แนวทางการบริหารผลการปฏิบัตงิ านของขาราชการและพนักงานราชการ
สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม
ปงบประมาณ พ.ศ.2562
ตามประกาศ กรมควบคุ ม โรค เรื่ อ งหลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ร าชการของ
ขาราชการพลเรือนและพนักงานราชการทั่วไปกรมควบคุมโรค พ.ศ.2560 ประกาศ ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน
2560 ใหทุกหนวยงานถือปฏิบัติและใชในการประเมินผลการปฏิบัติราชการสําหรับรอบการประเมินตั้งแตวันที่
1 ตุ ล าคม 2560 เป น ต น ไป จนกว าจะมีป ระกาศฉบั บ ใหม และเพื่อใหเปน ไปตามพระราชบัญ ญั ติร ะเบีย บ
ขาราชการพลเรื อน พ.ศ.2551 มาตรา 76 สํานักงานปองกั นควบคุมโรคที่ 1 เชี ยงใหม จึงได กําหนดแนว
ทางการบริหารผลการปฏิบัติงานของขาราชการและพนักงานราชการ สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม
ป ง บประมาณ พ.ศ.2562 ขึ้ น เพื่ อ ให ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของข า ราชการและพนั ก งานราชการ
สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 ใหเปนไปดวยความเรียบรอย
มีประสิทธิภาพและประสิทธิ ผล สามารถนําผลการประเมินฯ ไปใช ประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนและ
คาตอบแทน รวมทั้ ง ใช ป ระโยชน ใ นการพั ฒ นาและเพิ่ม พูน ประสิทธิภ าพการปฏิบัติ งานของข าราชการและ
พนักงานราชการ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. กําหนดรอบการประเมิน ปงบประมาณ 2562
- รอบที่ 1 ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2561
- รอบที่ 2 ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2562

ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ 2562
ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2562

2. กําหนดผูประเมินและผูรับการประเมิน
- ผูบังคับบัญชา/ผูประเมิน คือ ผูประเมินตามหลักเกณฑและวิธีประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งทํา
หนาที่เปนผูประเมินผลการปฏิบัติงานของผูรับการประเมิน รวมทั้งแจงผลการประเมิน ดังนี้
ผูประเมิน
ผูรับการประเมิน
ผูอํานวยการ
รองผูอํานวยการ/หัวหนากลุมงาน/งานในกํากับดูแลของผูอํานวยการ
รองผูอํานวยการ
หัวหนากลุมงานในกํากับดูแล
หัวหนากลุมงาน
ขาราชการและพนักงานราชการในบังคับบัญชาของกลุมงาน
- ผูใหขอมูล(ถามี) คือ บุคคลที่ ผูบังคับ บัญชา/ผู ประเมิน มอบหมายใหเปน “ผู ใหขอมูล ” ซึ่งทํา
หนาที่ใหขอมูลประเมินผลการปฏิบัติงานของผูรับการประเมิน เชน หัวหนางาน
- ผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไป(ถามี) คือ ผูบังคับบัญชาตามสายบังคับบัญชาภายในหนวยงาน ที่อยู
เหนือขึ้นไปจากผูบังคับบัญชา/ผูประเมิน 1 ระดับ เชน รองผูอํานวยการ ผูอํานวยการ
- ผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไปอีกชั้นหนึ่ง(ถามี) คือ ผูบังคับบัญชาตามสายบังคับบัญชาภายในหนวยงาน
ที่อยูเหนือขึ้นไปจากผูบังคับบัญชา/ผูประเมิน 2 ระดับ เชน ผูอํานวยการ

