมิ

งผูรับการปร
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” 4.3) บันทึก

บบฟอรมการ

รถนะ Excel

นะ หนา 72)

น (ไมเต็มตาม

มินสมรรถนะ

ะเมิน (Gap-)

 

ก

ร

 

 

l        

)             

ม

ะ 

) 
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คูมือการใชงงาน PMS Onlinne สําหรับบุคลากรกรมควบคุ

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มโรค  

 



 

 

 ใหข

 การ

1. เขา

 คลิก

การปฏิบั

2. ใหข

 ดําเ

3) คลิกเ

ข้ึนดานล

ขอมูล แผนพั

รใหขอมูลแผน

าแฟมการปร

กรายละเอียด

บัติราชการ ดัง

ขอมูลแผนพัฒ

เนินการ 1) 

เพ่ิมขอมูล 

ลาง ดังนี้ 

พัฒนาผลกา

นพัฒนาผลกา

ระเมนิของผู

ด    ที่แถ

งนี้ 

ฒนาผลการปฏิ

คลิก “สวน

   เพ่ื

คู

ารปฏบิัตงิาน

ารปฏิบัติงาน

ผรับการประ

บแฟมการปร

ฏบัิตงิาน 

นที่ 4” 2) ให

พ่ือบันทึกขอมู

คูมือการใชงาน

น   

ของผูรับการ

ะเมนิ 

ระเมินของผูรั

หขอมูลแผน

มูล และ 4) ร

น PMS Online ส

รประเมิน ดํา

รับการประเมิ

พัฒนาผลกา

ระบบจะแสดง

สาํหรับบุคลากร

เนินการ ดังนี้

มิน เพื่อเขาสูแ

ารปฏิบัติงา

งแถบความเ

รกรมควบคุมโร

นี้  

แบบฟอรมกา

นของผู รับก

เห็นเกี่ยวกับแ
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ารประเมินผล

 

การประเมิน

แผนพัฒนาฯ

 

 

 

ล

น             

ฯ       
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8. ผูบัง
 การ

 ปร

 การ

1. เขา

 คลิก

การปฏิบั

2. เขา

 ดําเ

 

 

คูมือการใชง

งคับบัญชา/ผ

รประเมินผลก

ะเมนิผลสัมฤ

รประเมินผลสั

าแฟมการปร

กรายละเอียด

บัติราชการ ดัง

าสวนที่ 2.1 ผ

นินการ 1) ค

งาน PMS Onlin

ผูประเมนิ ป

การปฏิบัติงาน

ฤทธิ์ของงาน

สัมฤทธิ์ของงา

ระเมินของผู

ด    ที่แถบ

งนี้ 

ผลสาํเรจ็ขอ

ลิก “สวนที่ 2

ne สําหรับบุคล

ประเมนิผลก

น ของผูรับกา

น  

านของผูรับกา

ผูรับการประ

บแฟมการปร

องงานจรงิ 

2” ผลการปฏิ

ากรกรมควบคุ

การปฏบิัตงิา

ารประเมิน ดํา

ารประเมิน ดํา

ะเมิน 

ระเมินของผูรั

 

ฏิบัติงาน และ 

มโรค  

าน 

าเนินการ ดัง

าเนินการ ดัง

รับการประเมิ

2) คลิก“2.1 

งนี้ 

งนี้ 

ิน เพ่ือเขาสูแ

ผลสําเร็จของ

แบบฟอรมกา

งงานจริง” ดั

 

 

ารประเมินผล

 

งนี้ 

 

 

ล



 

 

3. เลอื

 คลิก

4. ประ

 ดําเ

เปรียบเที

3) ระบุเห

ประเมิน 

อกตัวชี้วัดที่จ

กแกไข   

ะเมนิผลสัมฤ

นินการ 1) พิ

ทียบกับเปาหม

หตุผลประกอบ

ดังนี้ 

จะประเมนิผล

ดานหลังตัวชี้

ฤทธิ์ของงาน

พิจารณาผลสั

มายที่ตั้งไว 2

บการประเมิน

คู

ลสัมฤทธิ์ขอ

วัดที่จะประเมิ

น  

สัมฤทธ์ิของงา

2) ระบุคะแนน

นในชอง “หม

คูมือการใชงาน

องงาน 

มินผลสัมฤทธิ์ข

านจากรายง

น 1-5 ในชอง

มายเหตุผูประ

น PMS Online ส

ของงาน ดังนี้

งานผลการดํ

ง “ผลการปร

เมิน” และ 4)

