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การใช้ระบบงานบุคคลกร “ระบบประเมินผลการปฏบิัติราชการ” 
ของข้าราชการกรมอนามัย 

1. หลักการและเหตุผล          

หนังสือส านักงาน ก.พ. ท่ี นร 1012/ว 20 ลงวันท่ี 3 กันยายน 2552 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ  ก าหนดการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ให้
ด าเนินการประเมินปีละ 2 รอบ ดังนี้ 
  รอบท่ี 1 เป็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการระหว่างวันท่ี 1 ตุลาคม ถึงวันท่ี 31 มีนาคม 
 รอบท่ี 2 เป็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการระหว่างวันท่ี 1 เมษายน ถึงวันท่ี 30 กันยายน 
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ให้ประเมินอย่างน้อยสององค์ประกอบ ได้แก่ ๑) ผลสัมฤทธิ์ของงาน จะต้อง
มีสัดส่วนคะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 โดยประเมินจาก ปริมาณงาน คุณภาพผลงาน ความรวดเร็ว หรือตรงต่อ
เวลาท่ีก าหนด หรือความประหยัด หรือความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากร  ๒) พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือ
สมรรถนะ ให้ประเมินจากสมรรถนะหลักตามท่ี ก.พ. ก าหนดและสมรรถนะท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการท่ี
ส่วนราชการก าหนด สมรรถนะท่ี ก.พ. ก าหนดได้แก่ การมุ่งผลสมฤทธิ์  บริการท่ีดี  การส่ังสมความเช่ียวชาญ
ในงานอาชีพ  การยึดมั่นในความถูกต้องชอบท าและจริยธรรม การท างานเป็นทีม ในกรณีผู้ประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการอยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการ ให้ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติ
ราชการโดยมีสัดส่วนคะแนนของแต่ละองค์ประกอบร้อยละ 50 

เพื่อไปตามแนวทางของส านักงาน ก.พ. กรมอนามัย จึงก าหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
ระดับบุคคล ตามหนังสือกรมอนามัย กองการเจ้าหน้าท่ี ท่ี สธ 0902/ว 11169 ลงวันท่ี 20 ธันวาคม 2561 
เรื่อง ปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ กรมอนามัย ระดับบุคคล การประเมินผล
การปฏิบัติราชการของกรมอนามัย ระดับบุคคล ให้ประเมินสององค์ประกอบ ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ของงาน     
และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ มีสัดส่วนคะแนนของแต่ละองค์ประกอบ ดังนี้ 
  ข้าราชการ  
    - ผลสัมฤทธิ์ของงาน ร้อยละ 80 
    - สมรรถนะ ร้อยละ 20        
  ข้าราชการท่ีทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการ 
   - ผลสัมฤทธิ์ของงาน ร้อยละ 50 
    - สมรรถนะ ร้อยละ 50 
กรมอนามัยได้มีการจัดท าระบบงานบุคลากรกรมอนามัย เพื่ออ านวยความสะดวกในการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ ในระบบออนไลน์  เนื่องจากระบบบุคลากรกรมอนามัย มีการใช้งานหลายขั้นตอน และมีความจ าเป็น
กับบุคลากรทุกคนในกรมอนามัย เพื่อให้บุคลากรสามารถใช้งานระบบงานบุคลากรได้ จึงจัดท าคู่มือ การใช้
ระบบงานบุคคลกร “ระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ” ของข้าราชการกรมอนามัย 

 
 

2. วัตถุประสงค์...  
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2. วัตถุประสงค์  
 4.1 เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการออนไลน์ ระบบงาน

บุคคลกร “ระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ” ของข้าราชการกรมอนามัย  
4.2 เพื่อเป็นแนวทางทางการใช้งานของกรมอนามัย 

3. วิธีการด าเนินการ 
ในการใช้งานระบบงานบุคลากร “ระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ” ของข้าราชการกรมอนามัย

ประกอบดัวย 2 ส่วน คือ  
1. เจ้าหน้าท่ีหรือผู้รับการประเมิน  
2. หัวหน้าหรือผู้ประเมิน   
 

ขั้นตอนการใช้ระบบงานบุคลากร"ระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ" 
ของข้าราชการกรมอนามัย  (ผู้รับการประเมิน) 
 
1. เข้าระบบงานบุคลากร   

 

