แนวทางการประเมนผลการปฏบตงาน
ป ิ
ป ิ ั ิ PMS
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
พ ศ 2563
ประจาปงบประมาณ

องค์ประกอบการประเมิน PMS
ผลสัมฤทธิ์ของงาน
ร้อยละ 80
รอยละ
- งานตามยุทธศาสตร์/คํารับรอง
- งานตามภารกิจ
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
85%
ผลงานวิชาการ
15%

สมรรถนะ
ร้อยล 20
รอยละ
สมรรถนะหลัก ISMART
(C CCompetency)
(Core
t
)
60%
สมรรถนะที่จําเป็นตามภารกิจ
กรมควบคุมโรค (ระบาด/วิจัย/ประเมินผล)
(F nctional Competenc
(Functional
Competency))
40%

1. ตัวชี้วัดผลงานตามยุทธศาสตร์/งานตามภารกิจ/งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
(ร้อยละ 85) ด้านผลสัมฤทธิ์ของงาน
ระดับค่าเป้าหมายที่ 4-5 ดังนี้
1
2
ระดับต่าํ สุดที่
ระดับต่าํ กว่า
ยอมรับได้
มาตรฐาน
ดําเนินการได้ตาม ดํดาเนนการไดตาม
ดาเนนการไดตาม
าเนินการได้ตาม
เป้าหมาย ไม่เสร็จ เป้าหมาย เสร็จ
ทันเวลาที่กาํ หนด ทันเวลาที่กาํ หนด

3
ระดับมาตรฐาน

4
ระดับยากปานกลาง

5
ระดับยากมาก

ค่คาเปาหมายระดบ
าเป้าหมายระดับ 2
+ มีการรายงานผล
การดําเนินงาน และ
เสนอหัวหน้ากลุมุ่

ค่คาเปาหมายระดบ
าเป้าหมายระดับ 3 + สรุ
สรปเป็
ปเปนน
บทสรุปสําหรับผู้บริหาร
(Executive summary) หรือ
สรุปุ บทเรียน หรือวิธีปฏฏิบตั ิที่
เป็นเลิศ (Best Practice) (ตาม
รูปแบบมาตรฐาน) เสนอหัวหน้า
กลุุ่มยกเว้นตัวชี้วัดคํารับรอง/
ยุทธ์ศาสตร์เสนอผู้บริหาร

ค่คาเปาหมายระดบ
าเป้าหมายระดับ 4 + รายงาน
การคืนข้อมูลกลับพืน้ ที่/
ผู้รับบริการ/ ผู้มีส่วนได้สว่ นเสีย/
คณะทํางาน หรือรายงานผลการ
นําไปประยุกต์ใช้ เช่น การนําไปใช้
พัฒนางาน เสนอหัวหน้ากลุ่ม
ยกเว้นตัวชี้วัดคํารับรอง/ยุุทธ์
ศาสตร์เสนอผู้บริหาร

2. ตัวชี้วัดผลงานทางวิชาการ (ร้อยละ 15) ด้านผลสัมฤทธิ์ของงาน
2.1 เน้นการทําผลงานเป็นทีมโดยจัดกลุ่มและกําหนดค่าคะแนนตามประเภทผลงาน
ลําดับ

ประเภทผลงานวิชาการ

1.
2.
3.
4
4.
5.

7.
8.

WI (ที่มีคุณภาพ)
WM
SOP
สรุปบทเรยน/ถอดบทเรยน/Bright
ี /
ี /B i ht Spot
S t
องค์ความรู้/ข่าวกรอง/ฐานข้อ มูลอ้างอิง/ฐานข้อมูลวิชาการ/ฐานข้อมูลด้าน
ระบาดวิทยา
พยากรณ์/ผลการเฝ้าระวัง,คู่มือ/แนวทางที่เป็นนโยบายเร่งด่วนของ สคร และ
เขตสุขภาพ,การวิเคราะห์ระบบเฝ้าระวัง 5 ระบบ 5 มิติ
รายงานสอบสวนโรค
วิจัย/R2R,ผลการสํารวจ, ผลการประเมิน

9.

คะแนนที่ได้ กรอบคะแนนในการจัดสรร

ตัวอย่างการจัดสรรคะแนนในทีม
คนที่ 1
คนที่ 2
คนที่ 3
3
6
9
7
5
9
7
5
9
7
5

3
6
9
9
9

3
6
21
21
21

12

30

12

10

8

12
12

30
30

12
12

10
10

8
8

เลิศรัฐั ผ่านกระบวนการ สคร.

12

30

12

10

8

10.

