
 
ค ำอธิบำย 

หลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญและพนักงำนรำชกำร 
ในสังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข  

(รำชกำรบริหำรส่วนกลำงและรำชกำรบริหำรส่วนกลำงที่มีส ำนักงำนตั้งอยู่ในส่วนภูมิภำค) 
 

1. ผู้ประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร 

ข้ำรำชกำร 
1. ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ใน

บังคับบัญชาสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
2. ปลัดกระทรวงสาธารณสุขมอบให้รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขและหัวหน้าผู้ตรวจราชการ

กระทรวงสาธารณสุข ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการผู้ด ารงต าแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่
ผู้อ านวยการกอง/สถาบัน/ศูนย์/กลุ่ม และหัวหน้าหน่วยงานต่างๆในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

3. ปลัดกระทรวงสาธารณสุขอาจจัดท าหนังสือมอบหมายผู้บังคับบัญชาอ่ืนๆ ให้ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของผู้ที่อยู่ในบังคับบัญชา  

กรณีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ ผู้ได้รับมอบหมายให้ไปช่วยราชการหรือปฏิบัติ
ราชการในหน่วยงานอ่ืนเกินกว่ากึ่งหนึ่งของรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ให้หัวหน้าส่วนราชการหรือ
หน่วยงานที่ข้าราชการผู้นั้นไปช่วยราชการหรือปฏิบัติราชการมีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
ข้าราชการดังกล่าว ส าหรับกรณีข้าราชการผู้นั้นปฏิบัติราชการที่ต้นสังกัดและไปช่วยราชการหรือปฏิบัติราชการ
โดยปฏิบัติงานในแต่ละหน่วยงานไม่เกินกว่ากึ่งหนึ่งของรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ให้ผู้บังคับบัญชา
ของส่วนราชการหรือหน่วยงานต้นสังกัดประเมินผลการปฏิบัติราชการ โดยให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่
ข้าราชการผู้นั้นไปช่วยราชการหรือปฏิบัติราชการส่งข้อมูลเพื่อประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  

พนักงำนรำชกำร 
ผู้บังคับบัญชา/ผู้ประเมิน ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไปตามล าดับชั้น 

 
2. รอบระยะเวลำกำรประเมิน 

    ข้ำรำชกำร และพนักงำนรำชกำร 
การประเมินผลการปฏิบัติราชการให้ด าเนินการ ปีละ 2 รอบ ตามปีงบประมาณ ดังนี้ 

- รอบท่ี 1 วันที่ 1 ตุลาคม – 31 มีนาคม ของปีถัดไป 
- รอบท่ี 2 วันที่ 1 เมษายน – 30 กันยายน ของปีเดียวกัน 

 
3. องค์ประกอบกำรประเมิน และสัดส่วนคะแนนของแต่ละองค์ประกอบ 

          การประเมินผลการปฏิบัติราชการให้ประเมินจาก 2 องค์ประกอบ คือ  ผลสัมฤทธิ์ของงาน และ
พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ โดยแบ่งสัดส่วนองค์ประกอบ ดังนี้ 

ประเภท ผลสัมฤทธิ์ของงำน พฤติกรรมกำรปฏิบัติรำชกำรหรือสมรรถนะ 
ข้าราชการ สัดส่วนคะแนนร้อยละ 70 สัดส่วนคะแนนร้อยละ 30 
พนักงานราชการทั่วไป สัดส่วนคะแนนร้อยละ 80 สัดส่วนคะแนนร้อยละ 20 

 
/ส าหรับ... 
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ส าหรับการประเมินผลการผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลอง

ปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือมีระยะเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่อยู่ในระหว่างรอบการประเมิน ให้ประเมินผลสัมฤทธิ์
ของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติราชการโดยมีสัดส่วนคะแนนของแต่ละองค์ประกอบร้อยละ 50  
 
4. หลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของงำนและพฤติกรรมกำรปฏิบัติรำชกำรหรือสมรรถนะ            
มีรำยละเอียดของแต่ละองค์ประกอบ ดังนี้ 
    องค์ประกอบที่ 1 : ผลสัมฤทธิ์ของงำน 
  ข้ำรำชกำร 

การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ให้ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินก าหนดข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับการ
มอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ โดยก าหนดตัวชี้วัดหรือหลักฐานบ่งชี้ความส าเร็จของงานอย่าง
เป็นรูปธรรม และเหมาะสมกับลักษณะงาน โดยใช้วิธีการถ่ายทอดตัวชี้วัดผลส าเร็จของงานจากบนลงล่าง (Gold 
Cascading Method) เป็นหลักก่อน หรืออาจเลือกวิธีการก าหนดดัชนีวัดวิธีอ่ืนที่เหมาะสม หรือวิธีที่เหมาะสม
เพ่ิมเติมก็ได ้

ทั้งนี้ ผลสัมฤทธิ์ของงานให้ประเมินจากปริมาณงาน คุณภาพผลงาน ความรวดเร็ว หรือตรงตามเวลา         
ที่ก าหนด หรือความประหยัด หรือความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากร 
  พนักงำนรำชกำร 

การด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้ส่วนราชการก าหนดเป้าหมายผลส าเร็จของงานในภาพรวมของ
ส่วนราชการที่จะมอบหมายให้พนักงานราชการปฏิบัติ จากนั้นให้ผู้บังคับบัญชา/ผู้ประเมิน และพนักงานราชการ  
แต่ละคน ร่วมกันวางแผนการปฏิบัติงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายและ/หรือความส าเร็จของงาน ซึ่งพนักงานราชการ   
ผู้นั้นต้องรับผิดชอบในรอบการประเมินนั้น โดยก าหนดดัชนีชี้วัดหรือหลักฐานบ่งชี้ความส าเร็จของงานอย่างเป็น
รูปธรรม พิจารณาจากองค์ประกอบ ดังนี้ 

(1) ปริมาณผลงาน 
(2) คุณภาพผลงาน 
(3) ความรวดเร็วหรือความตรงต่อเวลา 
(4) การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 

องค์ประกอบที่ 2 : พฤติกรรมกำรปฏิบัติรำชกำรหรือสมรรถนะ (ข้ำรำชกำร/พนักงำนรำชกำร)  
พิจารณาจากสมรรถนะที่ ก.พ. ก าหนดตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 27 ลงวันที่ 29 

กันยายน 2552 เรื่องมาตรฐานและแนวทางการก าหนดความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็น
ส าหรับต าแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ พ.ศ.2554      
เรื ่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ  ทั ้งนี ้ ที ่ประชุม อ.ก.พ. ส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 มีมติเห็นชอบการก าหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลพฤติกรรมการปฏิบัติราชการของข้าราชการและพนักงานราชการในสังกัด
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ราชการบริหารส่วนกลางและราชการบริหารส่วนกลางที่มีส านักงานตั้งอยู่ใน
ส่วนภูมิภาค) โดยก าหนดสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ  (เพ่ิมเติม) ของแต่ละต าแหน่งสายงาน 
ต าแหน่งสายงานละ 3 สมรรถนะ ดังนี้ 

 
 

/ข้ำรำชกำร 
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ข้ำรำชกำร  
- ประเภทวิชาการ/ประเภททั่วไป ประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ พิจารณาจาก 

- สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ ที่ ก.พ.ก าหนด  
- สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ ต าแหน่งสายงานละ 3 สมรรถนะ (เพ่ิมเติม) 
รวมทั้งหมด 8 สมรรถนะ 

 - ประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ ประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ พิจารณาจาก 
- สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ ที่ ก.พ.ก าหนด 
- สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ ต าแหน่งสายงานละ 3 สมรรถนะ (เพ่ิมเติม) 
- สมรรถนะทางการบริหาร 3 สมรรถนะ (เพ่ิมเติม) 
รวมทั้งหมด 11 สมรรถนะ 

 

สมรรถนะหลัก 
(5 สมรรถนะ) 

สมรรถนะเฉพำะตำม 
ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 

 
 

*สมรรถนะทำงกำรบริหำร 

1.การมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement 
Motivation) 
2.บริการที่ด ี(Service Mind) 
3.การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 
(Expertise) 
4.การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม 
และจริยธรรม (Integrity) 
5.การท างานเป็นทีม (Teamwork) 