2. เข้าสู่หน้าระบบ เลือก เมนู "ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ" เลือก "ผู้รับการประเมิน" 
เลือก "เพิ่มข้อมูล" 

 

ใส่ชื่อผู้ใช้ เช่น viroon.b@anamai.mail.go.th 

รหัสผ่าน ตามท่ีผู้ใช้งานก าหนด 

 เลือก "ผู้ใช้ทั่วไป" 

 เลือก "เพ่ิมข้อมูล" 
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3. หน้าจอข้อมูลของผู้รับการประเมิน เลือก (1) ชื่อผู้บังคับบัญชา/ผู้ประเมิน และ (2) ชื่อผู้บังคับบัญชาเหนือ
ขึ้นไป (ถ้ามี)  (3) ช่ือผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปอีกชั้น (ถ้ามี) 

 

4.  เลือก แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน เลือก "เพิ่มข้อมูล"  

 

4.1 ใส่ งาน/ผลส าเร็จของงาน ท่ีตนเองรับผิดชอบ และ
แบ่งน้ าหนักร้อยละของแต่ละตัวชี้วัด (งาน/ผลส าเร็จ
ของงาน) โดยน้ าหนักทุกตัวช้ีวัดรวมกัน จะต้องได้
เท่ากับ 100  

 

 

 

 

 

 

เลือก "เพิม่ขอ้มลู" 

(ถ้ามี) 

เลือกเปา้หมายหลัก 

(ถ้ามี) 
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4.2 เมื่อกรอกรายละเอียดครบถ้วน เลือก "บันทึก" จะปรากฏดังรูป 
 

 
 
 
 

 
 
5. เลือกแบบประเมินสมรรถนะ  กดเลือก  สมรรถนะตามทีส่ านักงาน ก.พ. และกรมอนามัยก าหนด   
  

 

 
 
 
 
 
 

น้้าหนักทุกตัวช้ีวัดรวมกัน 
จะต้องได้เท่ากับ 100 
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เมื่อเลือกครบท้ัง 9 สมรรถนะแล้ว "เลือกรายการ" จะปรากฏดังรูป ให้กรอกน้ าหนักร้อยละตามท่ีก าหนด                         
และ เลือก “บันทึก” 

    
   เลือก      ในช่อง       

 
 

   เลือกยืนยนัข้อมูล ระบบจะส่งข้อมูลไปยังผู้ประเมิน  (หลังจากกดยืนยันข้อมูล สถานะจะเปลีย่นเปน็ 
"รอการประเมิน") 

6.  ให้ ผู้รับการประเมิน เข้าไปดูผลการประเมินท่ีผู้ประเมินให้คะแนน และเลือก สั่งพิมพ์  เพื่อให้ผู้
ประเมินลงนามแจ้งผลการประเมินและผู้รับการประเมินลงนามรับทราบผลการประเมิน แล้วส่งให้
ผู้รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงาน เพื่อด าเนินการต่อไป  
 

                      
--------------------------------------------------------------------------------- 
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ขั้นตอนการใช้ระบบงานบุคลากร"ระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ" 
ของข้าราชการกรมอนามัย  (ผู้ประเมิน) 
 
1. เข้าระบบงานบุคลากร   

 

2. เลือก "ผู้ประเมิน" ตามประเภทบุคลากรของผู้รับการประเมิน (ข้าราชการ) ระบบจะแสดงช่ือผู้รับการประเมิน 
 

 

3. เลือก  เพื่อเข้าไปท าการประเมิน (ให้คะแนน) ดังภาพ 

 

ข้าราชการ 
เลือกเพือ่เขา้ไป
ท้าการประเมิน 

เลือก   เพื่อเขา้ไปให้
คะแนน 

กรณีแจ้งผู้รับการ
ประเมินให้แก้ไขข้อมูล 

ใส่ชื่อผู้ใช้ เช่น viroon.b@anamai.mail.go.th 

รหัสผ่าน ตามท่ีผู้ใช้งานก าหนด 

 เลือก "ผู้ใช้ทั่วไป" 
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4.  กรอกใหค้ะแนนประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานในช่องผลการประเมิน   (คะแนน 1 -5 ) สามารถให้คะแนน
เป็นจุดทศนิยมได้         และเลือก "บันทึก" 

 

 

