สรุปการรายงานในระบบไอที อินทราเน็ต กรมประชาสัมพันธ์
สรุปการใช้งานระบบ PMS (รอบที่ 2 ปี 2555)
การรายงาน
1. ปรับปรุงข้อมูลโครงสร้างปฏิบัติงานจริง รอบที่ 2 ปี 2555
1.1 บริหารโครงสร้างการปฏิบัติงานจริง
1.2 จัดสรรบุคลากรตามโครงสร้างปฏิบัติงานจริง
2. ประเมินตัวชี้วัดระดับบุคคล (ปร.2)
2.1 ถ่ายทอดตัวชีว้ ัดจากผู้บริหารไปยัง ผอ.สานัก/กอง (ภายใน
มิ.ย. 55)
2.2 บันทึกข้อมูลตัวชี้วัดของผู้บริหารและ ผอ.สานัก/กอง ลงใน
ระบบ
2.3 ถ่ายทอดตัวชีว้ ัดจากสานัก/กอง ไปยังระดับบุคคล
3. ประเมินสมรรถนะ (ปร.3)

4. ประเมินเงินเดือน
4.1 บริหารวงเงินเพื่อเลื่อนเงินเดือน
4.2 รวบรวม แบบประเมิน
5. การรายงานระบบแผนงานโครงการ
6. การรายงานระบบงบประมาณ

ผู้รายงาน/ผู้ดาเนินการ
ฝบห. สานัก/กอง (กกจ.น้อย)
ข้าราชการหน่วยงานนาร่อง
สนผ.

หน่วยงาน
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ที่นาข้อมูลไปใช้
กกจ.
- คู่มือ โครงสร้างการปฏิบัติงานจริง
กกจ.

- คู่มือ การจัดการตัวชี้วัดบุคคล
- หนังสือเวียน สนผ. (2)

กกจ.

- คู่มือ ระบบประเมินสมรรถนะ

กกจ.

- คู่มือ การประเมินเงินเดือน

สนผ.

- คู่มือ ระบบแผนงานโครงการ

กคล.

- คู่มือ ระบบแผนงานโครงการ

ศสช.
ข้าราชการหน่วยงานนาร่อง
ข้าราชการ สานัก/กอง ส่วนกลาง ,
สปข.1-8, สทท., สวท, สวศ.
ต่างจังหวัด และ ปชส. (เฉพาะ ปชส.ที่
ประเมินกับ กปส.)
ฝบห. สานัก/กอง (กกจ.น้อย)
ผู้รับผิดชอบโครงการ/ผลผลิตกิจกรรม
ของทุกสานัก/กอง/หน่วยงานศูนย์
ต้นทุน เป็นผู้บนั ทึกหรือให้ข้อมูล
ผู้รับผิดชอบโครงการ/ผลผลิตกิจกรรม

การรายงาน

ผู้รายงาน/ผู้ดาเนินการ
ของทุกสานัก/กอง/ศูนย์ต้นทุน
เป็นผู้บันทึกหรือให้ข้อมูล

7. การรายงานระบบต้นทุนผลผลิต 2554

ผู้รับผิดชอบโครงการ/ผลผลิตกิจกรรม
ของทุกสานัก/กอง/ศูนย์ต้นทุน
เป็นผู้บันทึกหรือให้ข้อมูล

หน่วยงาน
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ที่นาข้อมูลไปใช้
คณะกรรมการ ในส่วนของระบบงบประมาณ
เร่งรัดและ
- มาตรการเร่งรัดและติดตามการ
ติดตามการใช้ ใช้จ่ายงบประมาณ
จ่ายงบประมาณ
กคล.
- คู่มอื ระบบแผนงานโครงการ
ในส่วนของต้นทุนผลผลิต
2554
- หนังสือเวียน กคล. แนว
ทางการจัดทาต้นทุนต่อหน่วย

หมายเหตุ
- หน่วยงานนาร่อง ได้แก่ ศสช., กกจ., กพร., สนผ., สทท., สปข.5 และ ส.ปชส.พิษณุโลก
เอกสารเพิ่มเติม
(1) หนังสือเวียน กกจ. ขออนุมัติในหลักการในการใช้ระบบ PMS
(2) หนังสือเวียน สนผ. การจัดทาแบบกาหนดและประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ของข้าราชการกรมประชาสัมพันธ์ (แบบ ปร.2) และรายละเอียดตัวชี้วัดประกอบการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบที่ 2/2555