 
ต าแหน่งละ 3 สมรรถนะ 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ 
(เอกสารหมายเลข 1) 

1.วิสัยทัศน์ (Visioning) 
2.การวางกลยุทธ์ภาครัฐ 
(Strategic Orientation) 
3.ศักยภาพเพ่ือน าการปรับเปลี่ยน 
(Change Leadership) 
 

 
 
 
 

หมำยเหตุ *สมรรถนะทางการบริหารใช้ส าหรับข้าราชการผู้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ
เท่านั้น ตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 27 ลงวันที่ 29 กันยายน 2552 ข้อ (5) 

พนักงำนรำชกำร  

พนักงานราชการทั่วไป ประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ พิจารณาจาก 
- สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ ที่ ก.พ.ก าหนด  
- สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ ต าแหน่งสายงานละ 3 สมรรถนะ (เพ่ิมเติม) 

รวมทั้งหมด 8 สมรรถนะ 
 

สมรรถนะหลัก 
(5 สมรรถนะ) 

สมรรถนะเฉพำะตำม 
ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 

1.การมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation) 
2.บริการที่ด ี(Service Mind) 
3.การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ (Expertise) 
4.การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม และจริยธรรม (Integrity) 
5.การท างานเป็นทีม (Teamwork) 

 
ต าแหน่งละ 3 สมรรถนะ 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ  
(เอกสารหมายเลข 1) 

 
/หลักเกณฑ์... 
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หลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินสมรรถนะ 

 1. วิธีการประเมิน ประเมินสมรรถนะในรูปแบบบุคคลคนเดียว โดยผู้บังคับบัญชาระดับเหนือขึ้นไป
ของผู้รับการประเมิน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ประเมิน ทั้งนี้ หน่วยงานอาจเลือกวิธีการประเมินวิธีอ่ืนที่
เหมาะสมเพิ่มเติมก็ได้ 
 2. การก าหนดระดับสมรรถนะที่คาดหวัง  
  2.1 ข้ำรำชกำร ก าหนดค่าเป้าหมาย (ระดับที่คาดหวัง) ของสมรรถนะแต่ละรายการ     
ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในเอกสารหมายเลข 2.1 ซึ่งเป็นการก าหนดตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ 
ว 27 ลงวันที่ 29 กันยายน 2552 ที่ผ่านการเห็นชอบจาก อ.ก.พ. ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 
3/2561 เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 
  2.2 พนักงำนรำชกำร ก าหนดค่าเป้าหมาย (ระดับที่คาดหวัง) ของสมรรถนะแต่ละ
รายการให้เป็นไปตามที่ก าหนดในเอกสารหมายเลข 2.1 โดยเทียบระดับตามหนังสือกระทรวงการคลัง         
ที่ กค 0406.6/ว 104 ลงวันที่ 22 กันยายน 2551 (เอกสารหมายเลข 2.2) 
 3. มาตรวัด ใช้มาตรวัดแบบ Rating scale : การพิจารณาสัดส่วนพฤติกรรมที่แสดงออกต่อ
พฤติกรรมที่คาดหวัง 
 มาตรวัดแบบนี้ใช้ประเมินว่าผู้รับการประเมิน ได้แสดงสมรรถนะตามที่ปรากฏในพจนานุกรม
สมรรถนะ (เอกสารหมายเลข 3) มากน้อยเพียงใด คิดเป็นสัดส่วนมากน้อยอย่างไร เมื่อเทียบกับระดับ
พฤติกรรมที่คาดหวัง ซึ่งถ้าผู้รับการประเมินแสดงพฤติกรรมที่คาดหวังมากก็จะได้คะแนนประเมินสูง โดยใช้
เกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
น้อยกว่า 

ร้อยละ 60 
ร้อยละ 60-70 ร้อยละ 71-80 ร้อยละ 81-90 ร้อยละ 

91-100 

 4. การก าหนดน้ าหนัก 
การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะของข้าราชการและพนักงานราชการ 