สาํหรับบุคลากร

นี้   

าเนินงาน แ

ระเมิน” (สาม

) คลิกบันทึก 

รกรมควบคุมโร

ละไฟลเอกส

มารถใสเปนจุ

  เพื่อบั
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าร/หลักฐาน

จดทศนิยมได)

บันทึกผลการ

 

 

น 

) 

ร
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 ปร

การ

1. เปด

เปด

สวนของ

ประเมินส

คูมือการใชง

ะเมนิสมรรถ

รประเมินสมร

ดไฟลแบบฟอ

ดไฟลแบบฟอร

สมรรถนะไว 

สมรรถนะไว (

งาน PMS Onlin

ถนะ  

รรถนะของผูรั

อรมประเมนิ

รมประเมินสม

(ตามหัวขอ “

(ตามหัวขอ “ใ

ne สําหรับบุคล

บการประเมิน

นสมรรถนะ 

มรรถนะ Exce

“ประเมินตนเ

ใหขอมูลประเ

ากรกรมควบคุ

น ดําเนินการ

Excel 

el ตามตําแห

องในสวนขอ

เมินสมรรถนะ

 

 

 

 

มโรค  

ร ดังนี้ 

หนง/สายงาน

งสมรรถนะ”

ะ” หนา 70-7

น ที่ผูรับการป

หนา 63-65

2) ตัวอยางดั

ประเมิน ประเ

5) และผูใหขอ

ดังนี้ 

 

เมินตนเองใน

อมูล ใหขอมูล

 

 

น

ล



 

 

2. ประ

 1) ร

จนถึงระด

2) คลิกที่

 

ะเมนิสมรรถน

ระบุคะแนนป

ดับสมรรถนะ

ที่ sheet สมร

นะ  

ระเมินสมรรถ

ที่คาดหวังขอ

รถนะตอไป เ

คู

ถนะ 1-5 ในช

องผูรับการปร

พ่ือประเมินส

คูมือการใชงาน

ชอง “ผลการ

ระเมิน (ตามห

มรรถนะจนค

 
 
 

น PMS Online ส

รประเมิน (ผูป

หัวขอ “ระดับ

ครบทุกสมรรถ

สาํหรับบุคลากร

ประเมิน)” โ

สมรรถนะที่ค

ถนะ (15 สมร

รกรมควบคุมโร

โดยประเมินต

คาดหวัง” ห

รรถนะ) ดังนี้ 
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ตั้งแตระดับ 1

หนา 35) และ

 

 

 

1 

ะ             
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3. สรปุ

 เมื่อ

และ 2) 

ดังกลาว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คูมือการใชง

ปผลการปร

อระบุผลการป

ผลการประเ

คือ ผลการป

งาน PMS Onlin

ะเมนิสมรรถ

ประเมินครบทุ

มินจะถูกคําน

ประเมินสมรร

ne สําหรับบุคล

ถนะ 

ทุกสมรรถนะ 

นวณและแสด

ถนะที่ ผูบังคั

ากรกรมควบคุ

(15 สมรรถน

ดงในชอง “ผ

คับบัญชา/ผูปร

มโรค  

นะ) ดําเนินกา

ผลการประเมิ

ระเมิน จะตอง

ารตอ โดย 1)

มินของผูประ

งนาํไปบันทึก

) คลิกที่ she

เมิน” ซ่ึงผล

กใน PMS Onl

et “สรุปผล”

การประเมิน

ine ดังนี้ 

 

” 

น



 

 

4. บัน

ดําเ

4.3) บันทึ

 

ประเมินผ

 

 

Excel ชอ

มาบันทึก

ระดับสม

มาบันทึก

3) คลิกบั

 