2. การประเมินผลการปฏิบัติงาน
พิจารณาจาก 2 องคประกอบ มีคะแนนรวม 100 คะแนน ดังนี้
1) ผลสัมฤทธิ์ของงาน มีสัดสวนคะแนนรอยละ 80
2) สมรรถนะหรือพฤติกรรมตามที่กรมควบคุมโรคกําหนด มีสัดสวนคะแนนรอยละ 20
3. การบริหารผลการปฏิบัติงานของขาราชการและพนักงานราชการ
3.1 ตนรอบการประเมิน เปนขั้นตอนของการวางแผน ใหผูบังคับบัญชา/ผูประเมิน มอบหมายงาน
และตกลงรวมกันกับผูรับการประเมิน โดยดําเนินการ ดังนี้
1) การวางแผนรวมกัน โดย ผูประเมินและผูรับการประเมิน รวมกันกําหนดผลสัมฤทธิ์ของ
งาน(ตัวชี้วัดที่ไดรับมอบหมาย) และสมรรถนะที่ใชในการประเมิน ดังนี้
1.1) กําหนดผลสัมฤทธิ์ของงาน ใหพิจารณาถายทอดตัวชี้วัดจากบนลงลางเปนหลักกอน
โดยผูประเมิน นําตัวชี้วัดที่ไดรับการถายทอดจากหนวยงานที่เปนตัวชี้วัดคํารับรอง/มิใชคํารับรอง ตัวชี้วัดกลาง
และงานตามบทบาทภารกิจ มาถายทอดสูระดับงาน และระดับบุคคล โดยจัดทําเปนตารางแสดงความรับผิดชอบ
ตัวชี้วัดกลุมงานสูระดับบุคคล(OS Matrix) พรอมจัดทํารายละเอียดตัวชี้วัดและคาเปาหมาย รวมกันระหวาง
ผูประเมิน และผูรับการประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ของงาน มีสัดสวนคะแนนรอยละ 80 สวนน้ําหนักคะแนนใหอยูในดุลพินิจ
ของหนวยงานหรือผูประเมิน โดยพิจารณาจากตัวชี้วัด/งาน ดังนี้
ขอ 1 ตัวชี้วัดคํารับรองคํารับรองฯ , ตัวชี้วัดเปาหมายการใหบริการกรมควบคุมโรค
(Public Service Agreement : PSA), ตัวชี้วัดผลผลิต (Service Delivery Agreement : SDA) และตัวชี้วัด
ยุทธศาสตร
ขอ 2 งานตามภารกิจ เปนงานตามหนาที่ความรับผิดชอบหลักของกลุมงาน และตาม
ตําแหนงงานของผูรับการประเมิน ในคําบรรยายลักษณะงาน(Job Description : JD)
ขอ 3 งานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย เปนงานที่นอกเหนือจาก ขอ 1, 2 และงานที่ไดรับ
มอบหมายใหรับผิดชอบเพิ่มเติมในรอบการประเมิน
1.2) กําหนดสมรรถนะ
สมรรถนะหรือพฤติกรรมตามที่กรมควบคุมโรคกําหนด มีสัดสวนคะแนนรอยละ 20
โดยพิจารณาจาก

• สมรรถนะหลัก (Core competency/ISMART) (12 คะแนน) จํานวน 6 ตัว
ตัวละ 2 คะแนน ไดแก
- การยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม (Integrity : I)
- บริการที่ดี (Service Mind : S)
- การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ (Mastery : M)
- การมุงผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation : A)

