
นางนติยา พนัธุเวทย ์
หวัหนา้กลุม่พฒันาองคก์ร 

ส านกัโรคไมต่ดิตอ่
กรมควบคมุโรค

วนัที ่27 ธนัวาคม 2560

ณ หอ้งประชุม Blueberry ช ัน้ 3 โรงแรมเบสทเ์วสเทริน์ พลสั
แวนดา แกรนด์ จ.นนทบรุี

หลกัเกณฑก์ารประเมนิผลการปฏบิตัริาชการ
ของส านกัโรคไมต่ดิตอ่

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561



• หลกัเกณฑแ์ละวธิปีระเมนิผลการปฏบิตัริาชการของ

ขา้ราชการและพนกังานราชการกรมควบคมุโรค พ.ศ.2560

• กรอบระยะเวลาการด าเนนิงานระบบบรหิารผลการปฏบิตั ิ

ราชการ

• ความหมาย และเหตผุลวา่ท าไมหนว่ยราชการตอ้งท า PMS

• กระบวนการบรหิารผลการปฏบิตัริาชการ



֍ ยอ่มาจาก Performance Management System
֍ระบบบรหิารผลการปฏบิตังิาน/ปฏบิตัริาชการ 
֍กระบวนการบรหิารแบบบรูณาการทีเ่ชือ่มโยงการ
วางแผนยทุธศาสตรแ์ละเป้าหมายขององคก์ร และผล
การปฏบิตังิานของบคุคลเขา้ดว้ยกนั ผา่นกระบวนการ
ก าหนดเป้าหมายใหช้ดัเจน การพฒันาผลการ
ปฏบิตังิาน การตดิตามผลการปฏบิตังิาน  และการ
ประเมนิผลการปฏบิตังิานอยา่งตอ่เนือ่งและเป็นระบบ  
โดยมุง่เนน้ความสอดคลอ้งของผลการปฏบิตังิานของ
บคุคลใหเ้ป็นไปในทศิทางเดยีวกบัเป้าหมายรวมของ
องคก์ร 
֍เป็นเครือ่งมอืในการประเมนิผลการปฏบิตังิาน 

PMS



ท าไมหนว่ยราชการตอ้งท า PMS 

• เพือ่ความโปรง่ใส ตรวจสอบได้

• เป็นระบบ

• งา่ยตอ่การจดัการ

• ขจดัขอ้ครหา

• มาตรฐานเดยีวกนั

• เป็นทีย่อมรบั



ประโยชนต์อ่องคก์ร

• การปฏบิตังิานของผูป้ฏบิตังิานทกุระดบัสอดคลอ้ง

กบัทศิทางและเป้าหมายขององคก์ร

• การบรหิารผลการปฏบิตังิานเป็นกระบวนการ

ตอ่เนือ่งทีจ่ะชว่ยผลกัดนัใหผู้ป้ฏบิตังิานทกุระดบั                                    

ท างานเพือ่ผลสมัฤทธิต์อ่ภารกจิขององคก์ร

• การน าตวัชีว้ดัผลงานหลกั (Key Performance Indicator)  
มาใชเ้ป็นเครือ่งมอืก าหนดเป้าหมายผลการปฏบิตังิานระดบั
องคก์ร ท าใหผู้บ้รหิารสามารถรวบรวมขอ้มลูผลการปฏบิตังิาน
เพือ่น ามาสรา้งเป็นขอ้มลูฐาน (Baseline) ส าหรบัการ
เทยีบเคยีง (benchmark) เพือ่ปรบัปรงุการปฏบิตัริาชการ   
ของสว่นราชการในอนาคต