ทกึคะแนนป

นินการ โดย

ทึกผลการปร

4.1 เขาแ

คลิก

ผลการปฏิบัติ

4.2 เขาส

ดําเนิ

4.3 บันทึ

ดําเนิ

อง “ผลการ

กใน PMS O

รรถนะที่คาด

กในชอง “เห

บันทึก 

ประเมินสมร

 4.1) เขาแฟม

ะเมินสมรรถน

แฟมการประเ

รายละเอียด 

ตริาชการ ดังนี

สวนที ่2.2 สม

นินการ 1) คลิ

ทกึผลการประ

นินการ 1) นํ

รประเมินขอ

Online ชอง “

ดหวัง) ในแบบ

ตุการณ/พฤติ

  เพ่ือบันทึก

คู

รรถนะใน PM

มการประเมิน

นะ ดังนี้ 

มนิของผูรับก

  ที่แถบแ

นี้ 

รรถนะทีแ่สด

ลิก “สวนที่ 2”

ะเมนิสมรรถน

าผลที่ไดจาก

องผูประเมิน

“ผลการประเ

บฟอรมประเมิ

ติกรรม” เพ่ือ

ผลการใหขอม

คูมือการใชงาน

MS Online

นของผูรับการ

การประเมนิ

แฟมการประ

 

ดงจรงิ 

” และ 2) คลิ

 

นะ 

กการใหขอมูล

น” (ตามหัวข

เมินสมรรถน

มินสมรรถนะ

อใหขอมูลชอ

มูลประเมินสม

น PMS Online ส

รประเมิน 4.2

ะเมินของผูรับ

ก “2.2 สมรร

ลประเมินสมร

ขอ 3. สรุปผ

ะ” 2) นําประ

ะ Excel (ตาม

งวางสมรรถ

มรรถนะ ดังนี้

สาํหรับบุคลากร

2) เขาสวนที่ 

บการประเมิน

รถนะที่แสดงจ

รรถนะในแบบ

ผลการประเ

ะเด็นที่ไมผาน

มหัวขอ 2. ปร

นะของผูรับก

นี้ 

รกรมควบคุมโร

2.2 สมรรถน

น เพ่ือเขาสูแบ

จริง” ดังนี้ 

บฟอรมประเมิ

มินสมรรถน

นการประเมิน

ระเมินสมรรถ

การประเมิน 

รค 81 

นะที่แสดงจริง

บบฟอรมการ

 

 

มินสมรรถนะ

นะ หนา 80)

น (ไมเต็มตาม

นะ หนา 79)

(Gap-) และ

 

ง 

ร

ะ 

)             

ม

) 

ะ       
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คูมือการใชงงาน PMS Onlinne สําหรับบุคลากรกรมควบคุ

 
 
 
 
 
 
 

มโรค  

 

 

 



 

 

 กาํห

ผูบัง

1. เขา

 คลิก

การปฏิบั

2. ระบ

 ดําเ

ขอมูล 

ตัวอยางด

 
 
 

หนดแผนพัฒ

งคับบัญชา/ผู

าแฟมการปร

กรายละเอียด

บัติราชการ ดัง

บแุผนการพั

นินการ 1) ค

  เพ่ือ

ดังนี้ 

ฒนาแผนกา

ประเมิน กําห

ระเมนิของผู

ด   ที่แถบ

งนี้ 

ฒนาผลการ

คลิก “สวนที่ 

อบันทึกขอมู

คู

ารปฏบิัตงิาน

หนดแผนพัฒน

ผรับการประ

บแฟมการปร

รปฏบิัตงิาน

4” 2) ระบุแ

ล และ 4) ระ

คูมือการใชงาน

น 

นาผลการปฏิ

ะเมนิ 

ระเมินของผูรั

น 

แผนพัฒนาผล

ะบบจะแสดง

น PMS Online ส

ิบัติงานของผู

รับการประเมิ

ลการปฏิบัติง

งแถบความเห็

สาํหรับบุคลากร

ผูรับกาประเมิน

น เพ่ือเขาสูแ

งานของผูรับก

ห็นเกี่ยวกับแ

รกรมควบคุมโร

น โดยดําเนนิ

 

แบบฟอรมกา

การประเมิน

แผนพัฒนาฯ 

รค 83 

นการ ดังนี้  

ารประเมินผล

 

 3) คลิกเพ่ิม

ข้ึนดานลาง

 

 

 