สรุปขั้นตอนการใช้งานระบบลาออนไลน์และการมาปฏิบัติงาน
ขั้นตอน
1. ปรับปรุงข้อมูลตั้งต้นให้ระบบ
1.1. ตรวจสอบรายชื่อบุคลากรและปรับปรุงข้อมูลให้ครบถ้วนตามที่
ปฏิบัติงานจริง
1.2. บันทึกค่าเริ่มต้นให้ระบบ (จานวนวันที่ลาตั้งแต่ 1 ต.ค.54-31 พ.ค.
55 และวันลาพักผ่อนสะสมปี 2555)
2. ขั้นตอนการขออนุญาตลาป่วย, ลากิจส่วนตัว, ลากิจส่วนตัว
2.1. ขออนุญาตลา / ยกเลิกวันลา
2.2. ตรวจสอบรายการใบลา/ใบยกเลิกวันลา ในหน่วยงาน นาเสนอ
ผู้บังคับบัญชา เพื่อแจ้งให้พิจารณาอนุญาตใบลา
2.3. พิจารณาอนุญาตการลา / ยกเลิกวันลา
3. จัดทาบัญชีลงเวลาการมาปฏิบัติงานประจาวัน (เครื่องบันทึกเวลา
อิเล็กทรอนิกส์)
3.1. บันทึกสาเหตุทไี่ ม่ลงเวลาฯ ของบุคลากรในหน่วยงาน เช่น ไป
ราชการ สัมมนา อบรม เป็นต้น
3.2. พิมพ์รายงานบัญชีลงเวลาการมาปฏิบัติงานประจาวันเสนอ
ผู้อานวยการสานัก/กอง
4. การตรวจสอบ และบันทึกประวัติการลา/สาย/หยุดงาน
4.1. บันทึกการลาประเภทอื่นๆ รวมทั้งการสาย และขาดราชการ ให้
บุคลากรในสังกัด
4.2. ตรวจสอบ และปรับปรุงข้อมูลในรายงานสถิติการลาประจาเดือน

ผู้ดาเนินการ
1. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการลา

2.1 บุคลากร กปส.
2.2 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการลา

หน่วยงาน
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ที่นาข้อมูลไปใช้
- กกจ.
- คู่มือสาหรับ จนท. ตรวจสอบ
การลา

- กกจ.

- คู่มือสาหรับผูใ้ ช้ทั่วไป /
ผู้บงั คับบัญชา

2.3 อปส. ผอ.สานัก/กอง หรือผู้ได้รับ
มอบอานาจพิจารณาการลา
3. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการลา (เฉพาะ - กกจ.
สานัก/กองส่วนกลาง ที่ อาคาร กปส.)

4.1 เจ้าหน้าทีต่ รวจสอบการลา
4.2 เจ้าหน้าทีต่ รวจสอบการลา

- กกจ.

- คูม่ ือสาหรับ จนท. ตรวจสอบ
การลา

ขั้นตอน
ให้ถูกต้อง
4.3. จัดเก็บประวัติการลาของข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ
จากรายงานสรุปสถิติการลาประจาเดือนของทุกสานัก/กอง เข้า
ระบบช้อมูลบุคลากร

ผู้ดาเนินการ

หน่วยงาน
ที่นาข้อมูลไปใช้

4.3 กกจ.

หมายเหตุ
- บุคลากร กปส. หมายถึง ข้าราชการ ลูกจ้างประจา พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว
- เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการลา หมายถึง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการลาชองสานัก/กอง ส.ปชส. และ สวท. สทท. สวศ. ในสังกัด สปข.
เอกสารเพิ่มเติม
- หนังสือเวียน กกจ. ขออนุมตั ิในหลักการมอบอานาจพิจารณาการลา
- หนังสือเวียน กกจ. กาหนดแนวทางขั้นตอนการใช้ระบบลาออนไลน์สาหรับการลาป่วย ลาพักผ่อน ลากิจส่วนตัว

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