ประโยชนต์อ่ผูป้ฏบิตั ิ

• การก าหนดใหม้กีารวางแผนการปฏบิตังิานเป็นรายบคุคล ท า

ใหแ้ตล่ะคนทราบเป้าหมายการปฏบิตังิานของตนเองและเห็น

ภาพความเชือ่มโยงของงานทีร่บัผดิชอบกบัผลส าเร็จของ

องคก์รไดอ้ยา่งชดัเจน

• ผูป้ฏบิตัไิดร้บัการพฒันาอยา่งเหมาะสมและตรงกบัความ

ตอ้งการของแตล่ะคนมากขึน้

• การประเมนิผลการปฏบิตังิานมคีวามชดัเจนและเป็นธรรมมาก

ยิง่ข ึน้เพราะสิง่ทีป่ระเมนิมาจากเป้าหมายของงานทีม่กีาร

มอบหมายกนัไวอ้ยา่งเป็นทางการและผูร้บัการประเมนิจะได้

รบัทราบแลว้ต ัง้แตต่น้รอบการประเมนิ



กระบวนการบรหิารผลการปฏบิตัริาชการ

คน

Plan

การวางแผนการ
ปฏบิตังิาน

Develop

พัฒนาผลการปฏบิตังิาน

Monitor

ตดิตามผลการ
ปฏบิตังิาน

Appraisal

ประเมนิผลการ
ปฏบิตังิาน

ตน้รอบการประเมนิ

รอบที ่1 ต.ต-ธ.ค.60 ชีแ้จง/มอบหมายงาน   

ธ.ค.60 วางแผนทัง้ปีงบ

รอบที ่2 เม.ย.-พ.ค.61 ปรับแผน

ระหวา่งรอบการประเมนิ

รอบที ่1 ต.ค.60-ม.ีค.61

รอบที ่2 เม.ย. – ก.ย.61

สิน้รอบรอบการประเมนิ

รอบที ่1 ม.ีค.61

รอบที ่2 ก.ย.61



กรอบการประเมนิผลการปฏบิตัริาชการของส านกัโรคไมต่ดิตอ่ ประจ าปีงบประมาณ 2561

มติ ิ 1 : มติดิา้นประสทิธผิล 

รอ้ยละ 60

มติ ิ2 : มติดิา้นคณุภาพการ
ใหบ้รกิาร รอ้ยละ 10

มติ ิ 3 : มติดิา้นประสทิธภิาพของ
การปฏบิตัริาชการ รอ้ยละ  10

มติ ิ4 : มติดิา้นการพฒันา
องคก์ร รอ้ยละ  20

มติภิายนอก รอ้ยละ 70

มติภิายใน  รอ้ยละ  30

มิ
ต ิ
ภ
า
ย
น
อ
ก

มิ
ต ิ
ภ
า
ย
ใ
น



ผูก้ ากบั ตวัชีว้ดั

กลุม่ พร. - ระดับความส าเร็จของการพัฒนาคณุภาพ NCD Clinic Plus

- ระดับความส าเร็จของการพฒันางานบรกิารของหน่วยงาน

กลุม่ รม. - ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานประเมนิCVD Risk ในผูป่้วย DM HTทีข่ ึน้ทะเบยีน

- ระดับความส าเร็จของการส ารวจความพงึพอใจของลกูคา้หรอืผูใ้ชผ้ลติภณัฑเ์พือ่การป้องกัน

ควบคมุโรคและภัยสขุภาพของหน่วยงาน

กลุม่ ปจ. - ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานป้องกนัการบาดเจ็บจากอบุัตเิหตทุางถนนในระดับอ าเภอ(D-RTI)

กลุม่ ปอ. - ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานป้องกนัการจมน า้

กลุม่ บห. - รอ้ยละของอตัราการเบกิจา่ยเงนิงบประมาณรายจ่ายรวม

- ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระดับคณุธรรมความโปรง่ใสในหน่วยงานภาครัฐ โดยผา่นเกณฑ์

ประเมนิคณุธรรมและความโปรง่ใสในการด าเนนิงาน

กลุม่ ยศ. - ระดับความส าเร็จของการด าเนนินโยบายและแนวปฏบิัตใินการรกัษาความม ัน่คงปลอดภยั

ดา้นสารสนเทศ

กลุม่ พอ. - ระดับความส าเร็จของทมีตระหนกัรูส้ถานการณ์และทมีปฏบิตักิารสอบสวนควบคมุโรคสามารถ