- การมีน้ําใจเปดกวางเปนพี่เปนนอง (Relationship : R)
- การทํางานเปนทีม (Teamwork : T)
• สมรรถนะที่จําเปนตามภารกิจกรมควบคุมโรค (Functional competency)
(8 คะแนน) จํานวน 2 ตัว (โดยเลือกประเมินสมรรถนะ 2 ตัว จาก 3 ตัว) ตัว
ละ 4 คะแนน ไดแก
- หลักระบาดวิทยา (Epidemiology) แบงตามสายงาน ดังนี้
 หลักระบาดวิทยา (Epidemiology) (สําหรับสายงานหลัก) ไดแก
ตําแหนงผูอํานวยการ นายแพทย นักวิชาการสาธารณสุข พยาบาล
วิชาชีพ นักเทคนิคการแพทย นักสังคมสงเคราะห นักรังสีการแพทย
เภสัช กร นักกีฏ วิทยา พยาบาลเทคนิค เจาพนักงานสาธารณสุข เจ า
พนักงานอาชีวบําบัด เจาพนักงานวิทยาศาสตรการแพทย เจาพนักงาน
รังสีการแพทย เจาพนักงานเภสัชกรรม เจาพนักงานสถิติ
 หลั ก ระบาดวิ ท ยาประยุ ก ต สํ า หรั บ งานเชิ ง บริ ห ารจั ด การ (Applied
Epidemiology for Management and Administration) (สําหรับ
สายสนั บ สนุ น ) ได แ ก ตํ า แหน ง นิ ติ ก ร นั ก จั ด การงานทั่ ว ไป นั ก
ทรั พยากรบุคคล นักประชาสัมพันธ นักวิเคราะหน โยบายและแผน
นักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการคอมพิวเตอร นักวิชาการเผยแพร
นักวิชาการพัสดุ นายชางเครื่องกล เจาพนักงานการเงินและบัญชี เจา
พนักงานธุรการ เจาพนักงานพัสดุ เจาพนักงานคอมพิวเตอร
- การวิจัยและพัฒนา (Research and Development/R2R)
- การติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation)
สมรรถนะระดับที่คาดหวัง(Level) ของแตละประเภทตําแหนง และระดับตําแหนงใน
การประเมินสมรรถนะของขาราชการ และพนักงานราชการ ดังนี้
ตําแหนง
ระดับที่คาดหวัง
(Core Competency / Functional Competency)
• ขาราชการ
ตําแหนงประเภทวิชาการ
- ระดับปฏิบัติการ
L1
- ระดับชํานาญการ
L2
- ระดับชํานาญการพิเศษ
L3
- ระดับเชี่ยวชาญ
L4
ตําแหนงประเภททั่วไป
- ระดับปฏิบัติงาน
L1

ตําแหนง
- ระดับชํานาญงาน
- ระดับอาวุโส
• พนักงานราชการ
- ปวช./ปวส./และปริญญาตรี
- ปริญญาโท

ระดับที่คาดหวัง
(Core Competency / Functional Competency)
L1
L2
L1
L2

กรณีขาราชการ ที่อยูระหวางทดลองปฏิบัติราชการ ใหประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน มี
สัดสวนคะแนนรอยละ 50 และประเมินสมรรถนะ มีสัดสวนคะแนนรอยละ 50
2) การสงแบบมอบหมายงาน ใหกลุม/ศูนย/งาน พิมพแบบมอบหมายงาน จากระบบ PMS
Online ในสวนของ แบบสรุปการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน หนาที่ 7 พรอมลงนาม และสงมายังกลุมพัฒนา
องคกร ภายในกรอบเวลาที่กําหนด
3.2 ระหวางรอบการประเมิน เปนขั้นตอนของการติดตามและพัฒนา ใหผูประเมินและผูรับการ
ประเมิน ดําเนินการดังนี้
1) การรายงานผลการปฏิบัติงาน ผู รับการประเมิน รายงานผลการปฏิบั ติงานตามตั วชี้วั ด
อยางสม่ําเสมอ พรอมแนบหลักฐาน เพื่อรายงานความกาวหนา รวมทั้งเปนหลักฐานเชิงประจักษประกอบการ
ประเมิน
2) การติดตามและพัฒนา ผูประเมิน ติดตามผลการดําเนินงานของผูรับการประเมินอยาง
สม่ําเสมอ เพื่อใหคําปรึกษา แนะนํา และพัฒนาผูรับการประเมิน ใหมีผลการปฏิบัติงานตามเปาหมายที่ตั้งไว
3.3 สิ้นรอบการประเมิน เปนขั้นตอนของการประเมินผลการปฏิบัติงาน ใหผูประเมิน และผูรับการ
ประเมิน ดําเนินการดังนี้
1) การประเมินตนเองในสวนของสมรรถนะ ใหผูรับการประเมิน ประเมินตนเองในสวนของ
สมรรถนะ เพื่อใหผูประเมิน ใชประกอบการพิจารณาประเมินสมรรถนะของผูร ับการประเมิน
2) การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
- ผูใหขอมูล(ถามี) ใหขอมูลผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน ในสวนของผลสัมฤทธิ์ของงาน
และสมรรถนะ เพื่อเปนขอมูลในการประเมินของผูประเมิน
- ผูประเมิน ประเมินผลการปฏิบัติงานของผูรับการประเมิน ในสวนของผลสัมฤทธิ์ของงาน
และสมรรถนะ กรณีมีผูใหขอมูล ใหพิจารณาจากขอมูลผลการประเมินที่ผูใหขอมูลประเมินไว ซึ่งหากไมเห็นดวย
สามารถแกไขและบันทึกผลการประเมินใหมได
ทั้ ง นี้ หากมี ก ารเปลี่ ย นแปลงเกิ ด ขึ้ น ระหว า งรอบการประเมิ น เช น มี เ นื้ อ งานและหน า ที่ ค วาม
รับผิดชอบของผูรับการประเมิน ที่ทําใหตัวชี้วัดที่รับผิดชอบมีการเปลี่ยนแปลงไปจากที่ตกลงรวมกันไวเมื่อตนรอบ
การประเมิ น ผู ป ระเมิ น และผู รั บ การประเมิน ร ว มกั น พิ จ ารณาปรับ ปรุง ขอ ตกลงในแบบมอบหมายงานให
เหมาะสม และสงมายังกลุมพัฒนาองคกร แทนแบบมอบหมายงานฉบับเดิม

