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คู่มือการปฏิบัติงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการผ่านระบบออนไลน์ 
(PMS Online) 

        สคร.5 นครราชสีมา 
        ปีงบประมาณ2558 

  กรมควบคุมโรค ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญและประโยชน์ของการดําเนินงานตามกรอบ
มาตรฐานความสําเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน (Human Resource Scorecard: HR 
Scorecard) เรื่องประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งกําหนดให้มีระบบฐานข้อมูลด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ที่มีความถูกต้อง เที่ยงตรงทันสมัย และนํามาใช้ประกอบการตัดสินใจและการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของหน่วยงานได้อย่างแท้จริง และให้มีการนําเทคโนโลยีและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ใน
กิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินงาน โดยมีการพัฒนาและ
ปรับปรุงฐานข้อมูลตามโปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (Departmental Personnel 
Information System : DPIS) ของสํานักงาน ก.พ. จากเดิม Version 4.0 ให้เป็น Version 5.0 เพ่ือรองรับการนํา
ข้อมูลไปใช้ประโยชน์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
  สํานักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี 5 จังหวัดนครราชสีมา ได้ดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของบุคลากรของหน่วยงาน ตามท่ีได้รับการถ่ายทอดจากกรมควบคุมโรค มาโดยตลอดนั้น ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 กรมควบคุมโรคได้มีการนําระบบสารสนเทศการบริหารทรัพยากรบุคคลระดับกรม (Departmental 
Personal Information System: DPIS) ของสํานักงาน ก.พ. มาใช้ในการบริหารผลการปฏิบัติราชการของ
บุคลากรกรมควบคุมโรค เพ่ือให้การดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน มีความถูกต้อง 
เที่ยงตรง และมีประสิทธิภาพ ดังน้ันหน่วยงานจึงได้จัดทําคู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล 
ระดับกรม ในการบริหารผลการปฏิบัติราชการบุคลากรของหน่วยงาน เพ่ือใช้เป็นแนวทางการดําเนินงานของ
กลุ่ม/ศูนย์/งาน ในหน่วยงานสํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมาต่อไป 
 
วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือให้บุคลากรของหน่วยงาน สามารถใช้โปรแกรมระบบ PMS Online ในการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการได้ 

2. เพ่ือให้บุคลากรของหน่วยงาน สามารถถ่ายทอด สื่อสาร ช้ีแจ้ง และให้คําแนะนําเก่ียวกับการใช้
โปรแกรมระบบ PMS Online ให้กับบุคลากรในกลุ่มได้ 

ขอบเขต 
 เป็นการอธิบายถึงกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการผ่านระบบออนไลน์ PMS Online ที่ใช้ใน
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน สําหรับเน้ือหาในคู่มือเล่มน้ี ประกอบด้วย แผงผังกระบวนการ 
(Work Flow) การประเมินผลการปฏิบัติราชการผ่านระบบออนไลน์ (PMS Online) และตัวอย่างวิธีการใช้งาน
โปรแกรมระบบ PMS Online ในการบริหารผลการปฏิบัติราชการบุคลากรของสํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 
จังหวัดนครราชสีมา เริ่มต้ังแต่การเข้าใช้งาน การบันทึกตัวช้ีวัด และการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
กลุ่มเป้าหมายของการจัดทําคู่มือน้ี ได้ ผู้รับผิดชอบหลักในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน 
และบุคลากรของหน่วยงาน 
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คําจํากัดความ 
 “ผู้รับการประเมิน” หมายถึง ข้าราชการ และพนักงานราชการทุกคน มีหน้าที่ดําเนินการตาม
กระบวนการบริหารผลการปฏิบัติราชการ ในส่วนของผู้รับการประเมิน 
 “ผู้ประเมิน” หมายถึง ผู้อํานวยการหน่วยงาน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ประเมินเช่น หัวหน้า
กลุ่ม หัวหน้างาน เป็นต้น มีหน้าที่ดําเนินการตามกระบวนการบริหารผลการปฏิบัติราชการในส่วนของผู้
ประเมิน 
 “ผู้ให้ข้อมูล” หมายถึง หัวหน้ากลุ่ม หัวหน้างาน มีหน้าที่ให้ข้อมูลการปฏิบัติราชการของผู้รับการ
ประเมิน  
 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล กลุ่มพัฒนาองค์กร ดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการรายบุคคล
ชองหน่วยงาน 

 งานการเจ้าหน้าที่ สรุปรายงานผลการดําเนินการบริหารผลการปฏิบัติราชการในภาพรวมของ
หน่วยงาน  

 ข้าราชการ และพนักงานราชการของหน่วยงาน ดําเนินการตามข้ันตอนการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการรายบุคคลผ่านระบบออนไลน์ PMS Online 
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การประเมินผลการปฏิบตัิราชการผ่านระบบออนไลน์ (PMS Online) 
แผงผังกระบวนการ (Work Flow) 
รอบการประเมินที่ 1 ดําเนินการขั้นตอนที่ 1 – 12  รอบการประเมินที่ 2 ดําเนินการขั้นตอนที่ 2 - 12 

ขั้นตอน 
ช่วงเวลาดําเนินการ งานทรัพยากร

บุคคล และงาน
การเจ้าหน้าท่ี 

ผู้รับการประเมิน
(บุคลากรทุกคน)

ผู้ประเมิน 
(ผอ./รองผอ./

หัวหน้า) รอบท่ี 1 รอบท่ี 2 
1. ถ่ายทอดเป้าหมายผลการปฏิบัติราชการจาก
องค์กรลงสู่กลุ่มงาน 

ต.ค. -    

2. จัดทําและต่อรองตัวชี้วัดท่ีใช้ในการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

ภายในวันท่ี  
30 พ.ย. 
(20 วัน) 

ภายในวันท่ี  
30 พ.ค.  
(20 วัน) 

   

3. ระบุผู้บังคับบัญชา/ผู้ประเมิน และบันทึก
ข้อมูลตัวชี้วัด (KPI) รายบุคคล และสมรรถนะท่ี
จะใช้ในการประเมิน 

วันท่ี  
1-15 ธ.ค.  
(15 วัน) 

วันท่ี  
1-15 มิ.ย.  
(15 วัน) 

  
 

 

4. ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนในการ
บันทึกข้อมูลตัวชี้วัด (KPI) รายบุคคล และ
สมรรถนะของผู้รับการประเมิน 

วันท่ี  
1-16 ธ.ค.  
(16 วัน) 

วันท่ี 
1-16 มิ.ย.  
(16 วัน) 

   

5. ตรวจสอบ และสรุปภาพรวม ตัวชี้วัด (KPI) 
รายบุคคล และสมรรถนะของบุคลากร 

วันท่ี  
16-20 ธ.ค.  

(5 วัน) 

วันท่ี  
16-20 มิ.ย.  

(5 วัน) 

   

6. ดําเนินการตามแผน และรายงานผลการ
ปฏิบัติราชการพร้อมแนบหลักฐานเป็นระยะๆ  

ภายในวันท่ี  
25 ก.พ.  

ภายในวันท่ี  
25 ส.ค. 

   

7. ติดตามและให้ความเห็นในการพัฒนาผลการ
ปฏิบัติราชการ และพฤติกรรมการปฏิบัติงาน 

พ.ย. – ก.พ. พ.ค. – ส.ค.    

8. ประเมินสมรรถนะตนเอง (Core 6 ตัว/
Functional 2 ตัว) 

วันท่ี  
6 - 25ก.พ.  
(25 วัน) 

วันท่ี  
6-25 ส.ค.  
(25 วัน) 

   

9. ประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้รับการ
ประเมิน ท้ังในส่วนผลสัมฤทธ์ิของงานและ
สมรรถนะ และยืนยันและแจ้งผลการประเมิน
ให้กับผู้รับการประเมินทราบ 

ภายในวันท่ี  
5 มี.ค. 
(5 วัน) 

ภายในวันท่ี  
5 ก.ย. 
(5 วัน) 

   

10. ผู้รับการประเมินดูผลการประเมินการ
ปฏิบัติราชการ และต่อรองผลประเมิน 

ภายในวันท่ี  
10 มี.ค. 
(5 วัน) 

ภายในวันท่ี  
10 ก.ย. 
(5 วัน) 

   

11. พิมพ์แบบสรุปการประเมินฯ พร้อมท้ังลง
นามรับทราบ ระหว่างผู้รับการประเมิน, ผู้
ประเมิน, ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป และส่งผล
การประเมินมายังงานการเจ้าหน้าท่ี 

ภายในวันท่ี 
15 มี.ค.  