เชือ่มตอ่ระบบขอ้มลูการเฝ้าระวังเหตกุารณ์ไดแ้บบ Real time

- ระดับความส าเร็จของหน่วยงานในการด าเนนิการบรหิารจดัการองคก์รไดต้ามเกณฑ์

กรมควบคมุโรคก าหนด

- ระดับความส าเร็จของการเสรมิสรา้งความสขุของบคุลากรในหน่วยงาน(Happinometer)

- จ านวนองคค์วามรูห้รอืนวตักรรมทีส่รา้งใหมข่องหน่วยงานทีน่ าไปใชป้ระโยชน์

ศส. - ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานวจิยัดา้นการป้องกนั ควบคมุโรคและภัยสขุภาพ

น า้หนกัความรบัผดิชอบตวัชีว้ดัค ารบัรองฯ 
ส านกัโรคไมต่ดิตอ่ กรมควบคมุโรค ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

มตปิระชุม คกก.บรหิาร 2 พ.ย.60 



กลุม่งาน จ านวนตวัชีว้ดั น า้หนกัรอ้ยละ

กลุม่พัฒนาองคก์ร 4 25

กลุม่โรคไมต่ดิตอ่เรือ้รัง 2 17.5

กลุม่พัฒนาระบบสาธารณสขุ 2 15

กลุม่บรหิารทั่วไป 2 10

กลุม่ป้องกนัการบาดเจ็บจากจราจร 1 12.5

กลุม่ป้องกนัการบาดเจ็บจากสาเหตอุืน่ๆ 1 10

กลุม่ยทุธศาสตรแ์ละแผนงาน 1 5

ศนูยข์อ้มลูและสารสนเทศ 1 5

รวม 14 100

น า้หนกัความรบัผดิชอบตวัชีว้ดัค ารบัรองฯ
ส านกัโรคไมต่ดิตอ่ กรมควบคมุโรค ปีงบ 2561

มตปิระชุม คกก.บรหิาร 2 พ.ย.60 



หลกัเกณฑแ์ละวธิปีระเมนิผลการ
ปฏบิตัริาชการของขา้ราชการและ

พนกังานราชการ
กรมควบคมุโรค พ.ศ.2560

11ประกาศ ณ วนัที ่14 พ.ย.60



องคป์ระกอบและสดัสว่นน า้หนกัของการประเมนิผลการ
ปฏบิตัริาชการ

•80 %ผลสมัฤทธิ์
ของงาน 

•20 %สมรรถนะ

กรณีอยูร่ะหวา่งทดลองปฏบิตัริาชการ    
โดยใหใ้ชผ้ลสมัฤทธิข์องงานและ  
สมรรถนะ รอ้ยละ 50 ของแตล่ะองคป์ระกอบ

ประกาศ ณ วนัที ่14 พ.ย.60



ชว่งคะแนนประเมนิของแตล่ะระดบัผลการประเมนิ

ขา้ราชการ

ดเีดน่ 90-100 คะแนน

ดมีาก 80-89.99 คะแนน

ดี 70-79.99 คะแนน

พอใช้ 60-69.99 คะแนน

ตอ้งปรบัปรงุ  < 60คะแนน        

พนกังานราชการ

ดเีดน่ 95 - 100 คะแนน 

ดมีาก 85 - 94.99 คะแนน

ด ี75 – 84.99คะแนน

พอใช ้65 – 74.99คะแนน

ตอ้งปรบัปรงุ < 65คะแนน

ประกาศ ณ วนัที ่14 พ.ย.60

พนกังานราชการ คะแนนเฉลีย่ของผลการประเมนิผลการปฏบิตังิาน  
2 คร ัง้ตดิตอ่กนัในปีทีจ่ะตอ่สญัญาจา้งไมต่ า่กวา่ระดบัดี



ผลสมัฤทธิข์องงาน 
ประกาศ ณ วนัที ่14 พ.ย.60

โดยพจิารณาจาก        √ ปรมิาณผลงาน         √ คณุภาพผลงาน      √ ความรวดเร็ว 
√ ตรงตอ่เวลา         √ ความประหยดั /การใชท้รพัยากรอยา่งคุม้คา่



