


 
 

รายละเอียดและคําอธิบายเพ่ิมเติม 
 

หลักเกณฑและวิธีประเมินผลการปฏิบัติราชการกรมอนามัย  ปงบประมาณ ๒๕๖๐ 

ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ มาตรา ๗๖ บัญญัติใหผูบังคับบัญชา     
มีหนาท่ีประเมินผลการปฏิบัติราชการของผูอยูใตบังคับบัญชา เพ่ือใชประกอบการพิจารณาแตงตั้ง และเลื่อน
เงินเดือน  และตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีสํานักงาน ก.พ.กําหนด  และหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๐๒/       
ว ๒๐ ลงวันท่ี ๓ กันยายน ๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการพลเรือน
สามัญ ไดกําหนดใหสวนราชการระดับกรมประกาศหลักเกณฑและวิธีประเมินผลการปฏิบัติราชการใหขาราชการ 
พลเรือนสามัญในสังกัดทราบโดยท่ัวกัน เพ่ือใหการประเมินผลการปฏิบัติราชการเปนไปโดยโปรงใส เปนธรรม และ
ตรวจสอบได กอนเริ่มรอบการประเมินหรือในชวงรอบการประเมิน  

ท้ังนี้ในปงบประมาณ ๒๕๖๐ กรมอนามัยไดกําหนดใหมีวิธีบริหารผลการปฏิบัติงานระดับหนวยงาน 
ซ่ึงในท่ีนี้ใหหมายถึง กระบวนการดําเนินการอยางเปนระบบ เพ่ือผลักดันใหผลการปฏิบัติราชการของหนวยงาน
บรรลุเปาหมาย โดยการเชื่อมโยงเปาหมายผลการปฏิบัติราชการในระดับกรม หนวยงานและระดับบุคคลเขาดวยกัน 
ซ่ึงตั้งอยูบนฐานกระบวนการความตอเนื่อง ตั้งแต 

๑) การวางแผนการปฏิบัติงานท่ีจะตองทําใหชัดเจน และสอดคลองกับทิศทางตามยุทธศาสตรของ
องคกร  

๒) การติดตามผลการปฏิบัติงาน เพ่ือใหผูบังคับบัญชากํากับ ดูแล ใหคําปรึกษาแกผูปฏิบัติงาน  
    อยางตอเนื่อง  
๓) การพัฒนาผลการปฏิบัติงาน เพ่ือสงเสริมใหผูปฏิบัติงานทํางานไดดียิ่งข้ึน  
๔) การประเมินผลการปฏิบัติราชการ เพ่ือวัดความสําเร็จของงาน โดยเทียบกับเปาหมายท่ีกําหนดไว

ตั้งแตแรก  
๕) การนําผลท่ีไดจากการประเมิน ไปประกอบการพิจารณาตอบแทนความดีความชอบแก    
    ผูปฏิบัติงาน 
โดยมีหลักเกณฑและวิธีประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับหนวยงาน ปงบประมาณ ๒๕๖๐ ดังนี้ 

องคประกอบ หลักเกณฑและแนวทางท่ีกําหนด 
1. รอบระยะเวลาในการประเมินผล รอบท่ี 1 เดือนตุลาคม - เดือนกุมภาพันธ ของปถัดไป 

รอบท่ี 2 เดือนมีนาคม – เดือนกรกฎาคม ของปเดียวกัน 
๒. องคประกอบการประเมินผลและสัดสวน
คะแนนของแตละองคประกอบ 

ใหประเมินอยางนอย ๒ องคประกอบและมีสัดสวนคะแนน
ของแตละองคประกอบ ดังนี้ 
ขาราชการ พนักงานราชการ 
- ผลสัมฤทธิ์ของงาน มีสัดสวนคะแนน          รอยละ ๘๐ 
- พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ รอยละ ๒๐ 
สําหรับขาราชการอยูระหวางทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการ 
หรือมีระยะเวลาทดลองปฏิบัติหนา ท่ีราชการอยูใน
ระหวางรอบการประเมิน  
- กําหนดใหประเมินองคประกอบดานผลสัมฤทธิ์ของงาน
และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการเปนสัดสวนเทากันคือ 
รอยละ ๕๐ จนกวาจะสิ้นรอบการประเมินนั้น 