ภายในวันท่ี 
15 ก.ย.  

   

12. สรุปผลการประเมิน เสนอผู้บริหารและส่ง
กรมฯ 
 

ภายในวันท่ี 
20 มี.ค. 

ภายในวันท่ี 
20 ก.ย. 

   

สัญลักษณ์ 
 
 
จุดเริ่มต้น/จุดสิ้นสุด 

 
 

ขั้นตอนกิจกรรม 

 
 

จุดตัดสินใจ 

 
 

ทิศทางการไหล 

No

Yes

No

Yes

No

Yes 
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รายละเอียดขั้นตอนการดําเนินการ 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ 
1. ถ่ายทอดเป้าหมาย
ผลการปฏิบัติราชการ
จากองค์กรลงสู่กลุ่ม
งาน 

1.1 ผอ. กับ กรมควบคุมโรคร่วมลงนามข้อตกลงการปฏิบัติราชการ  
1.2 ทุกกลุ่มในหน่วยงานจัดทํา OS Matrix ของกลุ่ม และตาราง RPUI กลุ่ม 
1.3 งานการเจ้าหน้าท่ีแจ้งเวียนและจัดประชุมชี้แจงให้ข้าราชการทราบ ถึง
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ท่ีจะใช้สําหรับการ
ประเมินในรอบการประเมินท่ี 1 และ 2 

กลุ่มพัฒนาองค์กร/ 
กลุ่มบริหารท่ัวไป/ 
กลุ่มแผนงานฯ/ 
ทุกกลุ่มในหน่วยงาน 
 

2. จัดทําและต่อรอง
ตัวชี้วัดท่ีใช้ในการ
ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

2.1 กําหนดตัวชี้วัดท่ีใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามที่ได้ถ่าย
ระดับตัวชี้วัด O/S Matrix, MOU, Coaching จากนั้นดําเนินการต่อรอง และ
ตกลงยอมรับตัวชี้วัด ระหว่างหัวหน้า-ลูกน้อง  

บุคลากรในกลุ่ม
ข้าราชการและพนักงาน
ราชการทุกคน/
ผู้บังคับบัญชา/ผู้
ประเมิน 

3. ระบุผู้บังคับบัญชา/ผู้
ประเมินในระบบ PMS 
Online และบันทึก
ข้อมูลตัวชี้วัด (KPI) 
รายบุคคล และ
สมรรถนะท่ีจะใช้ในการ
ประเมิน 

3.1. ผู้รับการประเมินเพ่ิมข้อมูลผู้บังคับบัญชา/ผู้ประเมิน ในระบบ PMS 
Online ดังนี้ 

1. เข้าเว็บไซต์สคร.5 (www.dpck5.com) เมนูซ้ายมือ คลิกท่ี “ระบบ
สารสนเทศทรัพยากรบุคคล” 

2. Login ด้วยUsername: เลขบัตรประชาชน 13 หลัก      
        Password: วันเดือนปีเกิด เช่น 01012525 (เกดิวันท่ี 1 มกราคม 
2525) 

3. ในรอบการประเมินท่ี 1  เลือกเมนู “การประเมินผล (K08 การประเมิน 
KPI รายบุคคล”> คลิกรอบการประเมินคร้ังท่ี 1 “เลือก” ชื่อผู้บังคบับัญชา/ผู้
ประเมิน > คลิก “เลือก” ชื่อผู้บังคับบัญชาเหนือข้ึนไป(ถ้ามี) > คลิก “เลือก” 
ชื่อผู้บังคับบัญชาเหนือข้ึนไปอีกชั้นหนึ่ง (ถ้ามี) > คลิก “เพ่ิมข้อมูล”   

4. ในรอบการประเมินท่ี 2 เลือกเมนู “การประเมินผล (K08 การประเมิน 
KPI รายบุคคล”> คลิกรอบการประเมินคร้ังท่ี 2 “เลือก” ชื่อผู้บังคบับัญชา/ผู้
ประเมิน > คลิก “เลือก” ชื่อผู้บังคับบัญชาเหนือข้ึนไป(ถ้ามี) > คลิก “เลือก” 
ชื่อผู้บังคับบัญชาเหนือข้ึนไปอีกชั้นหนึ่ง (ถ้ามี) > คลิก “เพ่ิมข้อมูล”  
3.2.  บันทึกตัวชี้วัดตามท่ีได้ตกลง ดังนี ้

1. บุคลากรกรอกตัวชี้วัดของตนเองและค่าน้ําหนัก ในแบบฟอร์มการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ส่วนท่ี 1 เป้าหมายการปฏิบัติงาน โดยเข้า เมนู 
“การประเมินผล (K08 การประเมิน KPI รายบุคคล” > คลิก “รายละเอียด”  

 > คลิก “ส่วนท่ี 1 เป้าหมายการปฏิบัติงาน”  
2. คลิก 1.1 ผลสําเร็จของงานท่ีคาดหวัง > เลือก “ตัวชี้วัดอ้างอิง (KPI)” 

> ใส่ชื่อตัวชี้วัด (KPI) และน้ําหนัก (ร้อยละ) หน่วยวัด > คลิกเลือก “ผู้กํากับ
ดูแลตัวชี้วัด (ผู้ประเมิน)” > ระบุเป้าหมาย 1-5 > คลิก “เพ่ิมข้อมูล”  

3. คลิก 1.2 สมรรถนะท่ีคาดหวัง  
กรณีท่ี 1 ปรากฏข้อมูลสมรรถนะ อยู่แล้วให้ ตรวจสอบความถูกต้องของ

ระดับความคาดหวัง > คลิก “ลบ” สมรรถนะท่ีจําเป็นตามภารกิจกรมฯ ท่ีไม่
ใช้ในการประเมิน 1 สมรรถนะ 

กรณีท่ี 2 ไม่ปรากฏข้อมูลสมรรถนะ ให้ คลิกเลือก “สมรรถนะหลักท่ีใช้ใน
การประเมิน” > ตรวจสอบ “ระดับสมรรถนะท่ีคาดหวัง” และคลิกปุ่ม “เพ่ิม
ข้อมูล” โดยเพ่ิมสมรรถนะทีละตัวจนครบทุกตัว 

บุคลากรในกลุ่ม
ข้าราชการ และ
พนักงานราชการทุกคน 

ขั้นตอนการปฏิบัติ (Procedure) 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ 
4. ตรวจสอบความถูก
ต้อง ครบถ้วนในการ
บันทึกข้อมูลตัวชี้วัด 
(KPI) รายบุคคล และ
สมรรถนะของผู้รับการ
ประเมิน 

4.1 ผู้บังคับบัญชา/ผูป้ระเมิน (ผอ. รองผอ. หัวหน้ากลุ่ม/ศูนย์/งาน) 
ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนในการตัวชี้วัด ดังนี้ 
1. หัวหน้ากลุ่ม ตรวจสอบตัวชี้วัดบุคลากรให้ครบถ้วน ถูกต้อง สอดคล้อง (การ
ถ่ายระดับตัวชี้วัด O/S Matrix, MOU) 
2. คณะกรรมการประเมินผลฯ ตรวจสอบตัวชี้วัดในระบบ และแจ้งกลับให้
หัวหน้ากลุ่มทราบ เพ่ือแก้ไข  
*เมนู “การประเมินผล (K08 การประเมิน KPI รายบุคคล” > คลิก 
“รายละเอียด”   > คลิก “ส่วนท่ี 1 เป้าหมายการปฏิบัติงาน”  
(1) คลิก 1.1 ผลสําเร็จของงานท่ีคาดหวัง > คลิกปุ่ม        “เพ่ือตรวจสอบ
ความถูกต้องของรายละเอียดตัวชี้วัด (KPI)” จนครบทุกตัวชี้วัด  
(2) คลิก 1.2 สมรรถนะท่ีคาดหวัง คลิกปุ่ม        “เพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง
ของสมรรถนะและระดับสมรรถนะท่ีคาดหวังของผู้รับการประเมิน”  
(3) แจ้งผู้รับการประเมินแก้ไข หากพบว่าบันทึกข้อมูลไม่ถูกต้องหรือไม่
ครบถ้วนตามข้อตกลง 

ผู้บังคับบัญชา/ผู้
ประเมิน 

5. ตรวจสอบ และสรุป
ภาพรวม ตัวชีวัด (KPI) 
รายบุคคล และ
สมรรถนะของบุคลากร 

5.1 ผู้รับดูแลระบบระดับหน่วยงาน เข้าระบบ PMS Online เพ่ือตรวจสอบ
การบันทึกข้อมูลผู้ประเมิน และการบันทึกตัวชี้วัด (KPI) รายบุคคล สรุป
ภาพรวมแจ้งผู้รับการประเมินดําเนินการแก้ไขหากพบความผิดพลาด 