ก าหนดสัดส่วนคะแนนสมรรถนะหลัก จ านวน 5 สมรรถนะ และสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
จ านวน 3 สมรรถนะ คือ ร้อยละ 75 : 25 ซึ่งผ่านการเห็นชอบจาก อ.ก.พ. ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 รายละเอียดดังนี้ 
   4.1 ก าหนดค่าน้ าหนักสมรรถนะหลัก จ านวน 5 สมรรถนะ โดยก าหนดให้แต่ละตัว      
มีน้ าหนักร้อยละ 15 
   4.2 ก าหนดค่าน้ าหนักสมรรถนะเพ่ิมเติมเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ จ านวน   
3 สมรรถนะ โดยก าหนดให้แต่ละตัวมีค่าน้ าหนัก ดังนี้ 

- ตัวที่ 1 ร้อยละ 10 
- ตัวที่ 2 ร้อยละ 10 
- ตัวที่ 3 ร้อยละ 5 
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ส าหรับข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ ก าหนดค่าน้ าหนักสมรรถนะ ดังนี้ 

- ก าหนดค่าน้ าหนักสมรรถนะหลัก จ านวน 5 สมรรถนะ โดยก าหนดให้แต่ละตัวมี
น้ าหนักร้อยละ 10 

- ก าหนดค่าน้ าหนักสมรรถนะทางการบริหาร จ านวน 3 สมรรถนะ ก าหนดให้แต่ละตัว
มีน้ าหนักร้อยละ 10 

- ก าหนดค่าน้ าหนักสมรรถนะเพ่ิมเติมเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ จ านวน       
3 สมรรถนะ ให้แต่ละตัวมีค่าน้ าหนัก ดังนี้ 

- ตัวที่ 1 ร้อยละ 10 
- ตัวที่ 2 ร้อยละ 5 
- ตัวที่ 3 ร้อยละ 5 

 การค านวณคะแนนของสมรรถนะแต่ละตัวมีวิธีการ ดังนี้ 
  1. ให้พิจารณาว่าผู้รับการประเมินถูกคาดหมายว่าจะต้องมีสมรรถนะนั้นในระดับใด     
เพ่ือใช้เป็นเกณฑ์อ้างอิง โดยพิจารณาสมรรถนะทีละตัว เพ่ือประเมินและให้คะแนนตามมาตรวัด  ทั้งนี้           
ผู้ประเมินต้องใช้การสังเกตพฤติกรรมการแสดงออกที่เห็นเด่นชัด (Critical Incident Technique) โดยคอยสังเกต
พฤติกรรมดังกล่าวของผู้รับการประเมินที่แสดงออกในการปฏิบัติราชการในช่วงระหว่างรอบ ระยะเวลาการ
ประเมิน การสังเกตพฤติกรรมต้องท าโดยสม่ าเสมอตลอดระยะเวลาของการประเมิน และบันทึกพฤติกรรมการ
ปฏิบัติราชการที่ดีและไม่ดี เพ่ือใช้เป็นหลักฐานประกอบการประเมิน  และใช้เป็นหลักฐานในเรื่องอ่ืนๆ           
ที่เก่ียวข้องต่อไป  
  2. ผู้ประเมินพิจารณารายการของพฤติกรรมบ่งชี้ที่ระบุไว้ในพจนานุกรมสมรรถนะ 
(เอกสารหมายเลข 3) ทีละรายการจนถึงระดับค่าที่ผู้รับประเมินถูกคาดหมาย จากนั้นให้นับรายการพฤติกรรม
ที่ผู้รับการประเมินท าได้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ โดยต้องไม่นับพฤติกรรมที่ยังท าได้ไม่ดี ไม่ครบถ้วน หรือยังมี
จุดบกพร่องต้องปรับปรุง แล้วจึงค านวณว่าพฤติกรรมที่ท าได้ครบถ้วนคิดเป็นร้อยละเท่าใดของรายการพฤติกรรม
ที่เป็นที่คาดหมายทั้งหมด  
  3. น าผลการค านวณไปเทียบกับมาตรวัดการให้คะแนนว่าอยู่ระดับใด แล้วจึงให้คะแนน  
ไปตามระดับที่ได้ แล้วบันทึกผลลงในแบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะลงในแบบประเมิน 
พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ จากนั้นค านวณและรวมคะแนนการประเมินเป็นคะแนนการประเมินสมรรถนะ 
 