เลิศรัฐ ผ่านกระบวนการ กรม

15

39

15

13

11

11.

วิจัย/R2R (ผ่าน EC)/นวัตกรรม/หลักสูตร/คู่มือผู้ใช้ภายนอก

15

39

15

13

11

6.

2. ตัวชี้วัดผลงานทางวิชาการ (ร้อยละ 15) ด้านผลสัมฤทธิ์ของงาน ต่อ
2.2 มีคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพผลงานวิชาการ
2.3 ผลงานวิชาการ 1 เรื่อง ทําได้ไม่เกิน 3 คน ((WI/WM 1 คน/1 เรื่อง)) โดยแบ่งคะแนนของแต่ละคนตามความ
เหมาะสมแต่ไม่เกินคะแนนสูงสุดของชิ้นงานนั้น กรณีอื่นๆ
ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการตรวจสอบผลงานวิชาการ (เช่น วิจัย/นวัตกรรม)
2.4 กรณีทําหลายชิ้นงาน คะแนนรวมต้องไม่เกินคะแนนประเภทผลงานสูงสุด (เช่น ทํา R2R 2 เรื่องได้ 12 คะแนน
, เป็นชื่อที่ 2/3 ของหลายผลงาน) , กรณีผลงานในกลุ่ม 12 คะแนน + สอบสวนโรค 1 เรื่อง จะได้ 15 คะแนน
2.5 ผลงานของ พขร. ให้นําผลการประหยัดน้ํามันและความพึงพอใจ มาพิจารณาคะแนน
2.6 ต้อ้ งเสนอชื่ือผลงานในแบบฟอร์
ใ
ม์ มอบหมายงาน และแจ้ง้ ชือื่ ผลิตภัณฑ์ท์ างวิชาการทีีจ่ ะดําเนินการในปี
ใ ี 2563
ที่หัวหน้ากลุ่มลงนามรับรอง ไปยังงานวิจัยฯ

3. การประเมินสมรรถนะ
ทบทวนเกณฑ์ประเมินสมรรถนะบุคลากร ให้ชัดเจนวัดได้เป็นรูปธรรม
เสนอคณะกรรมการพิจารณา
ทําประชาพิจารณ์
นําไปใช้
ป นิ ผล
ประเมิ
6

7

กรอบระยะเวลากระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการผ่านระบบออนไลน์ (PMS Online)
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบที่ 1
ผู้เกีย่ี วข้อ้ ง

ต้น้ รอบประเมิ
ป ิน

ผู้ประเมิน/ผู้รับการประเมิน ถ่ายทอดต่อรองตัวชีว้ ัด/เป้าหมายสู่

บุคคล (OS Matrix /RPUI) ส่งไฟล์
ให้กล่ม OD ภายใน 10 ธ.ค. และ
ใหกลุ
บันทึกใน PMS Online
ภายใน 20 ธ.ค. และลงนามรับทราบ
PMS ส่งให้กลุ่ม OD

หน่่วยงาน/คณะกรรมการ
/
ประเมินผล PMS

Admin หน่วยงาน

No

ตรวจสอบความถูกต้องและ
Yes
มาตรฐานตัวชี้วัด ส่งคืน
กลุ่ม 15 ธ.ค.

ระหว่า่ งรอบ
ติดตามและพัฒนา
ผลการปฏิบัติงาน
(
(รายงาน/แนบหลกฐาน)
/
ั
)
ในระบบ PMS Online
ภายใน 26 ก.พ.

สินิ้ รอบประเมิ
ป ิน
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน
และสมรรถนะ
ใ ้ ็
อนุญาตใหเหนคะแนน
บุคลากรทัว่ ไป ภายใน 28 ก.พ.
ของหัวหน้า/รองผอ. ภาย 5 มี.ค.

No

ผู้รับการประเมินดูผลการ
ประเมินการปฏิบัติ
ราชการ และต่
และตอรองผล
อรองผล
ประเมิน ภายใน 9 มี.ค.

Yes

ส่ง PMS ทลงนามใหครบถวน
สง
ที่ลงนามให้ครบถ้วน
ผลงานวิชาการ 27 ก.พ.
ไปยังงานการเจ้าหน้าที่
ตรวจประเมิน MOU กลุ่ม 28 ก.พ.
ภายใน 16 มี.ค.
งาน จ. ส่งคะแนนบันทึกในระบบ PMS
Online

สรุปและประเมินมาตรฐาน
ในระบบ HR Report Online
ภายใน 20 มี.ค.

ตรวจสอบและสรุุปผลในระบบ
HR Report Online
ภายใน 25 ธ.ค.
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