งานการเจ้าหน้าท่ี/งาน
ทรัพยากรบุคคล 

6. ดําเนินการตามแผน 
และรายงานผลการ
ปฏิบัติราชการพร้อม
แนบหลักฐานเป็น
ระยะๆ 

6.1 ผู้รับการประเมินปฏิบัติราชการตามแผนการดําเนินการ พร้อมท้ังรายงาน
ผลการปฏิบัติราชการ และแนบหลักฐานเป็นระยะ ดังนี้ 
1. เข้า เมนู “การประเมินผล (K08 การประเมิน KPI รายบุคคล)”  
2. คลิก “รายละเอียด”   > คลิก “ส่วนท่ี 2 “ผลการปฏิบัติงาน 

3. คลิก 2.1 “ผลสําเร็จของงานจริง” > คลิกปุ่ม   “เพ่ือรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน” > คลิกแก้ไข เพ่ือบันทึกข้อมูล 

4. คลิกปุ่ม  “เพ่ือแนบไฟล์” > คลิกเลือกไฟล์ “เพ่ือเลือกไฟล์ข้อมูลท่ี
เตรียมไว้” > คลกิปุ่ม “นําเข้า”  

บุคลากรผู้รับการ
ประเมินทุกคน 

7. ติดตามและให้
ความเห็นในการพัฒนา
ผลการปฏิบัติราชการ 
และพฤติกรรมการ
ปฏิบัติงาน 

7.1 ผู้บังคับบัญชา/ผู้ประเมิน (ผอ. รองผอ. หัวหน้ากลุ่ม/ศูนย์/งาน) ติดตาม
ผลการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
1. เข้า เมนู “การประเมินผล (K08 การประเมิน KPI รายบุคคล” > คลิก 
“รายละเอียด”    
2. คลิก “ส่วนท่ี 2 “ผลการปฏิบัติงาน”  > คลิก 2.1 ผลสําเร็จของงานจริง 

> คลิกปุ่ม  “เพ่ือดูรายงานผลการปฏิบัติงาน”  

3. คลิกปุ่ม  “เพ่ือดูไฟล์เอกสารหลักฐานของผู้รับการประเมิน”  
4.  ให้ข้อเสนอแนะในการดําเนินงานต่อไป 
 

ผู้บังคับบัญชา/ผู้
ประเมิน 

8. ประเมินสมรรถนะ
ตนเอง (Core 6 ตัว/
Functional 2 ตัว) 

8.1 ผู้รับการประเมิน ดําเนินการประเมินสมรรถนะตนเอง ดังนี้ 
1. เข้า เมนู “การประเมินผล (K08 การประเมิน KPI รายบุคคล” > คลิก 
“รายละเอียด”   > คลิก “ส่วนท่ี 2 “ผลการปฏิบัติงาน”   
2. คลิก 2.2 สมรรถนะท่ีแสดงจริง > เพ่ิม “คะแนนการประเมินตนเองใน
ช่องผลการประเมินตนเอง” > คลิก “บันทึก”  
3. ให้คะแนนจนครบทุกสมรรถนะ 

บุคลากรผู้รับการ
ประเมินทุกคน 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ 
9. ประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของผู้รับ
การประเมิน ท้ังในส่วน
ผลสัมฤทธ์ิของงานและ
สมรรถนะ และยืนยัน
และแจ้งผลการประเมิน
ให้กับผู้รับการประเมิน
ทราบ 

9.1 ผู้บังคับบัญชา/ผู้ประเมิน (ผอ. รองผอ. หัวหน้ากลุ่ม/ศูนย์/งาน) 
ดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ในระบบ PMS Online ดังนี้ 
1. เข้า เมนู “การประเมินผล (K08 การประเมิน KPI รายบุคคล” > คลิก 
“รายละเอียด”   > คลิก “ส่วนท่ี 2 “ผลการปฏิบัติงาน”  

2. คลิก 2.1 “ผลสําเร็จของงานจริง” > คลิกปุ่ม   “เพ่ือประเมิน
ตัวชี้วัด” > กรอกคะแนนผลการประเมิน (1 ถึง 5) > เสร็จแล้วคลิกปุ่ม 
“แก้ไข” **พิจารณาจากผลงานจริงหรือไฟล์เอกสารหลักฐานท่ีแนบ  
9.2 ผู้บังคับบัญชา/ผู้ประเมิน (ผอ. รองผอ. หัวหน้ากลุ่ม/ศูนย์/งาน) 
ดําเนินการประเมินสมรรถนะผู้ปฏิบัติ ในระบบ PMS Online ดังนี้ 
1. เข้า เมนู “การประเมินผล (K08 การประเมิน KPI รายบุคคล” > คลิก 
“รายละเอียด”   > คลิก “ส่วนท่ี 2 “ผลการปฏิบัติงาน”  
2. คลิก 2.2 สมรรถนะท่ีแสดงจริง > เพ่ิม “ให้คะแนนสมรรถนะในช่องผล
การประเมินสมรรถนะ” > เพ่ิมน้ําหนักสมรรถนะ > เพ่ิมข้อมูลเหตุการณ์
พฤติกรรม > คลิกปุ่ม “บันทึก” 
3. ให้คะแนนจนครบทุกสมรรถนะ 
9.3 ผู้บังคับบัญชา/ผู้ประเมิน (ผอ. รองผอ. หัวหน้ากลุ่ม/ศูนย์/งาน) อนุญาต
ให้เห็นคะแนน ดังนี้ 
1. ผอ./รองผอ./หัวหน้า เข้า เมนู “การประเมินผล (K08 การประเมิน KPI 
รายบุคคล” > คลิก “รายละเอียด”   > คลิก “ส่วนท่ี 3 “ผลการ
ประเมิน” > 
2. คลิก “ความเห็นของผู้บังคับบัญชาชั้นต้น” > คลิกปุ่ม “อนุญาตให้เห็น
คะแนน” > แล้วคลิกปุ่ม “แก้ไข”  

ผู้บังคับบัญชา/ผู้
ประเมิน 

10. ผู้รับการประเมินดู
ผลการประเมินการ
ปฏิบัติราชการ และ
ต่อรองผลประเมิน 

10.1. ผู้รับการประเมิน (บุคลากรทุกคน)ดูผลการประเมินและยอมรับผลการ
ประเมิน ดังนี้ 
1. เข้าเมนู “การประเมินผล (K08 การประเมิน KPI รายบุคคล)”  
2. กรณีไม่ยอมรับผลการประเมิน ดําเนินการแจ้งผู้ประเมิน และนําเอกสาร
หลักฐานเสนอเผื่อทําการประเมินให้คะแนนใหม่ 
3. ผอ./รองผอ. และหัวหน้า กรณีท่ีผู้รับการประเมินไม่ยอมรับจะต้องต่อรอง 
หรือพิจารณาหลักฐานและแก้ไขคะแนนการประเมิน และแจ้งผู้ปฏิบัติ
รับทราบ และตรวจสอบความครบถ้วนทุกคน 

ผู้รับการประเมิน และ
ผู้บังคับบัญชา/ผู้
ประเมิน 

11. พิมพ์แบบสรุปการ
ประเมินฯ พร้อมท้ังลง
นามรับทราบ ระหว่าง
ผู้รับการประเมิน, ผู้
ประเมิน, ผู้บังคบับัญชา
เหนือข้ึนไป และส่งผล
การประเมินมายังงาน
การเจ้าหน้าท่ี 

11.1. กลุ่มพิมพ์แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ พร้อมท้ังลงนาม
รับทราบและส่งคะแนน ดังนี้ 
1. กลุ่มพิมพ์แบบ เข้าเมนู “การประเมินผล (K08 การประเมิน KPI 
รายบุคคล)”  

2. คลิก “พิมพ์”    เพ่ือพิมพ์แบบสรุปฯ ในรูปแบบ PDF หรือ RTF 
3. ลงนามผู้รับประเมิน, ผู้ประเมิน, ผู้บังคับบัญชาเหนือข้ึนไป, ผู้บังคับบัญชา
เหนือข้ึนไปอีกชั้น (ถ้ามี) ให้ครบถ้วน และจัดส่งงานการเจ้าหน้าท่ี  