***ตัวอย่ำงและวิธีกำรประเมินและมำตรวัดสมรรถนะแบบ Rating scale (เอกสำรหมำยเลข 4) 
 

กำรประเมินพฤติกรรมกำรปฏิบัติรำชกำร กรณีผู้มำช่วยรำชกำร/ปฏิบัติรำชกำร 
 ข้าราชการที่มาช่วยราชการ/ปฏิบัติราชการ ในหน่วยงานสังกัดส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข (ราชการบริหารส่วนกลางและราชการบริหารส่วนกลางที่มีส านักงานตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค) เกินกว่า
กึ่งหนึ่งของรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ให้ใช้สมรรถนะเพ่ิมเติมฯ ตามต าแหน่งสายงานที่มาช่วย
ราชการ/ปฏิบัติราชการ 
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5. กำรก ำหนดระดับกำรประเมิน 

ข้ำรำชกำร 

ข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทวิชาการและประเภททั่วไป รวมทั้งข้าราชการที่อยู่ระหว่าง
การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

             ระดับผลกำรประเมิน               คะแนนกำรประเมิน 
 ดีเด่น      (.......................................)  
 ดีมาก      (.......................................) 
 ดี       (.......................................) 
 พอใช้      (.......................................) 
 ต้องปรับปรุง    ต่ ากว่าร้อยละ 60.00 

 ในแต่ละรอบการประมินให้หน่วยงานน าผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
ข้าราชการมาจัดกลุ่มเพ่ือก าหนดช่วงคะแนนในแต่ละระดับการประเมิน โดยก าหนดตามวิธีการหาช่วงคะแนน 
(พิสัย) ที่ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขก าหนด (แบบอิงกลุ่ม) โดยใช้สูตรค านวณเพ่ือก าหนดช่วงคะแนนใน
แต่ละระดับดังนี้  

คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ าสุด 

จ านวนช่วงชั้นที่ต้องการ 

โดยส่วนราชการสามารถก าหนดช่วงคะแนนระดับการประเมินฯ ได้ตามตัวอย่างที่แนบ 
(เอกสารหมายเลข 5) 

ทั้งนี้ การก าหนดช่วงคะแนนระดับการประเมินฯ ดังกล่าว ได้มีการชี้แจงให้ส่วนราชการที่
เกี่ยวข้องทราบและร่วมพิจารณาอนุมัติในหลักการแล้ว อยู่ในระหว่างด าเนิ นการเสนอ อ.ก.พ. ส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขพิจารณา และหากมีมติอนุมัติแล้วจะจัดท าประกาศเกี่ยวกับการก าหนดระดับการ
ประเมินและแจ้งเวียนให้ทราบต่อไป 

พนักงำนรำชกำร 
             ระดับผลกำรประเมิน               คะแนนกำรประเมิน 
 ดีเด่น      ร้อยละ 95.00 – 100.00  
 ดีมาก      ร้อยละ 85.00 – 94.99  
 ดี       ร้อยละ 75.00 – 84.99  
 พอใช้      ร้อยละ 65.00 – 74.99  
 ต้องปรับปรุง    ต่ ากว่าร้อยละ 65.00 
 
6. กำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร 

การประเมินผลการปฏิบัติราชการในส่วนราชการให้พิจารณาโควตาดีเด่นไม่เกินร้อยละ 35 
(กรณีมีทศนิยมตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป ให้ปัดเป็น 1) ของจ านวนบุคลากร ณ วันที่ 1 มีนาคม และวันที่ 1 กันยายน 
ส าหรับข้าราชการ และ ณ วันที่ 1 กันยายน ส าหรับพนักงานราชการ  โดยมีขั้นตอนการด าเนินการ ดังนี้  

 

