Flow chart ระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการออนไลน (PMS Online)
ขั้นตอน
1. เขาระบบ

Flow
1. เริ่มใชงาน

ระยะเวลา

คําอธิบาย

รอบ 1: 16 ธ.ค.
รอบ 2: 16 พ.ค.

ระยะเวลาการใชงาน
รอบ 1: 16 ธ.ค. – 28 ก.พ.
รอบ 2: 16 พ.ค. – 31 ก.ค.
เขาระบบ
1. เขาเว็บไซตสคร.5 (www.dpck5.com) เมนูซายมือ คลิ๊กที่ “ระบบ
PMS Online”
2. Login ดวย Password: เลขบัตรประชาชน 10 หลักหลัง
3. เปลี่ยนรหัสผาน เมนู “การจัดการ” > “ขอมูลบุคคล” > “แกไข”
แลว “บันทึก” (ไมควรเปลี่ยนระหวางการประเมิน)

รอบ 1: 16-22 ธ.ค.
รอบ 2: 16-22 พ.ค.
(7 วัน)

กําหนดตัวชี้วัด (มีการถายระดับตัวชี้วัด O/S Matrix, MOU,
Coaching และหัวหนา-ลูกนอง ตกลงยอมรับตัวชี้วัดแลว)
1. บุคลากรกรอกตัวชี้วัดของตนเองและคาน้าํ หนัก ในแบบฟอรม
แบบมอบหมายงาน แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน และแบบ
ติดตามผลการปฏิบัติงาน (3 แบบฟอรม)
(1) เมนู “การจัดการ” > “แบบมอบหมายงาน” > คลิ๊ก เพิ่ม
ขอมูล KPI > เลือกประเภทงาน > ใสชื่อตัวชีว้ ัด ใสคะแนน และ
น้ําหนัก รวมรอยละ 80 (แกไขคลิ๊ก
ลบคลิ๊ก )
(2) เมนู “การจัดการ” >“แบบประเมินผลสัมฤทธิ์” ตรวจสอบขอมูล
(3) เมนู “การจัดการ” > “แบบติดตามผลการปฏิบัติงาน” > คลิ๊ก
เพิ่มขอมูล > เลือกตัวชี้วัด ใสหนวยนับ เปาหมาย และแผนรายเดือน

2. เขาระบบดวย IE แลว Login

2. กําหนดตัวชี้วัด

3. ตรวจสอบตัวชี้วัด

3. บุคลากรกรอกชื่อตัวชี้วัด และ
คาน้ําหนัก (3 แบบฟอรม)

4. หัวหนากลุม และ
คณะกรรมการประเมินผลฯ
ตรวจสอบตัวชี้วัด
ไมถูกตอง

5. บุคลากรปรับแกไข/เพิ่มเติม

4. ประเมินตนเอง
และรายงาน

6. ประเมินสมรรถนะตนเอง
(Core 6 ตัว) รายงานการ
ดําเนินงาน และแนบหลักฐาน

ตรวจสอบตัวชี้วดั
ถูกตอง
1. หัวหนากลุม ตรวจสอบตัวชี้วัดบุคลากรใหครบถวน ถูกตอง
สอดคลอง (การถายระดับตัวชี้วดั O/S Matrix, MOU)
รอบ 1: 23 ธ.ค.-11 ม.ค. 2. คณะกรรมการประเมินผลฯ ตรวจสอบตัวชี้วัดในระบบ และแจง
รอบ 2: 23 พ.ค.-11 มิ.ย. กลับใหหัวหนากลุมทราบ เพือ่ แกไข
(20 วัน)
*เมนู “การจัดการ” > แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน และแบบ
ติดตามผลการปฏิบัติงาน > เลือกชือ่ คลิ๊กแสดงขอมูล

รอบ 1: 12-16 ม.ค.
รอบ 2: 12-16 มิ.ย.
(5 วัน)
รอบ 1: 1-7 ก.พ.
รอบ 2: 1-7 ก.ค.
(7 วัน)

แกไขตัวชีว้ ัด
1. บุคลากรปรับแกไข/เพิ่มเติมตัวชีว้ ัดตามคําแนะนํา ที่เมนู การ
จัดการ > แบบมอบหมายงาน, แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน
และแบบติดตามผลการปฏิบัติงาน
ประเมินตนเองและรายงานผลในแบบติดตามผล
1. บุคลากร (ทุกระดับ) ประเมินสมรรถนะของตนเอง (Core 6 ตัว)
เมนู “หนาหลัก” > คลิ๊กที่ชื่อตนเอง > คลิ๊กที่ระดับ (ประเมินใหครบ)
2. รายงานความกาวหนาการดําเนินงานในแบบติดตาม เมนู “หนา
หลัก” > “การจัดการ” > “แบบติดตามผลการปฏิบัติงาน” คลิ๊ก
3. แนบหลักฐานตัวชี้วัดของตนเอง ใหรวมเปนไฟล Zip/Rar เมนู
“การจัดการ” > “แนบไฟลหลักฐาน”

ขั้นตอน

5. หัวหนาประเมิน
สมรรถนะลูกนอง

Flow

7. ผอ./รองผอ. และหัวหนา
ประเมินสมรรถนะลูกนอง

ระยะเวลา

คําอธิบาย

รอบ 1: 8-14 ก.พ.
รอบ 2: 8-14 ก.ค.
(7 วัน)