ทุกกลุ่มในหน่วยงาน 

12. สรุปผลการประเมิน 
เสนอผู้บริหารและส่ง
กรมฯ 

12.1 สรุปผลการประเมินฯ และรายงานกรมฯ ดังนี ้
1. งาน HRM (งานการเจ้าหน้าท่ี) และ งาน HRD (พัฒนาองค์กร) ดูคะแนน
ผลการประเมิน (เมนูรายงาน > รายงานการประเมินผล) 
2. สรุปรายงานตามแบบฟอร์มของกรมควบคุมโรค 
3. เสนอผู้บริหาร และส่งกรมควบคุมโรค 

งานการเจ้าหน้าท่ี/งาน
ทรัพยากรบุคคล 
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การใช้งานโปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS 5.0) 
ในการบริหารผลการปฏิบัติราชการบุคลากรกรมควบคมุโรค 

 
 ประเภทของผูใ้ช้งาน 
 การใช้โปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล (DPIS 5.0) ของกรมควบคุมโรค ในการบริหารผล
การปฏิบัติราชการ จะแบ่งประเภทของผู้ใช้งานออกเป็น 3 กลุ่ม ตามลักษณะการใช้งาน ดังน้ี 
 

ประเภทของผู้ใช้งาน ผู้ใช้งาน ลักษณะการใช้งาน 

ผู้ดูแลระบบระดับ
กรม 

กองการเจ้าหน้าที่/
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

- เตรียมฐานข้อมูลโปรแกรมระบบ 

- กําหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการประจําปี 

- บันทึกรายละเอียดตัวช้ีวัดภาพรวมท้ังหมดของกรม 

- ติดตามผลการใช้งานโปรแกรม ภาพรวมของกรม 

- สรุปรายงานผลการดําเนินการตามบริหารผลการปฏิบัติ
ราชการในภาพรวมของกรม 

ผู้ดูแลระบบระดับ
หน่วยงาน 

กลุ่มพัฒนาองค์กร/
งานการเจ้าหน้าที่ 

- ประกาศรายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการประจําปี 

- บันทึกรายละเอียดตัวช้ีวัดภาพรวมท้ังหมดของหน่วยงาน 

- ติดตามผลการใช้งานโปรแกรมภาพรวมของหน่วยงาน 

- สรุปรายงานผลการดําเนินการบริหารผลการปฏิบัติราชการ
ในภาพรวมของหน่วยงาน 

ผู้ใช้งานทั่วไป ข้าราชการ/พนักงาน
ราชการ ในหน่วยงาน

แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ 
ผู้รับการประเมิน ดําเนินการตามกระบวนการบริหารผล

การปฏิบัติราชการ ในส่วนของผู้รับการประเมิน 

ผู้ประเมิน ดําเนินการตามกระบวนการบริหารผลการ
ปฏิบัติราชการในส่วนของผู้ประเมิน 
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 ช่องทางการเข้าใชง้านระบบ 
 การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม กรมควบคุมโรค (DPIS5.0) สามารถเข้าใช้
งานได้ 2 ช่องทาง คือ 

 เข้าใช้งานโดยการพิมพ์ URL ของระบบน้ี http://dpis.ddc.moph.go.th:8080/admin/index.html  

โดยสามารถเข้าได้จากโปรแกรม ตามรูปที่ 1  

รูปที่ 1:  แสดง URL เข้าสู่ระบบสารสนเทศทรัพยากรบคุคลระดับกรม 
 

 เข้าใช้งานผ่านหน้าเว็บไซต์สคร.5 (http://www.dpck5.com/index.html) จากน้ันให้คลิกที ่ 

       ตามรูปที่ 2 

 
รูปที่ 2:  แสดงช่องทางการเข้าระบบผ่านเว็บไซต์สคร.5 
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 การใช้โปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS 5.0) ในการบริหารผลการปฏิบัติ
ราชการบุคลากรกรมควบคุมโรค จะดําเนินการตามข้ันตอนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ดังน้ี 
 
1. การบันทึกข้อมูลตัวชี้วัดที่ใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 ต้นรอบการประเมิน   ผู้อํานวยการสํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา ร่วมลงนาม
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการกับกรมควบคุมโรค หลังจากนั้นทุกกลุ่มในหน่วยงานจัดทํา OS Matrix ของกลุ่ม 
และตาราง RPUI กลุ่ม และงานการเจ้าหน้าที่ประกาศรายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการประจําปี และถ่ายทอดเป้าหมายผลการปฏิบัติราชการจากองค์กรลงสู่กลุ่มงาน จากน้ันผู้ใช้งานทั่วไป 
(ผู้รับการประเมิน/ผู้ประเมิน) ดําเนินการดังน้ี 
 ผู้รับการประเมิน  

 หลังจากผู้รับการประเมินจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ หรือตกลงรายละเอียดการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการร่วมกับผู้ประเมินเรียบร้อยแล้ว ให้บันทึกข้อมูลเข้าโปรแกรมระบบสารสนเทศ
ทรัพยากรบุคคลระดับกรม กรมควบคุมโรค (DPIS 5.0) โดยใช้ Username ของผู้รับการประเมินเอง ในการ 
Login เข้าระบบ  
 
 

 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3: การ Login เขา้ระบบ 

 จากน้ันคลิกเมนู การประเมินผล > K08 การประเมิน KPI รายบุคคล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 4: เมนูการประเมิน KPI รายบุคคล 
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 จะปรากฏหน้าจอการประเมินผลการปฏิบัติราชการรายบุคคล ขั้นตอนแรกให้ผู้รับการ
ประเมินระบุ รอบการประเมิน จากน้ันให้ระบุ ชื่อผู้บังคับบัญชา/ผู้ประเมิน ตามที่ได้มอบหมายหรือตกลงกัน
ไว้แล้ว รวมทั้งระบุ ช่ือผู้ให้ข้อมูล(ถ้ามี) ช่ือผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป(ถ้ามี) และผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปอีก
ช้ันหน่ึง(ถ้ามี) จากน้ัน คลิกปุ่ม เพิ่มข้อมูล                   ตามรูปที่ 5: การเพ่ิมข้อมูลการประเมิน      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

รูปที่ 5: การเพิ่มข้อมูลการประเมินผล 
 

 หลักจากเพ่ิมข้อมูลการประเมินเสร็จแล้ว จะปรากฏแถบข้อมูลของผู้รับการประเมินให้คลิก

ปุ่ม รายละเอียด    เพ่ือเข้าไปบันทึกข้อมูลตัวช้ีวัด (KPI) รายบุคคล และสมรรถนะที่จะใช้ในการประเมิน 
ตามรูปที่ 6: แถบข้อมูลผู้รับการประเมิน 

รูปที่ 6: แถบข้อมูลผูร้ับการประเมิน 
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 จะปรากฏหน้าจอ แบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติราชการ คลิกปุ่ม                  ใน
ส่วนที่             ให้ผู้รับการประเมินบันทึกรายละเอียดตัวช้ีวัดที่ได้จัดทําคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการหรือตกลงร่วมกับผู้ประเมินไว้แล้ว โดยคลิก “เลือก”            เพ่ือเลือกตัวช้ีวัด ตามรูปที่ 7: 
การเลือกตัวช้ีวัดอ้างอิง 

 
รูปที่ 7: การเลือกตัวชี้วัดอ้างอิง 

 
 จากน้ันเลือก “ตัวช้ีวัดอ้างอิง” ตามรูปที่ 7.1: การเลือกตัวช้ีวัดอ้างอิง 

รูปที่ 7.1: การเลือกตัวชี้วัดอ้างอิง 
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 จากน้ัน บันทึกข้อมูลตัวช้ีวัด โดยระบุรายละเอียดให้ครบทุกช่อง และคลิกปุ่ม  ตาม 
รูปที่ 8: การบันทึกรายละเอียดตัวช้ีวัด 

รูปที่ 8: การบนัทึกรายละเอียดตัวชี้วัด 
 

 
 จากน้ัน คลิกที ่1.2 สมรรถนะที่คาดหวัง                           ในส่วนน้ีให ้

ผู้รับการประเมิน ระบุสมรรถนะและระดับสมรรถนะทีค่าดหวังที่จะใช้ในการประเมิน โดยคลิกปุ่ม   
เพ่ือเลือกสมรรถนะพร้อมทั้งระบุสมรรถนะทีค่าดหวัง และคลิกปุ่ม เพ่ิม โดยให้เพ่ิมสมรรถนะทีละตัวจนครบ 
ทุกตัว ตามรูปที่ 9: การระบุสมรรถนะทีค่าดหวัง หรือคลิกลบ   สมรรถนะที่ไม่ใช้ในการประเมิน 