ล

ม

ง 
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9.  ผูบัง

 การ

ดําเนินกา

 พจิา

การ

1. เขา

 คลิก

การปฏิบั

2. พิจา

 ดําเ

ประเมินผ

คูมือการใชง

งคับบัญชาเ

รใหความเห็

าร ดังนี้ 

ารณาผลกา

รดูเพ่ือพิจารณ

าแฟมการปร

กรายละเอียด

บัติราชการ ดัง

ารณาผลการป

นินการ 1) ค

ผลสัมฤทธิ์ของ

งาน PMS Onlin

หนือขึน้ไป 

ห็นเกี่ยวกับผ

ารประเมนิแล

ณาผลการประ

ระเมนิของผู

ด   ที่แถบ

งนี้ 

ประเมนิผลสัม

คลิก “สวนที่ 

งงาน ดังนี้ 

ne สําหรับบุคล

(ถาม)ี ใหคว

ผลการประเมิ

ละแผนพัฒน

ะเมินและแผน

ผรับการประ

บแฟมการปร

มฤทธิ์ของงาน

2” 2) คลิก “

ากรกรมควบคุ

วามเหน็เกี่ย

มินและแผน

นาผลการป

นพัฒนาผลกา

ะเมนิ 

ระเมินของผูรั

น  

“2.1 ผลสํา

มโรค  

วกับผลการ

นพัฒนาผลก

ฏบิัตงิาน 

ารปฏิบัติงาน 

รับการประเมิ

าเร็จของงาน

รประเมนิแล

ารปฏิบัติงา

ดําเนินการ ด

น เพ่ือเขาสูแ

นจริง” 3) พิจา

ะแผนพัฒน

านของผู รับก

 

ดังนี้  

 

แบบฟอรมกา

ารณารายละ

นาฯ  

การประเมิน

ารประเมินผล

 

ะเอียดผลการ

 

 

น 

ล

ร



 

 

3. พิจา

ดําเ

ประเมินส

4. พิจาร

 ดําเ

 

 

 

ารณาผลการป

เนินการ 1) ค

สมรรถนะ ดัง

รณาผลการป

นินการ 1) ค

ประเมนิสมรร

คลิก “สวนที่

งนี้ 

ประเมนิภาพร

ลิก “สวนที่ 3

คู

รถนะ 

ที่ 2” และ 2)

วม 

3” 2) คลิก “ผ

คูมือการใชงาน

 คลิก “2.2 

ผลการประเมิ

น PMS Online ส

สมรรถนะที่แ

มิน” และ 3) พิ

สาํหรับบุคลากร

แสดงจริง”  

พิจารราผลกา

รกรมควบคุมโร

3) ดูรายละเ

ารประเมินภา

รค 85 

เอียดผลการ

 

าพรวม ดังนี้

 

ร
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5. พิจา

ดําเ

ปฏิบัติงา

 

 ใหค

ใหค

2) ระบุค

 

คูมือการใชง

ารณาแผนพัฒ

นินการ 1) ค

าน ของผูรับก

ความเห็นเกี่ย

ความเห็นเกี่ยว

วามเห็นเกี่ยว

งาน PMS Onlin

ฒนาผลการป

คลิก “สวนที่ 

การประเมิน ดั

ยวกับผลการ

วกับผลการป

วกับผลการปร

ne สําหรับบุคล

ฏบัิตงิานราย

4” และ 2) ค

ดังนี้ 

รประเมินแล

ประเมินและแผ

ระเมินและแผ

ากรกรมควบคุ

ยบคุคล 

คลิก เรียกดู

ละแผนพัฒน

ผนพัฒนาผล

ผนพัฒนาฯ แ

 
 

มโรค  

    เพ่ือพิจ

นาผลการปฏิ

การปฏิบัติงา

ละ 3) คลิก “

จารณารายละ

ฏบิัตงิาน 

าน โดยดําเนิน

“แกไข” เพ่ือบั

ะเอียดแผนพั

นการ 1) คลิ

บันทึกขอมูล ดั

พัฒนาผลการ

 

ก “สวนที่ 5”

ดังนี้ 

 

 

ร

” 

 



 

 

10. ผูบัง
 การ

 ยนื

การ

1. เขา

 คลิก

การปฏิบั

2. ยนืย

ดําเ

ผลงาน” 