ผอ. รองผอ. และหัวหนาประเมินสมรรถนะผูป ฏิบัติ
ผอ./รองผอ. และหัวหนาประเมินสมรรถนะลูกนองทุกคนในกลุม
(Core 6 ตัว และ Technical 5 ตัว เฉพาะขาราชการ) ที่เมนู “หนา
หลัก” > “คลิ๊กที่ชอื่ ” > คลิ๊กที่ระดับ (ประเมินใหครบ)
การประเมิน (180 องศาคือ ตนเอง และผูใตคับบัญชา)
ผอ. :
ผอ.(100%)
รอง ผอ. : ผอ.(50%) ตนเอง(50%)
หัวหนา : ผอ.(40%) รองผอ.(40%) ตนเอง(20%)
ผูปฏิบัติ : ผอ./รองผอ.(30%) หน.(50%) ตนเอง(20%)

6. ใหคะแนน PMS

7. ดูผลและยอมรับ

รอบ 1: 15-21 ก.พ.
รอบ 2: 15-21 ก.ค.
(7 วัน)

ผอ./รองผอ./หัวหนา ใหคะแนนผลสัมฤทธิ์ (PMS)
1. ผอ./รองผอ./หัวหนา ตรวจผลการดําเนินงานในแบบติดตามผล
การปฏิบัติงาน ที่เมนู “การจัดการ” > “แบบติดตามผลการ
ปฏิบัติงาน” > เลือกชือ่ > คลิ๊ก แสดงขอมูล และตรวจหลักฐานการ
ดําเนินงาน ที่เมนู “การจัดการ” > “แนบไฟลหลักฐาน”
2. ผอ./รองผอ./หัวหนา ใหคะแนนผลสัมฤทธิ์ (80%) ที่เมนู “การ
จัดการ”> “แบบประเมินผลสัมฤทธิ์”> เลือกชือ่ > คลิ๊ก แสดงขอมูล
> ชองคะแนนที่ได คลิ๊กที่เลข 0 กรอกคะแนน (1 ถึง 5) บันทึก

9. บุคลากรดูผลการประเมิน
ยอมรับ
ยอมรับผลการประเมิน และหัวหนา
ตรวจสอบความครบถวน
รอบ 1: 22-28 ก.พ.

ดูผลการประเมินและยอมรับผลการประเมิน
1. บุคลากร (ทุกระดับ) ดูผลการประเมินตนเอง ไดแกผลสัมฤทธิ์
PMS (80%) และสมรรถนะ Core 6 ตัว (20%) Technical 5 ตัว ที่
เมนู “หนาหลัก” และเมนู “การจัดการ” > “สรุปการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ” และเมนู “รายงาน” > “ผลการประเมินตนเอง” , ”
แผนพัฒนาตนเอง”
2. บุคลากร (ทุกระดับ) ยอมรับ/ไมยอมรับผลการประเมิน ที่เมนู
การจัดการ> คะแนน PMS> คลิ๊กเลือก ยอมรับ/ไมยอมรับ> บันทึก
3. ผอ./รองผอ. และหัวหนา ดูผลการยอมรับ/ไมยอมรับ กรณีที่ไม
ยอมรับจะตองตอรองจนกวาจะยอมรับ และตรวจสอบความ
ครบถวนทุกคน ทีเ่ มนู “การจัดการ” > “คะแนน PMS” ( ถายังไม
ตอบจะแสดง “ยังไมประเมิน”) กรณีที่ไมยอมรับหรือตองการแกไข
คะแนน กด X แลวกรอกคะแนนใหม

8. ผอ./รองผอ. และหัวหนา
ตรวจแบบติดตามงาน,
หลักฐาน และใหคะแนน
ตัวชี้วัด (80%)

ไมยอมรับ

รอบ 2: 22-31 ก.ค.
(7 วัน)

10.ตอรอง (ยืนยัน/ปรับแกไข)

8. จัดพิมพเอกสาร

11. สงผลคะแนน

รอบ 1: 28 ก.พ.
รอบ 2: 31 ก.ค.

12. งาน HRD และงาน HRM
จัดพิมพเอกสาร และสงกรมฯ

รอบ 1: 1-15 มี.ค.
รอบ 2: 1-15 ก.ย.
(15 วัน)

13. ปดระบบ

รอบ 1: 15 มี.ค.
รอบ 2: 15 ก.ย.

งาน HRD และงาน HRM จัดพิมพเอกสาร
1. งาน HRD (กลุม พัฒนาองคกร) จัดพิมพแผน IDP สงให
บุคลากรลงนาม (เมนูรายงาน > แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล)
และรายงานผลการประเมินสมรรถนะ สงกรม (เมนูรายงาน >
การประเมินสมรรถนะหลัก, การประเมินสมรรถนะงานที่ปฏิบัติ)
2. งาน HRM (งานการเจาหนาที่) ดูคะแนนผลการประเมิน (เมนู
รายงาน > ผลการประเมินรายกลุม) เพื่อเสนอคณะกรรมการฯ
พิจารณา และจัดพิมพแบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ใหบุคลากรและหัวหนาลงนาม (เมนู การจัดการ)

จัดทําเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2556