ตามรูปที่ 9: การระบุสมรรถนะท่ีคาดหวัง 
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 ผู้ประเมิน 
 หลังจากผู้รับการประเมินได้บันทึกข้อมูลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของตนเองเสร็จ

แล้ว เป็นหน้าที่ของผู้ประเมินที่จะเข้ามาตรวจสอบว่า ผู้รับการประเมินได้บันทึกข้อมูลถูกต้องครบถ้วนตาม
ข้อตกลงหรือไม่ ซึ่งจะต้อง Login โดยใช้ Username ของผู้ประเมิน จากน้ัน คลิกเมนูการประเมินผล >K08 
การประเมิน KPI รายบุคคล 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปที่ 10: เมนกูารประเมิน KPI รายบุคคล 
 

 จะปรากฏแถบข้อมูลของผู้รับการประเมิน ผู้ประเมินทําการตรวจสอบความครบถ้วนของ
รายช่ือผู้รับการประเมิน จากน้ันให้คลิกปุ่ม รายละเอียด  เพ่ือตรวจสอบข้อมูลตัวช้ีวัดและสมรรถนะที่จะ
ใช้ในการประเมินของผู้รับการประเมิน ตามรูปที่ ตามรูปที่ 11: แถบข้อมูลผู้รับการประเมิน 

ตามรูปที่ 11: แถบข้อมูลผู้รบัการประเมิน 
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    ให้คลกิที่ปุ่ม        เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องของ
รายละเอียดตัวช้ีวัด (KPI) รายบุคคล ของผู้รบัการประเมิน ตามรูปที่ 12: รายละเอียดตัวช้ีวัดผู้รับการประเมิน 

รูปที่ 12: รายละเอียดตัวชี้วัดผู้รับการประเมิน 
 
          ให้คลิกที่ปุ่ม   เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องของ

สมรรถนะและระดับสมรรถนะที่คาดหวังของผู้รับการประเมิน ตามรูปที ่ 13: รายละเอียดสมรรถนะที่คาดหวัง
ของผู้รับการประเมิน 

ตามรูปที่ 13: รายละเอียดสมรรถนะท่ีคาดหวังของผู้รับการประเมิน 
 หากผู้ประเมินตรวจสอบแล้ว พบว่าผู้รับการประเมินบันทึกข้อมูลไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน

ตามข้อตกลง ผู้ประเมินมีหน้าที่แจ้งให้ผู้รับการประเมินทราบ เพ่ือดําเนินการแก้ไขข้อมูลใหถู้กต้อง 
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2. การรายงาน และการแนบหลักฐานผลการปฏิบัติราชการ  
 ระหว่างรอบการประเมิน ผู้รบัการประเมินจะต้องมีการรายงานผลการปฏิบัติราชการ และผู้ประเมนิ
จะต้องมีการติดตามผลการปฏิบัติราชการของผู้รับการประเมินอยู่เป็นระยะๆ โดยดําเนินการ ดังน้ี 

 ผู้รับการประเมิน 
 ผู้รับการประเมิน Login เข้าระบบ โดยใช้ Username ของผู้รับการประเมิน จากน้ันคลิกเมนู

การประเมินผล >K08 การประเมิน KPI รายบุคคล 
 จะปรากฏแถบข้อมูลของผู้รับการประเมินให้คลิกปุ่ม รายละเอียด            เพ่ือเข้าไป

รายงานผลการปฏิบัติราชการ ตามรูปที่ 14: แถบข้อมูลผู้รบัการประเมิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ตามรูปที่ 14: แถบข้อมูลผู้รบัการประเมิน 

 
 จากน้ันคลิกปุ่ม                 ผลการปฏิบัติงาน แลว้คลิกปุ่ม           

จากน้ันคลิกปุ่ม แก้ไข     เพ่ือรายงานผลการปฏิบัติราชการ หรือ คลิกปุ่ม แนบไฟล์           เพ่ือแนบไฟล์
เอกสารหลักฐานประกอบการรายงานผลการปฏิบัติราชการ ตามรูปที่ 15: การรายงานผลการปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 
 

รูปที่ 15: การรายงานผลการปฏิบัติงาน 
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  คลิกที่ปุ่ม แก้ไข          ให้ผูร้ับการประเมินรายงานผลการปฏิบัติราชการ โดยบันทึกข้อมูล
การดําเนินงานที่เกิดขึ้นจริงในช่อง ผลงานจริง เสร็จแล้วคลิกปุ่ม แก้ไข ตามรูปที่ 16: การรายงานผลการ
ปฏิบัติราชการ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

รูปที่ 16: การรายงานผลการปฏิบัติราชการ 

 การรายงานผลการปฏิบัติราชการ ผู้รับการประเมิน สามารถ Upload เอกสารหลักฐาน

ประกอบการรายงานผลการปฏิบัติราชการได้โดยคลิกปุ่ม แนบไฟล์           จากน้ันระบุรายละเอียดไฟล์ที่จะ

ใช้แนบ แล้วคลิกปุ่ม เลือกไฟล์    เพ่ือเลือกไฟล์ข้อมูลที่เตรียมไว้ เสร็จแล้วคลิกปุ่ม นําเข้า                    

 ตามรูปที่ 17: การแนบไฟล์เอกสารหลักฐาน  

 
 
 
 
 

 

 

 

รูปที่ 17: การแนบไฟลเ์อกสารหลักฐาน 
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 ผู้ประเมิน 
 ผู้ประเมินควรมีการติดตามผลการปฏิบัติราชการของผู้รับการประเมินอยู่เป็นระยะๆ โดยผู้

ประเมิน Login เข้าระบบ โดยใช้ Username ของผู้ประเมิน จากน้ัน คลิกเมนูการประเมินผล >K08 การ
ประเมิน KPI รายบคุคล จะปรากฏแถบข้อมูลของผู้รับการประเมินให้คลิกปุ่ม รายละเอียด       เพ่ือเข้าไป
ติดตามการรายงานผลการปฏิบัติราชการของผู้รับการประเมิน ตามรูปที่ 18: เมนูการประเมิน KPI รายบุคคล 
และแถบข้อมลูผู้ประเมิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รปูที่ 18: เมนกูารประเมิน KPI รายบุคคล และแถบข้อมูลผู้ประเมิน 
 
 จากน้ันคลิกปุ่ม          ผลการปฏิบัติงาน จะปรากฏรายละเอียดตัวช้ีวัดของผู้รับ

การประเมิน คลิกปุ่ม    เพ่ือดูรายงานผลการปฏิบัติราชการของผู้รับการประเมิน หรือคลกิปุ่ม        เพ่ือดู
ไฟล์เอกสารหลักฐานของผู้รบัการประเมิน ตามรูปที่ 19: การติดตามรายงานผลการปฏิบัติราชการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

รูปที่ 19: การติดตามรายงานผลการปฏิบติัราชการ 
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3. การติดตามพัฒนาผลการปฏิบัติราชการ  
 ผู้ประเมิน 

 ระหว่างรอบการประเมิน ผู้ประเมินต้องสังเกตและให้ความเอาใจใส่ในการติดตามการ
รายงานผลการปฏิบัติราชการของผู้รับการประเมิน และหากเห็นว่าผู้รับการประเมินจําเป็นที่จะต้องมีการ
พัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะด้านใด ผู้ประเมินสามารถให้ความเห็นในการพัฒนา โดยผู้ประเมิน Login 
เข้าระบบ โดยใช้ Username ของผู้ประเมิน จากน้ัน คลิกเมนูการประเมินผล >K08 การประเมิน KPI 
รายบุคคล 

 จะปรากฏแถบข้อมูลของผู้รับการประเมินให้คลิกปุ่ม รายละเอียด     เพ่ือเข้าไปติดตาม
การรายงานผลการปฏิบัติราชการของผู้รับการประเมิน ตามรูปที่ 20: เมนูการประเมิน KPI รายบุคคล และ
แถบข้อมูลผู้ประเมิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 20: เมนกูารประเมิน KPI รายบุคคล และแถบข้อมูลผู้ประเมิน 

 จากน้ันคลิกปุ่ม           แผนพัฒนาผลการปฏิบัติงานรายบุคคล (Individual 
Performance Improvement Plan: IPIP) ให้ผู้ประเมินระบุข้อมูล ความรู้ ทักษะ สมรรถนะที่ต้องได้รับ
การพัฒนา วิธีการพัฒนา ช่วงเวลาที่ต้องการพัฒนา และวิธีการวัดผลในการพัฒนา แล้วคลิกปุ่ม  
ตามรูปที่ 21: การให้ความเห็นในการพัฒนาผลการปฏิบัติราชการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 21: การให้ความเห็นในการพัฒนาผลการปฏิบัติราชการ 