สมรรถนะ
ประกาศ ณ วนัที ่14 พ.ย.60



องคป์ระกอบที ่2 
สมรรถนะ

(น า้หนกัรอ้ยละ 20)

องคป์ระกอบที ่1
ผลสมัฤทธิข์องงาน
(น า้หนกัรอ้ยละ 80)

องคป์ระกอบของการประเมนิผลการปฏบิตัริาชการของ
ส านกัโรคไมต่ดิตอ่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561

1.1 งานยทุธศาสตร ์

1.2 งานภารกจิ 

1.3 งานทีไ่ดร้บัมอบหมาย

รอ้ยละ 30

รอ้ยละ
70

2.1 Core competency รอ้ยละ 60

2.2 Functional competency

รอ้ยละ 40

* Technical competency ประเมนิ
เพือ่จดัท าแผนพฒันาบคุคลากร
รายบคุคล IDP

ทมีา : คทง.PMS ส านกัโรคไมต่ดิตอ่ 30 พ.ย.60



การจดัท าแบบมอบหมายงาน

ประกอบดว้ย 

 งานยทุธศาสตร ์ไดแ้ก ่งานตามตวัชีว้ดัค ารับรอง

 งานภารกจิ ไดแ้ก ่ งานตามบทบาทหนา้ทีค่วามรับผดิชอบหลกัของกลุม่

ตวัชีว้ดัทีไ่มใ่ชค่ ารับรอง (ตวัชีว้ดัยทุธศาสตร)์  งานทีไ่ดรั้บมอบหมาย โดยเป็น 
Focal Point และเขยีนเป็นโครงการ  งานประจ าของส านักฯทีไ่ดรั้บมอบหมาย 
เชน่ งานตดิตาม PMS ของกลุม่งาน ตดิตามประเมนิผลการด าเนนิงานและ
งบประมาณของแผนงาน/โครงการ 

 งานทีไ่ดร้บัมอบหมาย ไดแ้ก ่งานทีห่วัหนา้มอบหมายใหเ้ป็นคณะท างาน
ภายในหรอืภายนอกส านัก,งานทีไ่ดรั้บมอบหมายใหด้ าเนนิการกบัหน่วยงาน
ภายนอกโดยไมต่อ้งเขยีนเป็นโครงการ

แตล่ะงาน ตอ้งมผีูร้บัผดิชอบหลกั (Owner:O) และตอ้งมผีูร้บัผดิชอบรว่ม 

(Supporter:S)  ดงันี ้ขา้ราชการเป็น O 1 คน พนักงานราชการเป็น O 1 คน 

ผูรั้บผดิชอบทีเ่หลอืเป็น S

KPI แตล่ะตวัในแตล่ะรอบ จะม ี5 ข ัน้ตอนเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบั PMS Online

ทมีา : คทง.PMS ส านกัโรคไมต่ดิตอ่ 30 พ.ย.60



วธิปีระเมนิผลการปฏบิตัริาชการองคป์ระกอบที่ 1

1.หวัขอ้การประเมนิ

1.1 งานยทุธศาสตร ์(ตวัชีว้ดัค า

รับรอง)

1.2 งานภารกจิ

1.3 งานทีไ่ดร้บัมอบหมาย

2. การก าหนดคา่น า้หนกัของงาน

2.1 แตล่ะงานจะตอ้งมนี า้หนกั

คะแนน ไมน่อ้ยกวา่ 10 คะแนน และ

ไมม่ากกวา่ 40 คะแนน  

2.2 จ านวนงาน จะตอ้งม ีอยา่งนอ้ย

4 งานยอ่ย

ประเมนิโดย
คณะกรรมการ PMS

ประเมนิโดย หวัหนา้กลุม่

ประเมนิโดย หวัหนา้กลุม่

ทมีา : คทง.PMS ส านกัโรคไมต่ดิตอ่ 30 พ.ย.60



องคป์ระกอบที ่2 : สมรรถนะหรอืพฤตกิรรมการปฏบิตัริาชการ

สมรรถนะ
น า้หนกั
รอ้ยละ
100

Core competency
(น า้หนกั60)

