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การประเมินผลการปฏิบัติราชการชองข้าราชการ 
1. หลักการและเหตุผล 
  ด้วยส านักงาน ก.พ. ได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ
พลเรือนสามัญ  ให้สอดคล้องกับ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน  พ.ศ.2551  ตามหนังสือ ก .พ .  
ท่ี นร 1012/ว20 ลงวันท่ี 3 กันยายน 2562 เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาสามารถก ากับติดตามการปฏิบัติราชการของ
ผู้ใต้บังคับบัญชาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
และน าผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการดังกล่าวใช้ประกอบการพิจารณาแต่งต้ัง เล่ือนเงินเดือน และบริหารทรัพยากรบุคคล
ในเรื่องต่างๆ  กรมอนามัย จึงประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการกรมอนามัย ระดับบุค คล 
ประกาศ ณ วันท่ี 6 มกราคม พ.ศ. 2560 เริ่มใช้ส าหรับ รอบการประเมินท่ี 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันท่ี 31 มีนาคม 
2560 เป็นต้นไป ซึ่งแต่ละรอบการประเมิน ฯพบว่าข้าราชการกรมอนามัย บางคน ไม่เข้าใจ ขั้นตอน และ  
วิธีการการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ เนื่องจากแต่ละรอบการประเมินมีระยะห่างของการประเมิน 
เป็นเวลา 6 เดือน และมีข้าราชการบรรจุใหม่  

เพื่อใหเ้ป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ   
ท่ีส านักงาน ก.พ. และกรมอนามัย ก าหนด จึงได้จัดท าแนวทางการด าเนินการการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
ใหข้้าราชการกรมอนามัยปฏิบัติได้อย่างถูกต้องต่อไป 

2. วัตถุประสงค์   
เพื่อจัดท าแนวทางการด าเนินการการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการกรมอนามัย  

ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติการ ท่ีส านักงาน ก.พ. และกรมอนามัยก าหนด 

3. หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
  กรมอนามัย ประกาศหลักเกณฑแ์ละวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือน  
ในสังกัดกรมอนามัย  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. ผู้ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามหนังสือ ก.พ. ท่ี นร 1012/ว20 ลงวันท่ี 3 กันยายน 2562 
1.1 อธิบดีกรมอนามัย ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการท่ีอยู่ในบังคับบัญชา  
1.2 รองอธิบดีกรมอนามัย ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของผู้อ านวยการส านัก กอง ศูนย์ 

หรือหัวหน้าหน่วยงานท่ีมีฐานะเทียบเท่าส านัก หรือกอง ท่ีอยู่ในบังคับบัญชา  
1.3 ผู้อ านวยการส านัก กอง ศูนย์ หรือหน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเทา่ส านัก  

หรือกอง ประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรท่ีอยู่ในบังคับบัญชา  
1.4 ผู้บังคับบัญชาที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาตาม (1) หรือ (2) หรือ (3)  

แล้วแต่กรณีประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรท่ีอยู่ในบังคับบัญชา โดยจัดท าหนังสือมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษร  
2. รอบการประเมินปีละ 2 รอบ ตามปีงบประมาณ   

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

3. องค์ประกอบในการประเมินและสัดส่วนคะแนนของแต่ละองค์ประกอบ  
- ข้าราชการ  ผลสัมฤทธิ์ของงาน ร้อยละ 80  

      สมรรถนะ ร้อยละ 20   
- ข้าราชการท่ีทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการ  ผลสัมฤทธิ์ของงาน ร้อยละ 50  

     สมรรถนะ ร้อยละ 50 
 
- ๒ – 4. จ านวนตัวชี้วัด 



 
4. จ านวนตัวชี้วัดรายบุคคล ผลสัมฤทธิ์ของงาน 

- ข้าราชการระดับผู้อ านวยการส านัก/กอง/ศูนย์ หรือเทียบเท่า  
  ก าหนดให้มีตัวชี้วัดท่ีได้รับการถ่ายทอด ไม่น้อยกว่า 10-15 ตัว 
- ข้าราชการระดับหัวหน้าฝ่าย/กลุ่มงาน  
  ก าหนดให้มีตัวชี้วัดท่ีได้รับการถ่ายทอด ไม่น้อยกว่า 5-8 ตัว 