           3. หลักเกณฑ... 
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องคประกอบ หลักเกณฑและแนวทางท่ีกําหนด 
๓. หลักเกณฑและวิธีประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน
และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ 

 

๓.๑  การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ระดับ
หนวยงาน ในท่ีนี้หมายถึง การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของตําแหนง ประธานคณะกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิ  / ผู อํานวยการสํานัก/ กองหรือ
เทียบเทา /ผูอํานวยการสถาบัน/ผูอํานวยการศูนย
อนามัยท่ี 1-13     
 
 
 

ข้ันตอนและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน  
    ๑) กอนเริ่มรอบการประเมินหรือในชวงเริ่มรอบการ
ประเมินใหประกาศหลักเกณฑ และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการใหทุกหนวยงานทราบโดยท่ัวกัน 

๒) ในการประเมินผลการปฏิบัติงานระดับหนวยงาน ให
จัดกลุมหนวยงานเปน ๓ กลุม ดังนี้ 

กลุม ๑ : หนวยงานสวนกลางสายวิชาการ (สงเสริม
สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม) ไดแก สํานักคณะกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิ สํานักสงเสริมสุขภาพ  สํานักทันตสาธารณสุข 
สํานักโภชนาการ สํานักอนามัยการเจริญพันธุ สํานักอนามัย
ผูสูงอายุ กองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ สถาบันพัฒนา
อนามัยเด็กแหงชาติ  สํานักอนามัยสิ่งแวดลอม  
สํานักสุขาภิบาลอาหารและน้ํา กองประเมินผลกระทบและ
สุขภาพ ศูนยบริหารกฎหมายสาธารณสุข   
ศูนยหองปฏิบัติการกรมอนามัย 

กลุม ๒ : หนวยงานสวนกลางสายสนับสนุน ไดแก 
ก ลุ ม ต ร ว จส อบภ าย ใน  กลุ ม พัฒนา ร ะบบบริ ห า ร            
กองแผนงาน กองคลัง กองการเจาหนาท่ี ศูนยสื่อสาร
สาธารณะ สํานักความรวมมือระหวางประเทศ สํานักงาน
เลขานุการกรม 

กลุม ๓ : หนวยงานในสวนภูมิภาค ไดแก ศูนยอนามัย
ท่ี ๑ – ๑๓,  ศูนยอนามัยกลุมชาติพันธุ ชายขอบ และ
แรงงานขามชาติ, ศูนยทันตสาธารณสุขระหวางประเทศ 
   ๒) วิธีการประเมินผลปฏิบัติงาน ใหมีการดําเนินการ          
๒ ข้ันตอน คือ 
ข้ันตอนท่ี ๑ : คณะอนุกรรมการบริหารผลการปฏิบัติงาน
กรมอนามัย ทําหนาท่ีกลั่นกรองและเสนอความเห็นเก่ียวกับ
การประเ มินผลการปฏิบัติ งานระดับหนวยงาน ตอ
คณะกรรมการบริหารระดับสูงของกรมอนามัย  

กรณีผลการปฏิบัติงานอยูในระดับดีเดน ใหมีการสุม
ประเมินหนวยงานและ    ผูมีผลการปฏิบัติราชการในระดับ
ดีเดน เพ่ือเปนขอมูลประกอบการพิจารณาดวย 
 

 

           ข้ันตอนท่ี 2 ...  
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องคประกอบ หลักเกณฑและแนวทางท่ีกําหนด 

 ข้ันตอนท่ี ๒ : คณะกรรมการบริหารระดับสูงของกรม
อนามัย ซ่ึงไดแก อธิบดี และรองอธิบดีกรมอนามัย เปนผูให
ดุลพินิจโดยใชขอมูลในข้ันตอนท่ี ๑ ประกอบการพิจารณา 
และหรือสามารถใชวิธีการอ่ืน เชน การสัมภาษณเชิงลึก 
ฯลฯ  โดยตองเปนวิธีเดียวกัน เพ่ือประกอบการพิจารณา 
และสรุปผลการประเมินรวมกับผูประเมินดวย 

๓.๒ ผลสัมฤทธิ์ของงาน  ใหประเมินจากปริมาณผลงาน คุณภาพผลงาน ความ
รวดเร็ว หรือตรงตามเวลาท่ีกําหนด หรือความประหยัด 
หรือความคุมคาของการใชทรัพยากร 
 