สคร.5 | การประเมินผลการปฏิบัติราชการผ่านระบบออนไลน์ (PMS Online) 21 

 

 ผู้รับการประเมิน 
 ผู้รับการประเมินสามารถดูความเห็นในการพัฒนาผลการปฏิบัติราชการของผู้ประเมินได้ โดย

ใช้ Username ของผู้รับการประเมิน จากน้ันคลิกเมนูการประเมินผล >K08 การประเมิน KPI รายบุคคล 
 จะปรากฏแถบข้อมูลของผู้รับการประเมินให้คลิกปุ่ม รายละเอียด         เพ่ือเข้าไปดู

ความเห็นในการพัฒนาผลการปฏิบัติราชการของผู้ประเมิน ตามรูปที่ 22: เมนูการประเมิน KPI รายบุคคล และ
แถบข้อมูลผู้รบัการประเมิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 22: เมนกูารประเมิน KPI รายบุคคล และแถบข้อมูลผู้รบัการประเมิน 
 

 จากน้ันคลิก ปุ่ม    แผนพัฒนาผลการปฏิบั ติราชการรายบุคคล 
(Individual Performance Improvement Plan: IPIP) แล้วคลิกปุ่ม เรียกดู  เพ่ือดูความเห็นในการ
พัฒนาผลการปฏิบัติราชการของผู้ประเมิน ตามรูปที่ 23: การดูความเห็นในการพัฒนาผลการปฏิบัติราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 23: การดูความเห็นในการพัฒนาผลการปฏิบัติราชการ 
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4. การประเมินผลการปฏิบติัราชการ (ผลสัมฤทธิ์ของงาน/พฤติกรรมสมรรถนะ) 
 ผู้รับการประเมิน 

 เมื่อใกล้สิ้นรอบการประเมิน ผู้รับการประเมินต้องประเมินสมรรถนะตนเองซึ่งผู้รับการ
ประเมินต้อง Login เข้าระบบ โดยใช้ Username ของผู้รับการประเมิน จากน้ันคลิกเมนูการประเมินผล >K08 
การประเมิน KPI รายบุคคล จะปรากฏแถบข้อมูลของผู้รับการประเมินให้คลิกปุ่ม รายละเอียด          เพ่ือเข้า
ไปบันทึกคะแนนผลการประเมินสมรรถนะตนเอง ตามรูปที่ 24: แถบข้อมูลผู้รับการประเมิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ตามรูปที่ 24: แถบข้อมูลผู้รบัการประเมิน 

 
 จากน้ันคลิกที่ 1.2 สมรรถนะที่คาดหวัง                   ในส่วนน้ีให้ผู้รับการ

ประเมินนําคะแนนท่ีได้จากการคํานวณในแบบประเมินสมรรถนะรายบุคคล บันทึกคะแนนในช่องผลการ
ประเมินตนเอง จนครบทุกสมรรถนะ และคลิกปุ่ม บันทึก   ตามรูปที่ 25: การประเมินสมรรถนะ
ตนเอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 25: การประเมินสมรรถนะตนเอง 
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 ผู้ประเมิน 
 เม่ือใกล้สิ้นรอบการประเมิน ผู้ประเมินต้องประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้รับการ

ประเมิน ทั้งในส่วนผลสัมฤทธ์ิของงานและสมรรถนะ ซึ่งผู้ประเมินจะต้อง Login โดยใช้ Username ของผู้
ประเมิน จากน้ันคลิกเมนูการประเมินผล > K08 การประเมิน KPI รายบุคคล จะปรากฏแถบข้อมูลของผู้รับ
การประเมินให้คลิกปุ่ม รายละเอียด   เพ่ือเข้าไปติดตามการรายงานผลการปฏิบัติราชการของผู้รับการ
ประเมิน ตามรูปที่ 26: เมนูการประเมิน KPI รายบุคคล และแถบข้อมูลผู้ประเมิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 26: เมนกูารประเมิน KPI รายบุคคล และแถบข้อมูลผู้ประเมิน 
 

 เมื่อปรากฏแบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้รับการประเมิน ให้คลิกปุ่ม  
       ผลการปฏิบัติงาน แล้วคลิกปุ่ม     เพ่ือประเมินในส่วน

ผลสมัฤทธ์ิของงาน จากน้ันคลิกปุ่ม ประเมนิ         เพ่ือประเมินตัวช้ีวัดทีละตัวจนครบทุกตัว ตามรูปที่ 27: 
การประเมินผลสัมฤทธ์ิของงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 27: การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน 
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 ผู้ประเมิน ประเมินให้คะแนนผลสมัฤทธ์ิของงาน โดยพิจารณาจากผลงานจริงหรือไฟล์เอกสาร
หลักฐานทีแ่นบ แล้วใหค้ะแนน 1-5 ในช่อง ผลการประเมิน เสร็จแล้วคลิกปุ่ม แก้ไข            ตามรูปที่ 28: 
การประเมินผลสัมฤทธ์ิของงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 28: การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน 
 

 จากน้ันผู้ประเมินจะต้องให้คะแนนในส่วนของสมรรถนะ โดยคลิกปุ่ม        
แล้วให้คะแนนสมรรถนะทีละตัวจนครบทุกตัว จากน้ันคลิกปุ่ม บันทึก ตามรูปที่ 29: การประเมินสมรรถนะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 รูปที่ 29: การประเมินสมรรถนะ 
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 เมื่อผู้ประเมิน ประเมินผลการปฏิบัติราชการทั้ง 2 ส่วนเสร็จแล้ว ให้คลิกปุ่ม ส่วนที่ 3  
    ผลการประเมิน ระบบจะแสดงคะแนนผลการประเมินรวม ตามรูปที่ 30: แสดงผลการ
ประเมินรวม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 30: แสดงผลการประเมินรวม 
 

 ผู้ประเมินจะต้องให้ความเห็น โดยคลิก       เ พ่ื อ ร ะ บุ
ความเห็นด้านผลงาน และความเห็นด้านสมรรถนะ จากน้ันคลิกปุ่ม           ตามรูปที่ 31: การให้ความเห็น
ของผู้ประเมิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 31: การให้ความเห็นของผู้ประเมิน 
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 เมื่อผลคะแนนการประเมินเป็นที่สิ้นสุดแล้ว และไม่ต้องการให้มีการแก้ไขคะแนนอีกให้ ผู้
ประเมิน คลิกปุ่ม                                  และคลิกปุ่ม         เ พ่ื อ ใ ห้
ผู้รับการประเมินเห็นคะแนนการประเมิน จากน้ันคลิกปุ่ม          ตามรูปที่ 32: การยืนยันผลการประเมิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 32: การยืนยันผลการประเมิน 
 ระบบจะถือว่าการประเมินผลการปฏิบัติราชการเสร็จสิ้น และจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลหรือ

ว่าผลคะแนนการประเมินในระบบได้อีก ผู้รับการประเมินจะสามารถมองเห็นผลคะแนนการประเมินของตนเอง 
และสามารถพิมพ์แบบสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการได้ 

 
 ผู้บังคับบญัชาเหนือขึ้นไป (ถา้มี) 

 ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป (ถ้ามี) จะต้อง Login โดยใช้ Username ของผู้ประเมิน จากนั้น
คลิกเมนูการประเมินผล > K08 การประเมิน KPI รายบุคคล จะปรากฏแถบข้อมูลของผู้รับการประเมินให้
คลิกปุ่ม รายละเอียด   เพ่ือเข้าไปให้ความเห็นต่อผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามรูปที่ 33: เมนู
การประเมิน KPI รายบุคคล และแถบข้อมูลผู้รับการประเมิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 33: เมนกูารประเมิน KPI รายบุคคล และแถบข้อมูลผู้รบัการประเมิน 
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 จากนั้นพิจารณารายละเอียดและผลการประเมินทั้งหมด แล้วคลิกปุ่ม  
ความเห็นของผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป เพ่ือพิจาณาให้ความเห็นผลการประเมินตามที่ผู้ประเมิน ประเมินไว้
หรือไม่ ตามรูปที่ 34: ความเห็นของผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 34: ความเห็นของผู้บังคับบญัชาเหนอืขึ้นไป 
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5. สรุปผลการประเมิน และจัดพิมพ์แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
 กลุ่มผู้ใชง้านท่ัวไป 