                    - ข้าราชการระดับผู้ปฏิบัติงาน ก าหนดให้มีตัวชี้วัดท่ีได้รับการถ่ายทอด ไม่น้อยกว่า 3-5 ตัว 
ส าหรับข้าราชการท่ีได้รับการแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการ / ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงาน /หัวหน้างาน  
ให้ก าหนดตัวชี้วัดลดหล่ันลงมาตามความเหมาะสม 

5. จ านวนสมรรถนะและระดับสมรรถนะท่ีคาดหวังส าหรับการประเมิน ดังนี้ 
 1. ข้าราชการต าแหน่งประเภทบริหาร และประเภทอ านวยการ  คลอบคลุมถึงผู้ท่ีด ารงต าแหน่งประเภท
อ านวยการและผู้ท่ีได้รับมอบหมายให้ “ปฏิบัติหน้าท่ี ” “ รักษาการในต าแหน่ง ” และ “รักษาราชการแทน ”  
ในต าแหน่งประเภทอ านวยการ ไม่มีการก าหนดน้ าหนักในแต่ละรายการสมรรถนะ  ก าหนดให้เป็นไปตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข ลงวันท่ี 16 กันยายน 2559 
 
สมรรถนะหลัก ก.พ. สมรรถนะทางการบริหาร สมรรถนะหลักกรมอนามัย 

 
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 1. สภาวะผู้น า 1. การประเมิน 
2. บริการท่ีดี 2. วิสัยทัศน์ 2. การช้ีน าเชิงกลยุทธ์ 
3. การส่ังสมความเช่ียวชาญในงาน
อาชีพ 

3.การวางกลยุทธ์ภาครัฐ 3. การปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพ
และอนามัยส่ิงแวดล้อม 

4.การยึดมั่นในความถูกต้องชอบ
ธรรมและจริยธรรม 

4. ศักยภาพเพื่อน าการปรับเปล่ียน 4.การบริหารจัดการอภิบาลระบบ 

5. การท างานเป็นทีม 5. การควบคุมตนเอง  
 6. การสอนงานและการมอบหมายงาน  

 2. ข้าราชการ (ยกเว้นข้อ 1) ก าหนดสมรรถนะและการก าหนดน้ าหนักส าหรับการประเมิน ดังนี้ 

สมรรถนะหลัก ก.พ.(30) น้ าหนัก สมรรถนะหลักกรมอนามัย (70) น้ าหนัก 
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 5 1. การประเมิน 20 
2. บริการท่ีดี 5 2. การช้ีน าเชิงกลยุทธ์ 15 
3. การส่ังสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ 5 3. การปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพและ

อนามัยส่ิงแวดล้อม 
20 

4.การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม
และจริยธรรม 

5 4.การบริหารจัดการอภิบาลระบบ 15 

5. การท างานเป็นทีม 10   
    
 
 

6. ก าหนด... 
 



- ๓ – 
 

6. ก าหนดระดับผลการประเมิ น ของข้าราชการท่ัวไปทุกต าแหน่ง รวมท้ังข้าราชการท่ีอยู่ระหว่าง  
การทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการ ดังนี้ 
       ระดับดีเด่น  90 – 100                  
        ระดับดีมาก 80 – 89.99                
        ระดับดี  70 – 79.99                   
        ระดับพอใช้  60 – 69.99               
        ระดับต้องปรับปรุง ต่ ากว่าร้อยละ 60     

4. ขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
1. ก่อนเริ่มรอบการประเมินหรือในช่วงเริ่มการประเมินให้กรมหรือหน่วยงานประกาศหลักเกณฑ์และ 

วิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดทราบโดยท่ัวกัน  
2. จัดท าดัชนีวัดผลงานรายบุคคล 

2.1 ผู้อ านวยการส านัก/กอง/ศูนย์/หัวหน้าหน่วยงาน ถ่ายทอดตัวชี้วัดให้สอดคล้องกับเป้าหมาย 
ของหน่วยงาน 

2.2 มอบหมายผู้บังคับบัญชาให้เป็นผู้ประเมินผู้ใต้บังคับบัญชา เป็นลายลักษณ์อังษร 
2.3 ผู้ประเมินร่วมกับผู้รับการประเมิน วางแผนการปฏิบัติราชการ  ตกลงตัวชี้วัด ผลงาน   