Functional 
competency
(น า้หนกัรอ้ยละ 40)
เลอืก 2 จาก 3 ตวั

I  = รอ้ยละ 10

S  = รอ้ยละ 10

M = รอ้ยละ 10

A  = รอ้ยละ 10

R  = รอ้ยละ 10

T  = รอ้ยละ 10

1) รอ้ยละ 20

2) รอ้ยละ 20

หลกัระบาดวทิยา

การวจิยัและพฒันา

การตดิตามและประเมนิผล

Technical 
competency

ประเมนิเพือ่จดัท าแผนพฒันา
บคุคลากรรายบคุคล IDP

ทมีา:คทง.PMS ส านักโรคไมต่ดิตอ่ 24 พ.ย.59



รายละเอยีดสมรรถนะ

• สมรรถนะหลกั (Core competency)=>คา่นยิมรว่ม
1) การยดึม ัน่ในความถกูตอ้ง (Integrity : I)

2) บรกิารทีด่ ี(Service Mind : S)

3) การส ัง่สมความเชีย่วชาญ (Mastery : M)

4) การมุง่ผลสมัฤทธิ ์(Achievement Motivation : A)

5) การมนี า้ใจเปิดกวา้งเป็นพีเ่ป็นนอ้ง(Relationship : R)
6) การท างานเป็นทมี (Teamwork : T)

• สมรรถนะทีจ่ าเป็นตามภารกจิกรมควบคมุโรค 
(Functional competency)

1) หลกัระบาดวทิยา(สายงานหลกั หรอื สายสนบัสนนุ)

2) การวจิยัและพฒันา

3) การตดิตามและประเมนิผล 



องคป์ระกอบที ่2 : สมรรถนะดา้น Functional competency

การเลอืกสมรรถนะพจิารณาจาก 1. กลุม่งานทีป่ฏบิตังิานอยู ่และ 2. ต าแหนง่

กลุม่วชิาการ 
-ต าแหนง่สายงานหลกั ตอ้งเลอืกหลกัระบาดวทิยา (หลกั) และการวจิยัและ
พฒันา
-ต าแหนง่สายสนบัสนนุ ตอ้งเลอืกหลกัระบาดวทิยา (สนบัสนนุ) และการวจิยั
และพฒันา

กลุม่สนบัสนนุวชิาการ
-ต าแหนง่สายงานหลกั ตอ้งเลอืกหลกัระบาดวทิยา (หลกั) และการตดิตาม
และประเมนิผล
-ต าแหนง่สายสนบัสนนุ ตอ้งเลอืกหลกัระบาดวทิยา(สนบัสนนุ) และการ
ตดิตามและประเมนิผล



กรอบระยะเวลาการด าเนนิงานระบบบรหิาร
ผลการปฏบิตัริาชการ

• ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

– รอบ 6 เดอืนแรก (1 ต.ค. 2560 – 31 ม.ีค.2561)

– รอบ  6 เดอืนหลงั (1 เม.ย.2561 – 30 ก.ย. 2561)



เชือ่มโยงผลการ
ปฏบิตังิานกบัการ

พฒันา/เลือ่นเงนิเดอืน
ฯลฯ

พดูคยุและประเมนิสมรรถนะ
พรอ้มวางแผนการพฒันา

รอบตอ่ไป

พดูคยุและประเมนิ ผลงาน
ตามเอกสาร/หลกัฐาน พรอ้ม

ชีแ้จง/รบัฟงัแนวทางการพฒันา
รอบตอ่ไป

พดูคยุท าความเขา้ใจเรือ่ง
สมรรถนะและพฤตกิรรมการ

ปฏบิตัริาชการ

พฒันาสมรรถนะ/พฤตกิรรม
ตาม Gap (IDP)  อยา่งสม า่เสมอ

ตดิตาม ก ากบัผลงาน
(ใหข้อ้เสนอแนะ+สนบัสนุน)
อยา่งสม า่เสมอ

ตกลงตวัชีว้ดัและคา่เป้าหมาย
รายบคุคล

ตน้รอบการประเมิน

ระหว่างรอบการประเมิน

ปลายรอบ

การประเมิน

แจง้ผลการประเมนิ
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