การประเ

เพ่ือยืนยัน

งคับบัญชา/

รยืนยันและแจ

ยันและแจง

รยืนยันและแจ

แฟมการประ

กรายละเอียด

บัติราชการ ดัง

ยันและแจงผล

นินการ 1) ค

4) ระบุ “คว

เมิน 6) คลิก 

นการดําเนิน

/ผูประเมิน ยื

จงผลการประ

ผลการประ

จงผลการประ

เมนิของผูรบั

ด   ที่แถบ

งนี้ 

ลการประเมนิ

คลิก “สวนที่ 

วามเห็นดานส

 “อนุญาต

การ ดังนี้ 

คู

ยนืยันและแ

ะเมิน ใหดําเนิ

เมนิใน PMS

ะเมนิใน PMS 

การประเมนิ

บแฟมการปร

นใน PMS Onl

3” 2) คลิก 

สมรรถนะ” 5)

ใหเห็นคะแนน

คูมือการใชงาน

จงผลการป

นินการ ดังนี้

S Online 

 Online ดําเนิ

ระเมินของผูรั

ine 

“ความเห็นข

) คลิก    “ไ

น” เพื่อแจงผ

น PMS Online ส

ระเมนิ    

นินการ ดังนี้

รับการประเมิ

ของผูบังคับบั

ไมอนุญาตให

ผลการประเมิน

สาํหรับบุคลากร

น เพ่ือเขาสูแ

บัญชาช้ันตน”

ผูใหขอมูลแก

นใน PMS On

รกรมควบคุมโร

 

แบบฟอรมกา

” 3) ระบุ “ค

กไขคะแนน” เ

nline 7) คลิก
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ารประเมินผล

 

วามเห็นดาน

เพ่ือยืนยันผล

บันทึก 

 

 

ล

น

ล
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 แจง

การ

1. พมิพ

พิมพ

ใหผูรับก

2) พิมพ 

 
 

 
 
 

คูมือการใชง

งผลการประ

รแจงผลการป

พแบบสรปุผลก

พแบบสรุปผล

การประเมิน ล

RTF (สามาร

งาน PMS Onlin

ะเมนิ ใหผูรับ

ประเมินใหผูรั

การประเมนิผ

ลการประเมิน

ลงนามรับทร

ถแกไขได) ดัง

ne สําหรับบุคล

บการประเมิ

บการประเมิน

ผลการปฏบัิตริ

ผลการปฏิบัติ

ราบผลการป

งนี้ 

ากรกรมควบคุ

มนิทราบเปน

นทราบเปนรา

ราชการของผ

ตริาชการของ

ระเมิน  โดย

มโรค  

นรายบุคคล

ายบุคคล ใหด

ผูรับการประเ

งผูรับการประ

ยคลิก    

ดําเนินการ ดัง

เมนิ 

ะเมิน เพื่อใชใ

พิมพ PDF (ไ

 

งนี้ 

ในการแจงผล

ไมสามารถแ

 

ลการประเมิน

กไขได) หรือ

 

น

อ             

 

 



 

 

2.  แจง

 การ

ใหดําเนนิ

 

 

 

พัฒนาผล

งผลการประเม

รแจงผลการป

นการ ดังนี้  

2.1  แจงผล

1) แจง

2.2  แจงแผ

แจงแผ

ลการปฏิบัติง

มนิใหผูรับกา

ประเมินฯ ใหผู

ลการประเมนิ

งผลการประเ

ผนการพัฒนา

ผนการพัฒน

านในรอบกา

คู

รประเมนิทรา

ผูรับการประเ

นและระดับผล

มิน และ 2) แ

าการปฏบัิตริา

นาการปฏิบัติ

ารประเมินตอไ

คูมือการใชงาน

าบเปนรายบคุ

มินลงนามรับ

การประเมนิ

แจงระดับผลก

 

าชการรายบคุ

ราชการราย

ไป ดังนี้ 

 
 
 

น PMS Online ส

คลคล 

บทราบเปนรา

การประเมิน ด

คคล 

ยบุคคล ใหผูรั

สาํหรับบุคลากร

ายบุคล โดยใช

ดังนี้ 

รับการประเมิ

รกรมควบคุมโร

ชแบบสรุปผล
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