ค่าเป้าหมาย ระดับความส าเร็จของงานท่ีคาดหมาย รวมถึงระดับสมรรถนะท่ีคาดหวังจากผู้รับการประเมิน   
และลงช่ือรับทราบการมอบหมายงาน 

3. ผู้ประเมินแต่ละระดับติดตามผลงาน และให้ค าปรึกษาในการปฏิบัติราชการ  
4. ผู้ประเมิน ประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้รับการประเมินตามหลักเกณฑ์ฯท่ีก าหนดไว้เมื่อเริ่ม 

รอบการประเมิน แจ้งผลให้ผู้รับการประเมินลงรายมือช่ือรับทราบผลการประเมิน กรณีท่ีผู้รับการประเมิน  
ไม่ยินยอมลงลายมือช่ือรับทราบผลการประเมิน ให้ข้าราชการอย่างน้อย 1 คน ในหน่วยงานลงลายมือช่ือเป็นพยาน
ว่าได้มีการแจ้งผลการประเมิน 
        กรณีผู้รับการประเมินมีระดับผลการประเมินต้องปรับปรุง ต่ ากว่าร้อยละ 60 ให้ผู้ประเมินแจ้งให้ผู้รับ
การประเมินทราบ พร้อมก าหนดให้เข้ารับการพัฒนาปรับปรุงตนเอง โดยให้ลงช่ือรับทราบไว้เป็นหลักฐาน  และจัดให้
ผู้รับการประเมินผู้นั้นท าค ามั่น ในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง ให้มีระยะเวลาไม่เกิน 3 รอบการประเมิน   
* ซึ่งในส่วนของผลการพิจารณาท้ังกรณี ผ่านการพิจารณา/ไม่ผ่านการพิจารณา ให้ จัดท าค ามั่นในการพัฒน ปรับปรุง
ตนเองจนผลการจัดท าค ามั่นผ่านหรือผลออกมาไม่ผ่านการพัฒนา ปรับปรุงตนเอง ก็ให้น า ผลดังกล่าวเข้าสู่
คณะกรรมการกล่ันกรองฯ เพื่อเป็นไปตามกลไกสนับสนุนความโปร่งใสและเป็นธรรม 
(หนังสือส านักงาน ก.พ. ท่ี นร 1012/ว10 ลงวันท่ี 24 มีนาคม 2552 ) 

5. เพื่อให้มีกลไกสนับสนุนความโปร่งใสและเป็นธรรมในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ กรมอนามัย  
แต่งต้ังคณะกรรมการกล่ันกรองระดับกรม ท าหน้าท่ีเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของ  
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการของข้าราชการในกรมอนามัย  
 คณะกรรมการกล่ันกรองผลการประเมินฯ พิจารณาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและ 
ความเป็นธรรมของผลการประเมินในภาพรวมต่ออธิบดีกรมอนามัย 

6. ออกค าส่ังเล่ือนเงินเดือนและแจ้งผลการเล่ือนเงินเดือน กองการเจ้าหน้าท่ีจัดท าค าส่ังเล่ือนเงินเดือน 
7. ส านัก/กอง/ศูนย์/หน่วยงานท่ีเทียบเท่า ประกาศรายช่ือผู้มีผลการปฏิบัติราชการในระดับ “ดีเด่น” และ  

“ดีมาก” ประกาศร้อยละการเล่ือนเงินเดือนในแต่ละระดับผลการประเมิน 
    

ขั้นตอน… 
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แผนภูมิขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 
 

   

 
 
 
 
 
 
 

- รอบการประเมินที่ 
1 ภายในสัปดาห์ที่ 
1-2 ของ ต.ค. 
 
- รอบการประเมินที่ 
2 ภายในสัปดาห์ที่ 
1-2 ของ เม.ย. 

