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ผานระบบออนไลนผานระบบออนไลน ((PMS OnlinePMS Online))ผานระบบออนไลน ผานระบบออนไลน ((PMS OnlinePMS Online) ) 
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ผลการใชงานระบบ PMS Online

ปงบประมาณ พ.ศ.2558

2



ผลการใชระบบ PMS Online ป 58 รอบที 1

ประเมินผลแลวเสรจ็ครบถวน
76.75

ดําเนินการในระบบ
97.43

ดาเนนการในระบบ

จํานวนผูใชงาน

ั ึ  ใ ป ิ 

0 20 40 60 80 100

บุคลากร จํานวน บันทกึขอมูลในระบบ ประเมินแลว

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ

ขาราชการ 2,757 2,632 95.47 2,099 76.13

ั ช 822 802 97 57 648 78 32พนกงานราชการ 822 802 97.57 648 78.32

รวม 3,579 3,487 97.43 2,747 76.75 3



ผลการใชระบบ PMS Online ป 58 รอบที 2

31.85
ใชระบบ PMS Online

31.85

0 20 40 60 80 100

บุคลากร จํานวน
ดําเนนิการในระบบ

จํานวน รอยละ

ขาราชการ 2,757 887 32.17

พนักงานราชการ 822 253 30.77

รวม 3 579 1 140 31 85รวม 3,579 1,140 31.85
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ผลการสํารวจความพรอม และความพึงพอใจในผลการสารวจความพรอม และความพงพอใจใน

การใชงานระบบ PMS Online ของบคลากรการใชงานระบบ  PMS Online ของบุคลากร

กรมควบคมโรคกรมควบคุมโรค
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n = 1,525 
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ความพรอมในการใชงานระบบ PMS Online

บุคลากรมีความพรอม รอยละ 80.37
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ความพรอมในการใชงานระบบ PMS Online (ตอ)

x
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ความพรอมในการใชงานระบบ PMS Online (ตอ)

x
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ความพึงพอใจในการใชงานระบบ PMS Online

บุคลากรมีความพึงพอใจ รอยละ 82.16
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ความพึงพอใจในการใชงานระบบ PMS Online (ตอ)
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ความพึงพอใจในการใชงานระบบ PMS Online (ตอ)
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ปญหาอปุสรรคและขอเสนอแนะ
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ปญหาอุปสรรคที่พบจากการใชระบบ PMS Onlineญ ุ

ปญหาเชิงเทคนิคของระบบ

ปญหาปญหา
ปป ความรความเขาใจของบคลการอปุสรรคอปุสรรค ความรูความเขาใจของบุคลการ

ปญหาอุปสรรคอื่นๆ
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ปญหาอปสรรค แนวทางการพัฒนาปรับปรง

ปญหาเชิงเทคนิคของระบบ

ปญหาอุปสรรค แนวทางการพฒนาปรบปรุง

1. ตัวชี้วัดคํารับรองหนวยงานที่บันทึกโดยผูดูแลระบบระดบัหนวยงาน ไมสามารถ

แยกออกเปนรายหนวยงานได

1.สรุปขอมูลปญหาอุปสรรคของกรม

ควบคมโรค รวมทั้งขอเสนอแนว
2. ระบบยังไมสามารถจัดทําสรปุภาพรวมตัวชี้วัดรายบุคคลได

3. หนาจอแนบไฟลใหญเกินไปทําใหบคุลากรหาชองใหแนบไฟลไมคอยเจอ และ

บางไฟลแนบแลวเปดไมได

ควบคุมโรค รวมทงขอเสนอแนว

ทางแกไขใหสํานักงาน ก.พ. เพื่อพัฒนา

ปรับปรุงระบบ PMS Online

4. ตัวชี้วัดที่ใชอางอิงบางตัวไมสามารถคลิกเลือกได

5. ไฟลแนบ ใน PMS Online เปนไฟล word, excel, power point จะมีปญหาใน

การตั้งชื่อไฟลไมได และเมื่อไมตองการไฟลนั้นก็ไมสามารถลบไฟลออกจาก

2. ศึกษาแนวทางการพฒันาปรับปรุงระบบ 

PMS Online โดยกรมควบคุมโรค

ระบบได

6. ผูดูแลระบบระดับหนวยงานไมสามารถตรวจสอบและเห็นขอมูลของบุคลากรที่มี

ตนสังกัดอยูหนวยงานอื่น แตมาปฏิบัติงานที่หนวยงาน

7. เมนู R0901 รายงานผล KPI รายบุคคล ในสวนของพนักงานราชการ ชอง

ตําแหนง ระบุขอมูลประเภทตําแหนง ซึ่งไมสอดคลองกบัความเปนจริง

8. เมนู R0902 รายงานแผนพัฒนาผลการปฏิบัติงานรายบุคคล ในชอง ระดบัที่

่ ่กําหนด ผลการประเมิน และผลตางไมสอดคลองกัน  ซึงผลตางทีได (Gap) ไม

ถูกตอง

9. กรณบีุคลากรลาออก จะยังมีขอมูลการประเมิน  แตไมแสดงขอมูลเมื่อจัดทํา

ใ R0902 ั ป ิ ั ิรายงานใน เมนู R0902 รายงานแผนพัฒนาผลการปฏบัตงานรายบุคคล 
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ปญหาเกี่ยวกับความรูความเขาใจของผูใชระบบ