3) การแจงผลการประเมิน ผูประเมิน พิมพแบบสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
ผูรับการประเมิน และแจงผลการประเมินใหผูรับการประเมิน ทราบเปนรายบุคคล พรอมลงนามรับทราบผลการ
ประเมินฯ โดยมีสาระสําคัญดังนี้
- คะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูรับการประเมิน ไดเทาไร อยูในระดับใด
- คะแนนประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ไดเทาใด
- คะแนนประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน/สมรรถนะ ไดเทาใด
- จุดเดน จุดดอย และประเด็นที่ผูรับการประเมินควรไดรับการพัฒนางานใหดีขึ้น ทั้งในสวน
ผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติงาน/สมรรถนะ
กรณีที่ผูรับการประเมิน ไมยินยอมลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมิน ใหขาราชการ/
พนักงานราชการอยางนอยหนึ่งคนในหนวยงาน ลงลายมือชื่อเปนพยานวาไดมีการแจงผลการประเมินดังกลาว
เรียบรอยแลว
ทั้งนี้ ในการแจงผลการประเมิน ผูประเมิน ควรใหคําปรึกษาแกผูรับการประเมิน เพื่อการ
ปรับปรุง แกไข พัฒนา เพื่อนําไปสูผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมหรือสมรรถนะในการปฏิบัติราชการ และเพื่อ
หาความจําเปนในการพัฒนาเปนรายบุคคลดวย
4) การสงแบบสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ใหกลุม/ศูนย/งาน รวบรวมแบบ
สรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผูรับการประเมินในกํากับ และสงมายังกลุมพัฒนาองคกร ภายใน
กรอบเวลาที่กําหนด
4. ระดับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ระดับการประเมิน
ขาราชการ
ดีเดน
90 – 100
ดีมาก
80 – 89.99
ดี
70 – 79.99
พอใช
60 – 69.99
ตองปรับปรุง
นอยกวา 60

พนักงานราชการ
95 – 100
85 – 94.99
75 – 84.99
65 – 74.99
นอยกวา 65

5. การอุทธรณและรองทุกขผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ กําหนดขั้นตอน ดังนี้
1) ใหอุทธรณกับผูบังคับบัญชาขั้นตน ถาผลยังไมเปนที่พอใจ ใหอุทธรณกับรองผูอํานวยการที่กํากับ
ดูแล ในการอุทธรณใหจัดทําหนังสืออุทธรณเปนลายลักษณอักษรเปนรายบุคคล ลงนามระบุ ชื่อ-นามสกุลจริง
ทั้งนี้ ไมรับพิจารณาการอุทธรณที่เปนบัตรสนเทห
2) สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม ใชกระบวนการกลุมในการแกไขปญหา โดย
จะรวบรวมรายชื่อและจะเชิญผูอุทธรณมาใหขอมูลโดยตรงกับผูอํานวยการและรองผูอํานวยการ เพื่อรับทราบ
ปญหาและชี้แจงทําความเขาใจ
**********************