 ผู้รับการประเมิน จะต้องตรวจสอบผลการประเมินของตนเอง และพิมพ์แบบสรุปการ

ประเมินผลการปฏิบัติราชการออกมา เพ่ือลงนามรับทราบ ระหว่างผู้รับการประเมิน, ผู้ประเมิน, ผู้บังคับบัญชา

เหนือขึ้นไป โดยผู้รับการประเมิน Login โดยใช้ Username ของผู้ประเมิน จากน้ันคลิกเมนูการประเมินผล > 
K08 การประเมิน KPI รายบุคคล  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 35: เมนกูารประเมิน KPI รายบุคคล และแถบข้อมูลผู้ประเมิน 
 

 จะปรากฏแถบข้อมูลของผู้รับการประเมินให้คลิกปุ่ม พิมพ์   เพ่ือพิมพ์แบบสรุปการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามรูปที่ 36: เมนูการประเมิน KPI รายบุคคล 

 

 

 

รูปที่ 36: เมนกูารประเมิน KPI รายบุคคล 
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 โดยแบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ มีทั้งหมด 7 หน้า ตามรูปที่ 37 – 43 : แบบ
สรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 37: หน้า 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้รบัการประเมิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 38: หน้า 2 การสรุปผลการประเมินและแผนพัฒนารายบคุคล 
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รูปที่ 39: หน้า 3 การรับทราบผลการประเมิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 40: หน้า 4 ความเห็นของผู้บังคบับญัชาเหนือขึ้นไป 
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รูปที่ 41: หน้า 5 สรุปการประเมินสมรรถนะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 42: หน้า 6 สรุปการประเมินผลสัมฤทธ์ิของงาน 
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รูปที่ 43: หน้า 7 ผลสําเร็จของงานจริง 
 การลงนามในแบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน ระหว่างผู้รับการ

ประเมิน ผู้ประเมิน ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปอีกช้ัน (ถ้ามี) ตามรูปที่ 44: การลงนาม
รับทราบผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
รูปที่ 44: การลงนามรับทราบผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 



สคร.5 | การประเมินผลการปฏิบัติราชการผ่านระบบออนไลน์ (PMS Online) 33 

 

 ผู้ดูแลระบบ 
 ผู้ดูแลระบบของหน่วยงาน จะทําหน้าที่รวบรวมแฟ้มการประเมินผลการปฏิบัติราชการ และ

ทําสรุปรายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการในภาพรวมของหน่วยงานตนเอง โดยสามารถจัดทํา
รายงานสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการภาพรวมได้ 4 รูปแบบ ดังน้ี 

1. รายงานการประเมินผล KPI รายบุคคล 
2. รายงานแผนพัฒนาผลการปฏิบัติราชการรายบุคคล 
3. รายงานตัวช้ีวัดประจําปีงบประมาณ 
4. รายงานตัวช้ีวัดรายบุคคล 

 โดยผู้ดูแลระบบ Login โดยใช้ Username ของผู้ดูแลระบบระดับหน่วยงาน จากน้ันคลิกเมนู 
รายงาน     รายงานแล้วคลิกปุ่ม  R09 รายงานการประเมินผล จากน้ัน
คลิกเลือก R0901 รายงานการประเมินผล KPI รายบุคคล หรือ R0902 รายงานแผนพัฒนาผลการปฏิบัติงาน
รายบุคคล หรอื R0904 รายงานตัวช้ีวัดประจําปีงบประมาณ หรือ R0905 รายงานตัวช้ีวัดรายบุคคล ตามรูปที่ 
45: รายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการภาพรวม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 45: รายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการภาพรวม 
 

 โปรแกรมที่จําเป็นในการใช้งาน 
 Internet Explorer (IE), Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari 
 Adobe Acrobat Reader, หรือโปรแกรมอ่านไฟล์ PDF 
 Microsoft Excel 
 Microsoft Word 
 Flash Player 

 
 
 
 



 

ภาคผนวก



 ก 
 

ตารางการเลือกตัวชี้วัดอ้างอิงของหน่วยงาน 
 

ตัวชี้วัดที่ใช้อ้างอิง รายละเอียดตัวชี้วัด 
ตัวช้ีวัดงานตามภารกิจ - ตัวช้ีวัดผลผลติ (7 ตัว) 

- ตัวช้ีวัดงานประจํา 

 ตัวช้ีวัดงานตามยุทธศาสตร์กรมควบคุมโรค - ตัวช้ีวัดงานตามยุทธศาสตร์กรม (6 ตัว) 

 ตัวช้ีวัดงานอ่ืนๆ - ตัวช้ีวัดงานอ่ืนๆ นอกเหนือจากตัวช้ีวัดที่กล่าวมาข้างต้น 

 ตัวช้ีวัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรม
ควบคุมโรค 

 - ตัวช้ีวัดตามคํารับรอง มิติที่ 1-4  

 **ตัวช้ีวัดมิติที่ 1  (งาน NCD/Env.Occ) เลือกตัวช้ีวัด  
อ้างอิง คือตัวช้ีวัดมิติด้านประสิทธิผล ที่หน่วยงาน
เพ่ิมเติมตามบทบาทภารกิจหลักของหน่วยงาน  

 ตัวช้ีวัดผู้บริหาร - ตัวช้ีวัดผู้อํานวยการ สคร.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ข 
 

ตารางแสดงสมรรถนะระดับที่คาดหวัง (Level) ของแต่ละประเภทตําแหน่ง และระดับตําแหน่ง 
ในการประเมินสมรรถนะของข้าราชการ กรมควบคุมโรค 

ตําแหน่ง สมรรถนะ 
(Core Competency / Functional Competency 

ตําแหน่งประเภทบริหาร ได้แก่ 1. อธิบดี  2.รองอธิบดี  
- ระดับต้น 
- ระดับสูง 

ระดับ ๕ (L5) 
ระดับ ๕ (L5) 

ตําแหน่งประเภทอํานวยการ ได้แก่ 1. ผู้อํานวยการหน่วยงานในสังกัดกรม  
- ระดับต้น 
- ระดับสูง 

ระดับ ๓ (L3) 
ระดับ ๔ (L4) 

ตําแหน่งประเภทวิชาการ ได้แก่ 
1. นายแพทย์                        
2. นักวิชาการสาธารณสุข         
๓. พยาบาลวิชาชีพ                 
๔. นักเทคนิคการแพทย์            

 
๕. นักวิทยาศาสตร์การแพทย์        
๖. เภสัชกร                             
๗. นักสังคมสงเคราะห์                
๘. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน     

 
๙. นักวิชาการสถิติ   
๑๐. นักจัดการงานทั่วไป 
1๑. นักวิชาการเงินและบัญชี   
1๒. นักวิชาการพัสดุ   

- ระดับปฏิบัติการ 
- ระดับชํานาญการ 
- ระดับชํานาญการพิเศษ 
- ระดับเช่ียวชาญ 
- ระดับทรงคุณวุฒิ 

ระดับ ๑ (L1) 
ระดับ ๒ (L2) 
ระดับ ๓ (L3) 
ระดับ ๔ (L4) 
ระดับ ๕ (L5) 

ตําแหน่งประเภททั่วไป ได้แก่ 
1)เจ้าพนักงานสาธารณสุข                           
2)เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์              
3)พยาบาลเทคนิค                                     
4)เจ้าพนักงานเภสัชกรรม                            
5)เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์                        

 
6) เจ้าพนักงานสถิติ   
7) เจ้าพนักงานธุรการ   
8) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
9) เจ้าพนักงานพัสดุ 
10) เจ้าพนักงานอาชีวบําบัด 

- ระดับปฏิบัติงาน 
- ระดับชํานาญงาน 
- ระดับอาวุโส 
- ระดับทักษะพิเศษ 

 ระดับ ๑ (L1) 
ระดับ ๑ (L1) 
ระดับ ๒ (L2) 
ระดับ ๒ (L2) 

 
ตารางแสดงสมรรถนะระดับที่คาดหวัง (Level) ของพนักงานราชการ กรมควบคุมโรค 

ระดับการศึกษาตามตําแหนง่ ระดับสมรรถนะที่คาดหวัง 

  ปวช. / ปวส.  / และปริญญาตรี ระดับ ๑ (L๑) 
  ปริญญาโท ระดับ ๒ (L๒) 

 



 ค 
 

ตารางแสดงสายงานของบุคลากร ในการประเมินสมรรถนะตามภารกิจกรมควบคุมโรค 
 (Functional competency) 