5. เลือกประเมินสมรรถนะ ให้คะแนนน้ าหนัก (ข)  ผู้ประเมินพิจารณาใหค้ะแนน (ก)  ท้ัง 9 สมรรถนะ (คะแนน 1 -5 )  
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6.  เลือกคะแนนระดับผลประเมินโดยรวม ดูคะแนนผลการประเมินโดยรวม กด "ยืนยันผล" 

 

7. กรณีให้ผู้รับการประเมินพัฒนาเพิ่มเติม เลือก "แผนพัฒนาผลการปฏบิัติงานรายบุคคล" เลือก "เพิ่มข้อมูล" 
กรอกรายละเอียด ส่ิงท่ีต้องการให้ไปพัฒนาเพิ่มเติม เลือก "บันทึก" และ เลือก "กลับหน้าหลัก" ดังภาพ 

 

 

 

 

 

 
 

8.    เลือก      ในช่อง      
  

 

   เลือก  "ยืนยันผล"   ระบบจะส่งข้อมูลไปยังผูร้ับการประเมินต่อไป  
 

--------------------------------------------------------------------------------- 
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4. ช่องทางการร้องเรียน/แนะน าบริการ 

ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน/แนะน าบริการ 

1 กองการเจ้าหน้าท่ี อาคาร 2 ช้ัน 2 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

2 กลุ่มทะเบียนประวัติและบ าเหน็จความชอบ 
โทรศัพท์ 025904079   โทรสาร 025918205 

3 เว็บไซต์ http://person.anamai.moph.go.th/main.php?filename=dmkm05 

4 กองการเจ้าหน้าท่ี อาคาร 2 ช้ัน 2 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์             
ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 

 

  

 

 

 

  

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://person.anamai.moph.go.th/main.php?filename=dmkm05


 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
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เอกสารอ้างอิง 

1. ระบบงานบุคลากร กรมอนามัย http://hr.anamai.moph.go.th/hr/Default.aspx 
2. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ      

ตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ท่ี นร 1012/ว20 ลงวันท่ี 3 กันยายน 2552 
https://www.ocsc.go.th//node/511 

3. ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ กรมอนามัย ระดับบุคคล  
ลงวันท่ี 6 มกราคม พ.ศ.2560    
http://person.anamai.moph.go.th/ewt_news.php?nid=1327&filename=CriteriaAssessment 

4. ปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ กรมอนามัย ระดับบุคคล  
หนังสือกรมอนามัย กองการเจ้าหน้าท่ี ท่ี สธ 0902/ว 11169 ลงวันท่ี 20 ธันวาคม 2561 
http://person.anamai.moph.go.th/download/05_register/%E0%B8%A71169.pdf 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://hr.anamai.moph.go.th/hr/Default.aspx
https://www.ocsc.go.th/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99/%E0%B8%A720-2552-%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%8D
http://person.anamai.moph.go.th/ewt_news.php?nid=1327&filename=CriteriaAssessment
http://person.anamai.moph.go.th/download/05_register/%E0%B8%A71169.pdf
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แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัตริาชการ 
ส่วนที ่1 : ข้อมูลของผู้รับการประเมิน 
รอบการประเมิน   รอบท่ี 1  1 ตุลาคม……………………… ถึง 31 มีนาคม………….…………. 

 รอบท่ี 2  1 เมษายน………………….… ถึง 30 กันยายน…………………... 
ช่ือผู้รับการประเมิน (นาย/นาง/นางสาว).............................................................................................................. 
ต าแหน่ง........................................................................ ประเภทต าแหน่ง............................................................ 
ระดับต าแหน่ง................................................................สังกัด............................................................................... 
ช่ือผู้ประเมิน (นาย/นาง/นางสาว) ........................................................................................................................ 
ต าแหน่ง................................................................................................................................................................. 
ส่วนที ่2 : การสรุปผลการประเมิน 

องค์ประกอบการประเมิน 
 

คะแนน 
(ก) 

น ้าหนัก (ข) 
รวมคะแนน  
(ก) x (ข) 

ผู้พ้นทดลอง
ปฏิบัติราชการ 

ผู้อยู่ระหว่างทดลอง
ปฏิบัติราชการ 

องค์ประกอบท่ี 1 : ผลสัมฤทธิ์ของงาน  80% 50%  

องค์ประกอบท่ี 2 : พฤติกรรมการปฏิบัติ
ราชการ (สมรรถนะ)  