๓.๒.๑ จํานวนตัวช้ีวัด  
 

ระดับหนวยงาน  
• ใหมีตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับ
หนวยงาน  10 – 15 ตัวชี้วัด  
   ท้ังนี้สําหรับสํานักคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ให มี
ตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ เทากับรองอธิบดี
กรมอนามัย คือ ๑๙ ตัวชี้วัด 
ขาราชการประเภทอํานวยการ  ในท่ีนี้คลอบคลุมถึง    ผูท่ี
ดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการและผูท่ีไดรับมอบหมาย
ให “ปฏิบัติหนาท่ี” “รักษาการในตําแหนง” และ “รักษา
ราชการแทน” ในตําแหนงประเภทอํานวยการ 
ขาราชการระดับหัวหนาฝาย/กลุมงาน และหรืองาน 
ใหมีตัวชี้วัดท่ีไดรับการถายทอด ไมนอยกวา ๕- 8 ตัว 
ขาราชการระดับผูปฏิบัติงาน ใหมีตัวชี้วัดท่ีไดรับ 
การถายทอด ไมนอยกวา ๓ - ๕ ตัว 
พนักงานราชการ ใหมีตัวชี้วัดท่ีไดรับการถายทอด  
ไมนอยกวา ๓-5 ตัว 

๓.๒.๒ การกําหนดคาเปาหมาย • ในแตละรอบการประเมิน ใหจัดกลุมคะแนนผลการ
ประเมิน(ผลสัมฤทธิ์ของงาน) เปน ๕ ระดับ ไดแก ดีเดน   
ดีมาก ด ีพอใช และตองปรับปรุง 

 • สําหรับชวงคะแนน ใหนําผลคะแนนการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการมาจัดกลุมคะแนนผลการปฏิบัติราชการ
เปน 5 ระดับ คือ 

ระดับดีเดน            90 - 100    คะแนน 
ระดับดีมาก            80 - 89.99 คะแนน 
ระดับดี                 70 - 79.99 คะแนน 
ระดับพอใช            60 - 69.99 คะแนน 
ระดับตองปรับปรุง    นอยกวา 60 คะแนน  

           3.2.3 การกําหนด...  
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องคประกอบ หลักเกณฑและแนวทางท่ีกําหนด 

๓.๒.๓ การกําหนดน้ําหนัก ระดับหนวยงาน 
• ตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (๑๙ ตัวชี้วัด) 

ใหกําหนดน้ําหนักเทากับ ๒ 
• ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตรของกรม ใหกําหนดน้ําหนัก

เทากับ ๒ 
• ตัวชี้วัดตามงาน/ภารกิจ ตามหนาท่ีความรับผิดชอบ ให

กําหนดน้ําหนัก เทากับ ๑ 
๓.3 พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ 
(ตามเอกสารหมายเลข 1) 

การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการในตําแหนง
ประเภทบริหารและอํานวยการ  ครอบคลุมถึงผูท่ีดํารง
ตําแหนงประเภทอํานวยการ และผูท่ีไดรับมอบหมายให 
“ปฏิบัติหนาท่ี” “รักษาการในตําแหนง” และ “รักษา
ราชการแทน” ในตําแหนงประเภทอํานวยการ 

 ๑. สมรรถนะหลักตามท่ี ก.พ.กําหนด (๓๐คะแนน) 
๑) การมุงผลสัมฤทธิ์ 
๒) บริการท่ีดี 
๓) การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 
๔) การยึดม่ันในความถูกตองชอบธรรม และจริยธรรม 
๕) การทํางานเปนทีม 

๒. สมรรถนะท่ีเกี่ยวของกับการปฏิบัติราชการตามท่ี 
กรมอนามัยกําหนด 
๒.๑ สมรรถนะทางการบริหาร (๔๐คะแนน) 

๑) สภาวะผูนํา 
๒) วิสัยทัศน 
๓) การวางกลยุทธภาครัฐ 
๔) ศักยภาพเพ่ือนําการปรับเปลี่ยน 
๕) การควบคุมตนเอง 
๖) การสอนงานและการมอบหมายงาน 