สายงานหลัก สายงานสนับสนุน 
  1. นักบริหาร 
  2. ผู้อํานวยการ 
  3. นายแพทย์ 
  4. ทันตแพทย์ 
  5. สัตวแพทย์ 
  6. พยาบาลวิชาชีพ 
  7. นักเทคนิคการแพทย์ 
  8. นักวิชาการสาธารณสุข 
  9. นักกายภาพบําบัด 
  10. นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
  11. นักสังคมสงเคราะห์ 
  12. นักจิตวิทยา 
  13. นักรังสีการแพทย์ 
  14. นักโภชนาการ 
  15. เภสัชกร 
  16. นักวิชาการสถิติ 
  17. โภชนากร 
  18. พยาบาลเทคนิค 
  19. เจ้าพนักงานสาธารณสุข 
  20. เจ้าพนักงานอาชีวบําบัด 
  21. เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
  22. เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ 
  23. เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 
  24. เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข 
  25. เจ้าพนักงานสถิติ 
  26. เจ้าพนักงานเวชสถิติ 
  27. ช่างกายอุปกรณ์ 
  28. ช่างภาพการแพทย์ 
  29. นักกีฏวิทยา 

  1. นักจัดการงานทั่วไป 
  2. นักทรัพยากรบุคคล 
  3. นักประชาสัมพันธ์ 
  4. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
  5. นักวิชาการเงินและบัญชี 
  6. นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
  7. นักวิชาการเผยแพร่ 
  8. นักวิชาการพัสดุ 
  9. นักวิเทศสมัพันธ์ 
  10. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
  11. นายช่างเครื่องกล 
  12. นายช่างเทคนิค 
  13. นายช่างไฟฟ้า 
  14. นายช่างโยธา 
  15. นายช่างศิลป์ 
  16. นิติกร 
  17. บรรณารักษ์ 
  18. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
  19. เจ้าพนักงานธุรการ 
  20. เจ้าพนักงานพัสดุ 
  21. เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา 
  22. เจ้าพนักงานห้องสมุด 
  23. เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์ 

 

 
 
 
 



 ง 
 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน ประเมนิ
ตนเอง

ผูบ้งัคบับญัชาประเมนิ

สามารถอธบิายประมวล
จรยิธรรมขา้ราชการพลเรอืน
และจรรยาขา้ราชการกรม
ควบคุมโรคได้
และปฏบิตัติามระเบยีบขอ้
ปฏบิตัขิองหน่วยงานดงันี้
 - การคาดเขม็ขดันริภยั
 - สวมหมวกกนัน๊อค
 - ไม่สูบบุหรีใ่นสถานทีท่ํางาน
 - ไม่ดืม่แอลกอฮอรใ์นสถานท ี่
ทํางาน
 - ออกกําลงักายสม่ําเสมอ

ระดับความสําเร็จของการแสดง
ความรูค้วามเขา้ใจในประมวล
จรยิธรรมขา้ราชการพลเรือนและ
จรรยาขา้ราชการกรมควบคุมโรค

ขัน้ตอน มีการอธบิายประมวล
จรยิธรรมขา้ราชการพล
เรือน ขอ้ 1)บทท ัว่ไป + 
มีการปฏบิัตติามระเบียบ
ขอ้ปฏบิัตขิองหน่วยงาน +
 มกีารเขา้ร่วมกจิกรรม
กลาง (วนัแม่)

แสดงสมรรถนะตามที่ระบุ
ในช่อง 1 คะแนน ได ้
ครบถว้น และ อธบิาย
ประมวลจรยิธรรม
ขา้ราชการพลเรือน ขอ้2)
จรยิธรรมขา้ราชการพล
เรือน + มีการปฏบิัตติาม
ระเบียบขอ้ปฏบิัตขิอง
หน่วยงาน + มกีารเขา้
ร่วมกจิกรรมกลางไม่ต่ํา
กว่า 1 คร ัง้ 
(วนัแม่/งานเกษียณ)

แสดงสมรรถนะตามที่ระบุ
ในช่อง 2 คะแนน และ
อธบิายประมวลจรยิธรรม
ขา้ราชการพลเรือน ขอ้ 3)
 กลไกและระบบการบังคับ
ใชป้ระมวลจรยิธรรม + มี
การปฏบิัตติามระเบียบขอ้
ปฏบิัตขิองหน่วยงาน + มี
การเขา้ร่วมกจิกรรม
กลางไม่ต่ํากว่า 2 คร ัง้ 
(วนัแม่/งานเกษียณ)

แสดงสมรรถนะตามที่ระบุ
ในช่อง 3 คะแนน ได ้
ครบถว้น และอธบิาย
จรรยาขา้ราชการกรม
ควบคุมโรค  + มีการ
ปฏบิัตติามระเบียบขอ้
ปฏบิัตขิองหน่วยงาน + มี
การเขา้ร่วมกจิกรรม
กลางไม่ต่ํากว่า 3 คร ัง้ 
(วนัแม่/วสิาขบูชา/งาน
เกษียณ)

แสดงสมรรถนะตามที่ระบุ
ในช่อง 4 คะแนน และ
อธบิายจรรยาขา้ราชการ
กรมควบคุมโรค + มีการ
ปฏบิัตติามระเบียบขอ้
ปฏบิัตขิองหน่วยงาน + มี
การเขา้ร่วมกจิกรรม
กลางไม่ต่ํากว่า 3 คร ัง้ 
(วนัแม่/วสิาขบูชา/งาน
เกษียณ) + ไดร้บัคํา
ชมเชย /บุคลากรดเีด่น

5

 สามารถแสดงใหเ้ห็นถงึความ
มจีติสํานกึในความเป็น
ขา้ราชการ มสีจัจะ และเช ือ่ถอื
ได้

รอ้ยละของการเขา้ร่วมประชุม 
และ/หรือกจิกรรม ท ีส่ําคญัตามที่
หน่วยงานกําหนดตรงเวลา และ/
หรือการปฏบิตังิานตรงเวลาท ี่
ราชการกําหนด

รอ้ยละ 80 85 90 95 100

3

4

C1 การยดึม ัน่ในความถกูตอ้งชอบธรรมและจรยิธรรม (Integrity)
คําจํากดัความ : การดํารงตนและประพฤตปิฏบัิตอิย่างถูกตอ้งเหมาะสมทัง้ตามกฎหมาย คุณธรรม จรรยาบรรณแห่งวชิาชพี และจรรยาขา้ราชการเพื่อรักษาศักดิศ์รแีห่งความเป็นขา้ราชการ

ระดบั พฤตกิรรมบ่งชี้ ตวัช ีว้ดั
เกณฑก์ารประเมนิ

หน่วยนบั
คะแนนท ีไ่ด้

ระดับ
ที ่1

มคีวามสุจรติ

ระดับ
ที ่2

แสดงสมรรถนะระดบัท ี ่1 และมสีจัจะเช ือ่ถอืได้

ผลการประเมนิสมรรถนะ (คะแนนท ีไ่ด ้ คะแนนเต็ม 5)

8   10  5 =  4

วิธีการประเมินสมรรถนะของข้าราชการและพนักงานราชการ 
 
ตัวอย่าง :  ผลการประเมินสมรรถนะหลักของผู้ถูกประเมินระดับชํานาญการ ซึ่งมีระดับที่คาดหวังอยู่ใน ระดับ
ที่ 2 

 ขั้นตอนท่ี 1 : ประเมินสมรรถนะตามพฤติกรรมบ่งช้ีต้ังแต่ระดับที่ 1 จนถึงระดับที่คาดหวัง (โดย
ประเมินพฤติกรรมตามเกณฑ์การประเมินที่กรมควบคุมโรคกําหนด)  

 ขั้นตอนที่ 2  คิดคะแนนผลการประเมินสมรรถนะ ดังนี ้
   ผลการประเมินสมรรถนะ    =   คะแนนท่ีได้  คะแนนเต็ม  5 
          =   8    10  5 
             =   4  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ขั้นตอนที่ 3 นาํคะแนนท่ีได้จากการคํานวณบันทึกในระบบ PMS Online 
 
 **หมายเหตุ:  ใช้วิธีการคํานวณคะแนนต้ังแต่ระดับชํานาญการ ขึน้ไป 
   คะแนนท่ีได้ คือ  ผลรวมของคะแนนท่ีได้ต้ังแต่ระดับ 1 จนถึงระดับทีค่าดหวัง 
   คะแนนเต็ม คือ  ผลรวมของคะแนนเต็มต้ังแต่ระดับ  1 จนถึงระดับคาดหวัง  
   เช่น  
    ระดับปฏิบัติการ = 5  
    ระดับชาํนาญการ = 10  
    และระดับชํานาญการพิเศษ = 15 เป็นต้น 
 
 