/ข้ำรำชกำร... 
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ข้ำรำชกำร  
 (1) ก่อนเริ่มรอบการประเมิน หรือในช่วงเริ่มรอบการประเมิน ให้ผู้ประเมินและผู้รับการประเมิน 
ก าหนดข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับการมอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ก าหนดดัชนีชี้วัดหรือ
หลักฐานบ่งชี้ความส าเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน 
 ส าหรับการก าหนดดัชนีชี้วัด ให้พิจารณาวิธีการถ่ายทอดตัวชี้วัดจากบนลงล่างเป็นหลักก่อน  
ในกรณีที่ไม่อาจด าเนินการได้หรือไม่เพียงพอ อาจเลือกวิธีการก าหนดดัชนีชี้วัดวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธี        
ที่เหมาะสมแทนหรือเพ่ิมเติม รวมทั้งระบุพฤติกรรมหรือสมรรถนะในการปฏิบัติราชการ ทั้งนี้ ตามที่ ก.พ. และ
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขก าหนด 
 (2) ในแต่ละรอบการประเมินให้ผู้ประเมินตามข้อ 1 ประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้รับ
การประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ได้ประกาศไว้ และตามข้อตกลงที่ได้ท าไว้กับผู้รับการประเมิน 
 (3) ในระหว่างรอบการประเมินให้ผู้ประเมินตามข้อ 1 ให้ค าปรึกษาแนะน า ผู้รับการประเมิน
เพ่ือการปรับปรุง แก้ไข พัฒนาเพ่ือน าไปสู่ผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมหรือสมรรถนะในการปฏิบัติ
ราชการและเมื่อสิ้นรอบการประเมินผู้ประเมินดังกล่าวกับผู้รับการประเมินควรร่วมกันท าการวิเคราะห์ผลส าเร็จ
ของงานและพฤติกรรมหรือสมรรถนะในการปฏิบัติราชการ เพ่ือหาความจ าเป็นในการพัฒนาเป็นรายบุคคลด้วย 
 (4) ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการในแต่ละครั้ง ให้ผู้ประเมินตามข้อ 1 แจ้งผลการ
ประเมินให้ผู้รับการประเมินทราบเป็นรายบุคคล โดยให้ผู้รับการประเมินลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมิน 
กรณีที่ผู้รับการประเมินไม่ยินยอมลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมิน ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญอย่างน้อย
หนึ่งคนในส่วนราชการนั้น ลงลายมือชื่อเป็นพยานว่าได้มีการแจ้งผลการประเมินดังกล่าวแล้วด้วย 
 (5) ให้ผู้ประเมินตามข้อ 1 ประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการปฏิบัติราชการ
อยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกัน เพ่ือเป็นการยกย่องชมเชยและสร้างแรงจูงใจให้
พัฒนาผลการปฏิบัติราชการในรอบการประเมินต่อไปให้ดียิ่งขึ้น 
 (6) ให้ผู้ประเมินตามข้อ 1 โดยความเห็นชอบของผู้บังคับบัญชา หรือผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป
อีกชั้นหนึ่ง (ถ้ามี) จัดส่งผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการในหน่วยงานของตนเสนอต่อ
คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ 

พนักงำนรำชกำร  
 (1) ช่วงเริ่มรอบการประเมิน ให้ส่วนราชการก าหนดเป้าหมายผลส าเร็จของงานในภาพรวม
ของส่วนราชการที่จะมอบหมายให้พนักงานราชการปฏิบัติ จากนั้นให้ผู้บังคับบัญชา/ผู้ประเมินและพนักงานราชการ 
แต่ละคนร่วมกันวางแผนการปฏิบัติงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย ความส าเร็จของงาน ผลลัพธ์ที่คาดหวังจากการ
ปฏิบัติงานซึ่งพนักงานราชการผู้นั้นต้องรับผิดชอบในรอบการประเมินนั้น โดยก าหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน
หรือหลักฐานบ่งชี้ความส าเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งระบุพฤติกรรมในการท างานที่คาดหวังด้วย 
 (2) ในระหว่างรอบการประเมิน ให้ผู้บังคับบัญชา/ผู้ประเมินติดตามความก้าวหน้าในการ
ปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติงานตาม (1) รวมทั้งเป็นพ่ีเลี้ยงให้ค าปรึกษาแนะน าและช่วยเหลือในการแก้ไข
ปัญหาในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้พนักงานราชการสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายและผลส าเร็จของงาน    
ที่หน่วยงานก าหนด 
  