ปญหาอปสรรค แนวทางการพัฒนาปรับปรงปญหาอุปสรรค แนวทางการพฒนาปรบปรุง

1. ผูรับการประเมินยังสับสนในการเลือกผูประเมินและเลือกผูประเมินซ้ํา ทําใหขอมูลผู 1. พัฒนาเครือขายผูรับผิดชอบ PMS ของ

่ ้ประเมินหายไป

2. บุคลากรยังขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับการกําหนดตัวชี้วัด KPI รายบุคคล

3. การคัดลอกรอบการประเมินในระบบ PMS Online ยังไมสามารถใชงานได

หนวยงาน เพื่อเปนกลไกการชี้แจง

สื่อสาร ติดตาม กํากับ และพัฒนาระบบ 

PMS ภายในหนวยงาน3. การคดลอกรอบการประเมนในระบบ PMS Online ยงไมสามารถใชงานได

4. ผูประเมินกับผูรับการประเมินบางสวนยังสบัสนวิธีการคิดคะแนนการประเมินสมรรถนะ

5. คะแนนจากแบบสรปุการประเมินสมรรถนะผลสัมฤทธิ์ของงานไมตรงกบัคะแนนใน

PMS ภายในหนวยงาน

2. เพิ่มชองทางการสื่อสารสรางความรูความ

เขาใจการใชงานระบบ ใหกบับุคลกรกรม

สวนที่ 2 การสรปุผลการประเมิน ทําใหไมเขาใจในคะแนนที่ได

6. ผูใชงานกรอกขอมูลผลรวมน้ําหนักของแตละตัวชี้วัด และผลรวมน้ําหนักของแตละ

่ ้ ้

ควบคุมโรค เชน คูมือการปฏิบัติงาน เปน

ตน

สมรรถนะไมครบรอยละ 100  เนื่องจากเขาใจวาผลรวมน้ําหนักของแตละตัวชี้วัด

เทากับรอยละ 80 และผลรวมน้ําหนักของแตละสมรรถนะเทากับรอยละ 20

7. ผรับการประเมินไมสามารถแกไขขอมลรายละเอียดใด ๆ ในสวนที่ 1 ได หากผ7. ผูรบการประเมนไมสามารถแกไขขอมูลรายละเอยดใด ๆ ในสวนท 1 ได หากผู

ประเมิน/ ผูใหขอมูลเขาไปในระบุขอมูลใหความคิดเห็นในการพัฒนา หรือใหคะแนน

ผูรับการประเมินบางสวนไปแลว
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ปญหาอุปสรรค แนวทางการพัฒนาปรับปรุง

ปญหาอุปสรรคอื่นๆ

• ผูมีบทบาทหลักเปนผูประเมิน เปนกลุมบุคคลที่มีความสําคัญมาก ในการใช
งานระบบใหเกิดประสิทธิภาพ (สวนใหญผูประเมินของทุกหนวยงาน คือ 
หัวหนากลุม และ/หรือผูอํานวยการ)  แตสวนใหญยังไมใหความสําคัญกับการ
ใชงานระบบ PMS เทาที่ควร(มักไมเขารวมในการประชุมชี้แจงที่จัดขึ้นภายใน

• กรมฯควรกําหนด(บังคับ)ใหกลุมผูประเมินทุกคนเขารวม
รับฟงการชี้แจงถึงความสําคัญของระบบฯ และวิธีการใช
งานระบบฯ

( ุ
หนวยงาน และไมปฏิบัติตามขั้นตอนในระยะเวลาที่แนวทางปฏิบัติกําหนดไว 
เชน การมอบหมายงาน การใหขอคิดเห็นตอการพัฒนาผูรับการประเมิน การ
ประเมินผลตามชวงเวลาที่กําหนด เปนตน)

ั้ ั ชี้ ั  ป  ี่ ี ั ั่ ั ใ ื่ ใ  ํ ํ   ใ ป• การตงตวชวดและคาเปาหมายของบุคคลแตละคนทมความลกลนกนในเรอง
ความยากงาย ทําใหผูปฏิบัติไมเกิดความเชื่อถือเกี่ยวกับผลการประเมินที่
นําไปสูการเลื่อนขั้นเลื่อนเงินเดือน (เมื่อเทียบเคียงกับบุคลากรในระดับ
ตําแหนงเดียวกันแตตางกลุม/ฝาย)สงผลตอการใหความรวมมือตามขั้นตอน
กระบวนการของระบบ PMS

• กรมฯควรใหคาแนะนาตอหนวยงานในการแกปญหา
ดังกลาว หรือมีแนวทางการกําหนดตัวชี้วัดที่นําไป
ปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม เชน ตัวชี้วัดกลาง หรือคา
เปาหมายมาตรฐานของงานหลัก ในแตละสายงานที่อยู
ในระดับเดียวกันกระบวนการของระบบ PMS ในระดบเดยวกน 