จัดท าประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการให้ทุก
คนได้ทราบโดยทั่วกัน 

กอง จ. 
(กลุ่ม ท.) 
ประภาภัส 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- รอบการประเมินที่ 
1 ให้จัดท าตัวชี้วัด
ภายใน พ.ย.  
และติดตาม ให้
ค าแนะน า/
ค าปรึกษา 
 
- รอบการประเมินที่ 
1 ให้จัดท าตัวชี้วัด
ภายใน พ.ค. 
และติดตาม ให้
ค าแนะน า/
ค าปรึกษา 

ในระหว่างรอบการประเมินให้ผู้มี
หน้าท่ีประเมินให้ค าปรึกษา แนะน า
แก่ผู้รับการประเมินเพ่ือปรับปรุง 
แก้ไขพัฒนา เพ่ือน าไปสู่ผลสัมฤทธ์ิ
ของงาน และพฤติกรรมหรือสรรถ
นะในการปฏิบัติราชการ 

ผู้ประเมินและ
ผู้รับการประเมิน 

 - รอบการประเมินที่
1 ภายใน ต.ค.–มี.ค. 
 
- รอบการประเมินที่
2 ภายใน เม.ย.–
ก.ย. 
 
 

ผู้ประเมินแต่ละระดับติดตามผลงาน
และให้ค าปรึกษาแนะน า และ
ช่วยเหลือผู้รับการประเมิน ในกรณี
เกิดข้อขัดข้องในการท างาน เพ่ือให้
ผู้รับการประเมินสามารถปฏิบัติงาน
ได้บรรลุเป้าหมายตามท่ีตกลงกันไว้ 
 

ผู้ประเมิน 

 
            

 
 

ขั้นตอน.. 
 
 
 

จุดเร่ิมต้น 

ประกาศหลกัเกณฑ์และ
วิธีการประเมินผล 
การปฏิบติัราชการ 

จดัท าดชันีชีว้ดัผลงาน
รายบคุคล 

 
การติดตามและให้

ค าปรึกษา 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ระยะเวลา
ด าเนินการ 

มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- รอบการประเมินที่ 
1 ภายในสัปดาห์ที่ 
1-2 ของ มี.ค. 
 
- รอบการประเมินที่ 
2 ภายในสัปดาห์ที่ 
1-2 ของ ก.ย. 

- ผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการผู้ที่อยู่ในบังคับบัญชา ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของข้าราชการ 
กรมอนามัย 
- กรณีผู้รับการประเมินไม่ยินยอมลง
ลายมือรับทราบผลการประเมินให้
ข้าราชการอย่างน้อยหน่ึงคนในส่วน
ราชการ ลงลายมือชื่อเป็นพยาน 

ผู้ประเมิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- รอบการประเมินที่ 
1 ภายในสัปดาห์ที่ 
3 ของ มี.ค.  
 
- รอบการประเมินที่ 
2 ภายในสัปดาห์ที่ 
3 ของ ก.ย. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้าราชการซึ่งจะได้รับ 
การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนในแต่ละ
ครั้งจะต้องมีคุณสมบัติตรงตาม
หลักเกณฑ์ของ กฎ ก.พ.ว่าด้วย 
การเลื่อนเงินเดือน พ.ศ.2552 
 

 

 

 

การประเมินผลการปฏิบติั
ราชการ/ให้คะแนน และแจ้ง

ผลการประเมิน 

การพิจารณาผล 
การประเมินและ
เลือ่นเงินเดือน 

แจ้งให้ข้าราชการผู้นัน้ทราบผล 

ผ่านการ
พิจารณา 

ไม่ผ่านการ
พิจารณา 

จดัท าค ามัน่ในการพฒันา
ปรับปรุงตนเอง 

ผ่านการ
พฒันาฯ 

ไม่ผ่านการ
พฒันาฯ 

รายงานผลการประเมินให้
ผู้บงัคบับญัชารับทราบ 

ขั้นตอน... 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ระยะเวลา
ด าเนินการ 

มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 

- รอบการประเมิน
ที่ 1 ภายใน
สัปดาห์ที่ 3 ของ 
มี.ค.  
 
- รอบการประเมิน
ที่ 2 ภายใน
สัปดาห์ที่ 3 ของ 
ก.ย. 