 
 

/(3) เมื่อครบรอบ... 
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(3) เมื่อครบรอบการประเมิน ให้ผู้บังคับบัญชา/ผู้ประเมินด าเนินการ ดังนี้ 

   (3.1) ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนด 
   (3.2) จัดท าบัญชีรายชื่อพนักงานราชการตามล าดับคะแนนผลการประเมิน 
   (3.3) เสนอบัญชีรายชื่อพนักงานราชการตามล าดับคะแนนผลการประเมินให้คณะกรรมการ
กลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน พิจารณาเพ่ือความเป็นมาตรฐาน โปร่งใสและเป็นธรรมในการประเมิน 
ก่อนที่จะเสนอผลการประเมินต่อหัวหน้าส่วนราชการเพ่ือน าไปใช้ในการบริหารงานบุคคลต่อไป 
   (3.4) แจ้งผลการประเมินโดยตรงแก่พนักงานราชการ และให้ค าปรึกษาแก่พนักงานราชการ 
เพ่ือแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น 
 
7. กำรกลั่นกรองผลกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร 

เพ่ือให้มีกลไกสนับสนุนความโปร่งใสและเป็นธรรมในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ให้ปลัดกระทรวง
สาธารณสุขแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองระดับกรม ท าหน้าที่พิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและ
ความเป็นธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและพนักงานราชการในสังกัด 

โดยคณะกรรมการกลั่นกรองฯ มีหน้าที่ในการกลั่นกรองและให้ความเห็นเกี่ยวกับการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทอ านวยการ ประเภทวิชาการ และประเภททั่วไปทุกระดับ 
และผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประกอบด้วย 

1. รองหัวหน้าส่วนราชการผู้รับผิดชอบงาน    ประธานกรรมการ 
     ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล  
2. ข้าราชการพลเรือนสามัญในส่วนราชการนั้น    กรรมการ 
     ตามท่ีหัวหน้าส่วนราชการเห็นสมควร ไม่น้อยกว่า 4 คน    
3. หัวหน้าหน่วยงานที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่   เลขานุการ  

 
8. ระบบกำรจัดเก็บผลกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร 

    ข้ำรำชกำร 
ให้ส่วนราชการจัดให้มีการจัดเก็บผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ และหลักฐานแสดงความส าเร็จ

ของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะของผู้รับการประเมิน เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณา     
การบริหารทรัพยากรบุคคลในเรื่องต่าง ๆ 

ส าหรับแบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน
และแบบประเมินสมรรถนะให้ผู้บังคับบัญชาเก็บส าเนาไว้ที่ส่วนราชการต้นสังกัดเป็นเวลาอย่างน้อยสองรอบ
การประเมิน และให้หน่วยงานที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการจัดเก็บต้นฉบับไว้ในแฟ้มประวัติ 
หรือจัดเก็บในรูปแบบอ่ืนตามความเหมาะสมก็ได้   

พนักงำนรำชกำร 
          ให้ส่วนราชการวางระบบจัดเก็บผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพ่ือน าไปใช้ตามวัตถุประสงค์        
ที่ก าหนดไว้ในหนังสือส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.034/ว 275 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 
2554 ข้อ 4  
 
 

/9. แบบประเมิน... 
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9. แบบประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร 

ข้ำรำชกำร (เอกสารหมายเลข 6) 
- แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการเป็นไปตามที่ ก.พ. ก าหนด (เอกสารหมายเลข 6.1) 
- แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน (เอกสารหมายเลข 6.2) 
- แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ (เอกสารหมายเลข 6.3) 
- แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ  ส าหรับข้าราชการประเภทวิชาการ 

ระดับทรงคุณวุฒิ (เอกสารหมายเลข 6.4) 

พนักงำนรำชกำร 
- แบบสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป ส่วนราชการใช้ตามแบบ      

ทีส่ านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขก าหนด (เอกสารหมายเลข 7) โดยปรับปรุงจากหนังสือส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ที่ สธ 0201.034/ว 194 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2558 เรื่องปรับปรุงแบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานราชการ 