• การประเมินสมรรถนะทั้งตามระบบ PMS Onlineและการประเมินสมรรถนะตาม
แบบ IDP ไมควรแยกออกจากกัน (หรือมองเปนคนละเรื่องกัน) 

• ควรใชประโยชนจากการประเมินสมรรถนะตามระบบ 
PMS Online สําหรับการพัฒนาบุคลากรใหมากขึ้น 
(อาจรวมสมรรถนะอื่นที่กรมฯประสงคใหมีการประเมิน/(อาจรวมสมรรถนะอนทกรมฯประสงคใหมการประเมน/
หรือใหหนวยงานสามารถสั่งประมวลผลดวยโปรแกรม
ในการจําแนกกลุมบุคลากรตามสมรรถนะ เพื่อนําผลที่
ไดไปประกอบการวางแผนพัฒนาบุคลากรตอไปได

• การนําผลการประเมินจากระบบออนไลนไปประกอบการพิจารณาเลื่อน • ไมควรใหบคลากรเขาระบบเพื่อปรับคาคะแนนใหเปนไป• การนาผลการประเมนจากระบบออนไลนไปประกอบการพจารณาเลอน
เงินเดือน (ขั้นตอนทายสุดโดยคณะกรรมการบริหารงานบุคคล) ในภาพรวม
ระดับสํานัก ยอมทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงโดยรอยละของการเลื่อนเงินเดือน
อาจไมเปนไปตามคาคะแนนที่ประเมินมาจากระบบ PMS Online 

• ไมควรใหบุคลากรเขาระบบเพอปรบคาคะแนนใหเปนไป
ตามผลการเลื่อนเงินเดือน
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ขอเสนอแนะ

1 ควรมีการเพิ่มชองทางในการสื่อสารเพื่อสรางความรความเขาใจใหกับบคลากร เชน การประชม ฝกอบรม คมือการปฏิบัติงาน เปนตน1. ควรมการเพมชองทางในการสอสารเพอสรางความรูความเขาใจใหกบบุคลากร เชน การประชุม ฝกอบรม คูมอการปฏบตงาน เปนตน

2. ควรมีเครื่องมือในการติดตามผลการดําเนินงานเปนระยะๆ

3. ควรพัฒนาระบบใหสามารถทําการประเมิน PMS Online ในระบบปฏิบัติการอยางอื่นดวย เชน Firefox , Internet Explorer และ Opera 

4. ควรพัฒนาระบบใหสามารถS AVE อัตโนมัติไดดวย เนื่องจากมีปญหาหากUser อยูในระบบเปนเวลานาน ระบบจะ offline อัตโนมัติ ซึ่ง

ขณะนั้น User ไดดําเนินการกรอกขอมูลไปแลวบางสวน แตไมสามารถใชขอมูลได และตองเขาระบบใหม ทําใหเสียเวลาในการดําเนินการ

5. พัฒนาใหมีการรับทราบขอมูลและแจงผลการประเมิน ระหวางผูรับการประเมินและผูประเมิน ในระบบ PMS Online โดยไมตองพิมพแบบ

สรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการออกมาเพื่อลงนามรับทราบ

6 สวนกลางและหนวยงานควรมีระบบการจัดเกบ็ขอมลในระบบ PMS Online เพื่อปองกันขอมลสญหาย6. สวนกลางและหนวยงานควรมระบบการจดเกบขอมูลในระบบ PMS Online เพอปองกนขอมูลสูญหาย

7. ปรบัการคิดคะแนนจากแบบสรปุการประเมินสมรรถนะและคะแนนจากแบบสรปุการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ใหตรงกันกับคะแนนในสวนที่ 

2 การสรปุผลการประเมิน ทั้งผลสัมฤทธิ์ของงานและสมรรถนะ

8. ระบบควรมีการแสดงสัญลักษณ เชน สีตัวหนังสอืเปลี่ยนไป เพือ่แสดงใหเหน็วามีการบันทึกขอมูล หรือเปดดูขอมูลแลว เปนตน

9. User ของผูประเมินควรสามารถทํารายงานผลการประเมินภาพรวมได เพื่ออํานวยความสะดวกกรณีมีผูรับการประเมินหลายคน

10. ควรพัฒนาปรับปรุงระบบ ใหสามารถเห็นขอมูลรายบุคคลของบุคลากรที่มีตนสังกัดอยูหนวยงานอื่น แตมาปฏิบัติงานที่หนวยงาน

11. ควรเพิ่มมาตรวัดสมรรถนะกรมควบคุมโรคใหอยูในระบบ PMS Online เพื่อสามารถเชื่อมโยงขอมูลไปยังสวนที่ 2 ผลการปฏิบัติงาน 

สมรรถนะที่แสดงจริงไดสมรรถนะทแสดงจรงได
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กลุมยุทธศาสตรและพัฒนาองคกร

กองการเจาหนาที่ กรมควบคุมโรคุ

โทร 02 590 3876 หรือ 3049
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