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        เรียนรู้ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน 
      Performance Management System (PMS) 

 
นางวาสนา ปะสังคานนท์ 

ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข 

  

 ระบบบริหารผลการปฏิบัติงานหรือระบบบริหารผลการปฏิบัติราชการ (Performance Management 
System : PMS)  หมายถึงกระบวนการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ เพ่ือผลักดันให้ผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการบรรลุ
เป้าหมาย โดยการเชื่อมโยงกับเป้าหมายกับผลการปฏิบัติราชการในระดับองค์กร หน่วยงาน และระดับบุคคลเข้าด้วยกัน        
ผ่านกระบวนการก าหนดเป้าหมายที่ชัดเจน รวมถึงการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม การติดตามผล                 
การปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับเป้าหมายที่ก าหนดและมีการน าผล
การประเมินไปใช้ประกอบการพิจารณาตอบแทนความดีความชอบของผู้ปฏิบัติงาน ดังแผนภาพการบริหาร   
ผลการปฏิบัติราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพ การบริหารผลการปฏิบตัิราชการ 

งานยุทธศาสตร ์

วิสัยทัศน์และพันธกิจ  

งานนโยบายเร่งด่วน   ภารกิจหลัก/สนับสนุนกรมอนามยั   

เป้าหมายผลการปฏิบัติงานระดับองค์กรประจ าปี
ประจ าปี

ถ่ายทอดเป้าหมายตามล าดับชั้น  
การบังคับบัญชา 

ก าหนดและถ่ายทอดเป้าหมาย 

ผลการปฏิบตัิงานจากระดับองค์กร 

1. การวางแผน
ผลการปฏิบัติงาน 

3. การพัฒนา     
ผลการปฏิบัติงาน  

2. การติดตาม     
ผลการปฏิบัติงาน   4. การประเมินผล

การปฏิบัติงาน 

ผลสัมฤทธิ์ของงาน  
(ร้อยละ 80) + 

สมรรถนะ  
(ร้อยละ 20) 
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ความส าคัญการบริหารผลการปฏิบัติงาน 
          การบริหารผลการปฏิบัติงานเป็นกลยุทธ์หนึ่งของการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เน้นความส าคัญ            
ของการมีส่วนร่วมระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือผลักดันให้มีผลการปฏิบัติงานที่ดีขึ้น ซึ่งนับว่ามีความส าคัญ           
และเป็นประโยชน์ต่อองค์กรและผู้ปฏิบัติงานอย่างยิ่ง  
แนวทางในการบริหารผลการปฏิบัติงาน  
 แนวทางในการบริหารผลการปฏิบัติงานประกอบด้วย 4 ขั้นตอนหลัก ได้แก่ 
 1. การวางแผนและก าหนดเป้าหมายในการปฏิบัติงาน 
     การวางแผนและก าหนดเป้าหมายในการปฏิบัติงาน เป็นการก าหนดผลส าเร็จของงาน                  
และเป้าหมายที่องค์กรคาดหวังจากหน่วยงาน ผู้ปฏิบัติงานในระดับต่าง ๆ ซึ่งผลส าเร็จโดยรวมของผู้ปฏิบัติงาน
จากทุกระดับจะส่งต่อเป้าหมายขององค์กร ดังนั้นผู้บังคับบัญชาและผู้ปฏิบัติงานจะร่วมกันวางแผน ก าหนด
ขั้นตอน/วิธีการประเมินผลปฏิบัติงาน เพ่ือให้ทั้งสองฝ่ายเข้าใจร่วมกันว่าจะต้องท าอย่างไรให้ส าเร็จ                       
และผลส าเร็จที่คาดหวังมีคุณภาพอย่างไร มีข้ันตอนดังนี้ 
      1.1 ก าหนดตัวชี้วัดผลส าเร็จของงานรวมทั้งมาตรฐานผลงานที่สามารถประเมินตรวจสอบได้                  
มีความเท่ียงธรรมและสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุผลส าเร็จได้จริง 
      1.2 ก าหนดผลงานพ้ืนฐานที่ผู้ปฏิบัติงานต้องท าให้ส าเร็จ 
       1.3  ก าหนดแผนปฏิบัติงานรายบุคคลที่ยืดหยุ่น ปรับเปลี่ยนตามเป้าหมายและแผนงานขององค์กรได้                
เมื่อจ าเป็น โดยผู้บังคับบัญชาสามารถน าแผนปฏิบัติงานรายบุคคลมาอ้างอิงประกอบการติดตามเป็นระยะ  ๆได้ 
  2. การติดตามผลการปฏิบัติงาน 
      การติดตามผลการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/งานต่าง ๆ ต้องมีการติดตามอย่างต่อเนื่อง               
เพ่ือประเมินความส าเร็จของงานในแต่ละช่วงเวลาว่าสอดคล้องกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ เพ่ือให้ทราบถึงปัญหา                 
และแนวทางแก้ไขเพ่ือให้งานบรรลุเป้าหมายได้  
 3. การพัฒนาผลการปฏิบัติงาน 
     ผลที่ได้จากการติดตามการปฏิบัติงานในขั้นตอนการติดตาม ผู้บังคับบัญชาจะได้ทราบข้อมูล  2 ส่วน              
ส่วนที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ของงาน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความก้าวหน้าของเนื้องานว่าผู้ปฏิบัติงานได้ด าเนินการ            
ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการปฏิบัติงานเป็นการพิจารณาว่าในการปฏิบัติงานนั้น
ได้แสดงพฤติกรรมที่คาดหวังมากน้อยเพียงไร 
 4. การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
             การประเมินผลการปฏิบัติงาน หมายถึงการประเมินความส าเร็จของงานซึ่ งเป็นผลจาก                     
การปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานตลอดรอบการประเมินด้วยหลักเกณฑ์แนวทางที่หน่วยงานก าหนด              
โดยเปรียบเทียบผลงานกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้ตามแผนการปฏิบัติงานที่ผู้บังคับบัญชาและผู้ปฏิบัติงาน
ก าหนดไว้ร่วมกันตั้งแต่ต้นรอบการประเมิน การประเมินผลการปฏิบัติราชการเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารผลการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นวงจรที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยการประเมินเป็นการวัดผลส าเร็จของงาน   
ในช่วงเวลาที่ก าหนดไว้อย่างชัดเพ่ือเปรียบเทียบผลส าเร็จของงานกับเป้าหมายในการปฏิบัติงานของแต่ละบุคคล                  
หรือองค์กรว่าเป็นอย่างไร 
หลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติงานกรมอนามัย 
    ส าหรับกรมอนามัยก าหนดให้ข้าราชการระดับหัวหน้ากลุ่มงานมีตัวชี้วัดที่ได้รับการถ่ายทอดจ านวน 
5-8 ตัว ข้าราชการระดับผู้ปฏิบัติงานก าหนดให้มีตัวชี้วัดที่ได้รับการถ่ายทอดไม่น้อยกว่า 3 - 5 ตัว  พนักงาน
ราชการก าหนดให้มีตัวชี้วัดที่ได้รับการถ่ายทอด ไม่น้อยกว่า 3 – 5 ตัว และลูกจ้างประจ าก าหนดให้มีตัวชี้วัดที่ได้รับการ
ถ่ายทอดให้สอดคล้องในแต่ละองค์ประกอบอย่างน้อย 1 ตัว ในแต่ละองค์ประกอบย่อย รวมถึงพฤติกรรมการปฏิบัติงาน
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หรือสมรรถนะ (Competency) คะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานจึงมี 2 ส่วน ส่วนที่ 1 คะแนนการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดที่ได้ตกลงกันไว้ ส่วนที่ 2 คะแนนสมรรถนะ คะแนน 2 ส่วนนี้จะน าไป
ประกอบการพิจารณาความดีความชอบของผู้ปฏิบัติงาน กรณีที่ผลการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายนั้น       
ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินจะได้หารือร่วมกันเพ่ือพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานและการพัฒนา                
ตัวผู้ปฏิบัติงาน ดังแผนภาพวิธีประเมินผลการปฏิบัติงานกรมอนามัย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 กรมอนามัยได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการกรมอนามัย ระดับบุคคล  
ตามหนังสือกรมอนามัย ที่ สธ 0902.05/ว 11169 วันที่ 20 ธันวาคม 2563  เรื่อง ปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการกรมอนามัย ระดับบุคคล (ส าหรับรอบการประเมินระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561  - 31 มีนาคม 
2562 เป็นต้นไป) และประกาศกรมอนามัยเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการกรมอนามัย          
ระดับบุคคล (ส าหรับรอบการประเมิน 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป)  
 
 
 
  

 แหล่งข้อมูลอ้างอิง : เว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่กรมอนามัยและเว็บไซต์ ก.พ.ร. https://www.ocsc.go.th/pm 
สืบค้นข้อมูลเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2563  
 

  
 
 
 
 

 

 

 

ก าหนดพิจารณาความส าเร็จ
ของงานที่ผู้ปฏิบัติงานและ
ผู้บังคับบัญชาตกลงกันไว ้

ส่วนที่ 1
องค์ประกอบ
ผลสัมฤทธิ์ 
ของงาน 

- คะแนนตัวชีว้ัด 
- ค่าเป้าหมาย 

คะแนน
ประเมิน

ผลสัมฤทธิ์ 
ของงาน 

 

คะแนนผล
การประเมิน 
การปฏิบัติ
ราชการ 

 

พิจารณาความดี
ความชอบ 

แจ้งผลการ
ประเมินและ

ปรึกษาหารือเพื่อ
พัฒนาปรับปรุง 

ก าหนดตามสมรรถนะ 

ที่องค์กรประกาศ 

ส่วนที่ 2
องค์ประกอบ
ผลสัมฤทธิ์ 
ของงาน 

- คะแนนสมรรถนะ 
 

ประเมิน 

ประเมิน คะแนน
ประเมิน 

สมรรถนะ 
 

แผนภาพ วิธีประเมินผลการปฏิบตัิราชการกรมอนามัย
อนามัย 

https://www.ocsc.go.th/pm%20สืบค้น
https://www.ocsc.go.th/pm%20สืบค้น