 20% 50%  

รวม 100%  

ระดับผลการประเมิน  
  ดีเด่น    (90-100%)       ดีมาก   (80-89.99%)  
 ดี   (70-79.99%)         พอใช้   (60-69.99%) 
 ต้องปรับปรุง  (ต่ ากว่า 60%) 

ส่วนที ่3 : แผนพัฒนาการปฏิบัติราชการรายบุคคล 

ความรู้/ ทักษะ/ สมรรถนะ 
ท่ีต้องได้รับการพัฒนา 

วิธีการพัฒนา 
 

ช่วงเวลาท่ีต้องการ 
การพัฒนา 

   

   

   

   

แบบฟอร์มที่ 1 
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ส่วนที ่4 : การรับทราบผลการประเมิน 

ผู้รับการประเมิน ผู้ประเมิน 
 ได้รับทราบผลการประเมินและแผนพัฒนาการ
ปฏิบัติราชการรายบุคคลแล้ว 

ลงช่ือ : ……………………………......... 
ต าแหน่ง : ………….………………….... 
วันท่ี : ........................................... 

 ได้แจ้งผลการประเมินและผู้รับการประเมินได้ลง
นามรับทราบ 

ลงช่ือ : ……………….…………………... 
ต าแหน่ง : ………….…………….......... 
วันท่ี : ........................................... 

  ได้แจ้งผลการประเมินเมื่อวันท่ี……..………………..
แต่ผู้รับการประเมินไม่ลงนามรับทราบ  
โดยมี……………………………………………… เป็นพยาน 

ลงช่ือ : …………….…………....…พยาน 
ต าแหน่ง : ………..….…………..……….. 
วันท่ี : ………………..…..…………….…… 

ส่วนที ่5 : ความเห็นของผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป 

ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปอีกชั้นหนึ่ง (ถ้ามี) 
 เห็นด้วยกับผลการประเมิน 
 มีความเห็นต่าง ดังนี้ 
……………………………………………………….…………….. 
................................................................................ 
............................................................................... 

ลงช่ือ : ……………………………......... 
ต าแหน่ง : ………….………………….... 
วันท่ี : ........................................... 

 เห็นด้วยกับผลการประเมิน 
 มีความเห็นต่าง ดังนี้ 
……………………………………………………….……………………… 
……………………………………………………….……………………… 
……………………………………………………….……………………… 

ลงช่ือ : ……………………………......... 
ต าแหน่ง : ………….………………….... 
วันท่ี : ........................................... 

 
ค าชี้แจง 
แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการน้ีมีด้วยกัน 2 หน้า ประกอบด้วย 

ส่วนที่ 1:  ข้อมูลของผู้รับการประเมิน เพื่อระบุรายละเอียดต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับตัวผู้รับการประเมิน 

ส่วนที่ 2:  การสรุปผลการประเมิน ใช้เพื่อกรอกค่าคะแนนการประเมินในองค์ประกอบด้านผลสัมฤทธิ์ของงาน องคป์ระกอบด้านพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ และ 

น ้าหนักของทั้งสององค์ประกอบ ในแบบสรุปส่วนที่ 2 น้ี ยังใช้ส าหรับค านวณคะแนนผลการปฏิบัติราชการรวมด้วย 

- ส าหรับคะแนนองค์ประกอบด้านผลสัมฤทธิ์ของงาน ให้น ามาจากแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน โดยให้แนบท้ายแบบสรุปฉบบัน้ี 

- ส าหรับคะแนนองค์ประกอบด้านพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ ให้น ามาจากแบบประเมินสมรรถนะ โดยให้แนบท้ายแบบสรุปฉบบัน้ี 

ส่วนที่ 3:  แผนพัฒนาการปฏิบัติราชการรายบุคคล ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินร่วมกันจัดท าแผนพัฒนาผลการปฏิบัติราชการ 

ส่วนที่ 4: การรับทราบผลการประเมิน ผู้รับการประเมินลงนามรับทราบผลการประเมิน 

ส่วนที่ 5: ความเห็นของผูบ้ังคับบัญชาเหนือขึ้นไป ผู้บงัคบับัญชาเหนือขึ้นไปกลั่นกรองผลการประเมิน แผนพัฒนาผลการปฏิบัติราชการ และให้ความเห็น 
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