คณะกรรมการกลั่นกรองผลการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
ประกอบด้วย รองหัวหน้าส่วนราชการ
ผู้รับผิดชอบงานด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการเป็น
ประธาน ข้าราชการพลเรือนสามัญใน
ส่วนราชการน้ันตามท่ีหัวหน้าส่วน
ราชการเห็นสมควร ไม่น้อยกว่า 4 คน 
เป็นกรรมการ และให้หัวหน้า
หน่วยงานที่รับผิดชอบงานการ
เจ้าหน้าท่ีของส่วนราชการเป็น
เลขานุการ 

คณะกรรมการ
กลั่นกรองฯและ 
กอง จ. 
(กลุ่ม ท.) 
ประภาภัส 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

- รอบการประเมิน
ที ่1 ภายใน
สัปดาห์ที่ 3-4 
ของ มี.ค. และ 
 
- รอบการประเมิน
ที่ 2 ภายใน
สัปดาห์ที่ 3-4 
ของ ก.ย. 

ให้ผู้บังคับบัญชาผู้มีอ านาจสั่งเลื่อน
เงินเดือน  และหน่วยงาน แจ้งผลการ
เลื่อนเงินเดือนให้ข้าราชการทราบเป็น
รายบุคคล 
 
 
 
 

กอง จ. 
(กลุ่ม ท.) 
ประภาภัส 
 

 - รอบการประเมินที่ 
1 แจ้งสัปดาห์ 
ที่ 1 ของ เม.ย.
เป็นต้นไป  
 
- รอบการประเมิน
ที่ 2 แจ้งสัปดาห์ที่ 
1 ของ ต.ค. เป็น
ต้นไป 

หน่วยงานประกาศอัตราร้อยละของ
ฐานในการค านวณที่ใช้เป็นเกณฑ์ใน
การค านวณเพ่ือเลื่อนเงินเดือนโดยต้อง
ประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปอย่าง
ช้าท่ีสุดพร้อมกับการมีค าสั่งเลื่อน
เงินเดือน 
 
 
 
 

กองจ. 
(กลุ่มทะเบียน) 
และหน่วยงาน 

 
5. ช่องทางการร้องเรียน/แนะน าบริการ 

ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน/แนะน าบริการ 

1 กองการเจ้าหน้าท่ี อาคาร 2 ชั้น 2 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

2 กลุ่มทะเบียนประวัติและบ าเหน็จความชอบ 
โทรศัพท์ 025904091   โทรสาร 025918205 

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

4 กองการเจ้าหน้าท่ี อาคาร 2 ชั้น 2 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทุบรี 11000 

ประกาศรายช่ือดีเด่น/ดีมาก 
และร้อยละการเลื่อน 

 

คณะกรรมการ 
กลัน่กรองผลการประเมินฯ 

ระดบักรม 

 
ออกค าสัง่การเลือ่น

เงินเดือนและแจ้งผลการ
เลือ่นเงินเดือน 

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


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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เอกสารที่เกี่ยวข้อง       
1. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 
 https://www.ocsc.go.th/sites/default/files/attachment/law/act_law2551.pdf 
2. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ ตามหนังสือส านักงาน ก.พ. 
    ท่ี นร 1012/ว20 ลงวันท่ี 3 กันยายน 2552 
   http://person.anamai.moph.go.th/ewt_news.php?nid=2017&filename=CriteriaAssessment 
3. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรื่อนสามัญ     
    ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ลงวันท่ี 16 กันยายน 2559  

https://hr.moph.go.th/site/hr_moph/?page_id=32614 
4. ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ กรมอนามัย ระดับบุคคล  
    ลงวันท่ี 6 มกราคม พ.ศ.2560    
   http://person.anamai.moph.go.th/ewt_news.php?nid=1327&filename=CriteriaAssessment 
5. ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ กรมอนามัย ระดับหน่วยงาน 
    ลงวันท่ี 6 มกราคม พ.ศ.2560  

http://person.anamai.moph.go.th/download/article/article_20170112131403.pdf 
6. ปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ กรมอนามัย ระดับบุคคล  

http://person.anamai.moph.go.th/download/05_register/%E0%B8%A71169.pdf 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.ocsc.go.th/sites/default/files/attachment/law/act_law2551.pdf
http://person.anamai.moph.go.th/ewt_news.php?nid=2017&filename=CriteriaAssessment
https://hr.moph.go.th/site/hr_moph/?page_id=32614
http://person.anamai.moph.go.th/ewt_news.php?nid=1327&filename=CriteriaAssessment
http://person.anamai.moph.go.th/download/article/article_20170112131403.pdf
http://person.anamai.moph.go.th/download/05_register/%E0%B8%A71169.pdf
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แบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
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