๒.๒ สมรรถนะหลักของกรมอนามัย (๓๐คะแนน) 
1) การวางแผนและการจัดการ 
2) การติดตามและประเมินผล 
3) การบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศและความรู 
4) ความเขาใจผูอ่ืน 

 

           3.3.1 มาตรวัด... 
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๓.3.1 มาตรวัดสมรรถนะ ในแตละรอบการประเมิน ใหจัดกลุมคะแนนผลการประเมินเปน ๕ ระดับ 
ไดแก 

ระดับ ๑          ตํ่ากวาท่ีคาดหวังและตองปรับปรุงแกไข 
ระดับ ๒             ตํ่ากวาท่ีคาดหวัง 
ระดับ ๓                 บรรลุตามท่ีคาดหวัง 
ระดับ ๔            เกินกวาท่ีคาดหวัง 
ระดับ ๕    ดีเดน 

 

๓.3.2 การกําหนดคาเปาหมาย (ระดับสมรรถนะท่ีคาดหวัง) 

ประเภท/สมรรถนะ สมรรถนะ 

สมรรถนะหลัก สมรรถนะ 
ทางการบริหาร 

สมรรถนะหลัก 

ของกรมอนามัย 
บริหาร    
  ระดับสูง 5 4 5 
  ระดับตน 5 3 4 
อํานวยการ    
  ระดับสูง ๔ ๒ ๔ 
  ระดับตน ๓ ๑ ๓ 
วิชาการ    

ระดับทรงคุณวุฒิ ๕ ๓ ๕ 
ระดับเชี่ยวชาญ ๔ 2* ๔ 
ระดับชํานาญการพิเศษ 3 1* 3 
   * ตําแหนงประเภทบริหารและอํานวยการ  ครอบคลุมถึงผูท่ีดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการ 

และผูท่ีไดรับมอบหมายให “ปฏิบัติหนาท่ี” “รักษาการในตําแหนง” และ “รักษาราชการแทน” ใน
ตําแหนงประเภทอํานวยการ  

3.3.3 การกําหนดน้ําหนัก ตําแหนงประเภทบริหาร และประเภทอํานวยการ คลอบคลุมถึงผูท่ีดํารง
ตําแหนงประเภทอํานวยการและผูท่ีไดรับมอบหมายให “ปฏิบัติหนาท่ี” 
“รักษาการในตําแหนง” และ “รักษาราชการแทน” ในตําแหนงประเภท
อํานวยการ ไมมีการกําหนดน้ําหนักในแตละรายการสมรรถนะ กําหนด
เกณฑการใหคะแนนและคํานวณดังนี้ 

  
 

 

           มาตรวัด... 
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 มาตรวัด ใชมาตรวัดแบบ Bar Scale 
      โดยสังเกตพฤติกรรมสมรรถนะในแตละระดับในฐานะมาตรวัด การประเมิน
สมรรถนะคือการประเมินวา ผูถูกประเมินนั้นๆ มีพฤติกรรมสมรรถนะใน
ระดับท่ีสูงกวา เทากับหรือต่ํากวาระดับสมรรถนะท่ีคาดหวังและแปลง
ผลการประเมินดังกลาวออกเปนคาคะแนนการประเมิน โดยใช
หลักเกณฑการใหคะแนนดังนี้ 
 

0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 
สมรรถนะท่ี
ประเมินอยูใน
ระดับสมรรถนะ
ท่ีต่ํากวาระดับ
สมรรถนะท่ี
คาดหวัง 3 ระดับ 

สมรรถนะท่ี
ประเมินอยูใน
ระดับสมรรถนะ
ท่ีต่ํากวาระดับ
สมรรถนะท่ี
คาดหวัง 2 ระดับ 

สมรรถนะท่ี
ประเมินอยูใน
ระดับสมรรถนะ
ท่ีต่ํากวาระดับ
สมรรถนะท่ี
คาดหวัง 1 ระดับ 

สมรรถนะท่ี
ประเมินอยูใน
ระดับสมรรถนะ
ท่ีเทากับหรือสูง
กวาระดับ
สมรรถนะท่ี
คาดหวัง 

วิธีการคํานวณคะแนนสมรรถนะ 

  - จํานวนสมรรถนะท่ีสังเกตพบวามีระดับของสมรรถนะสูงกวา หรือ
เทากับระดับของสมรรถนะท่ีคาดหวัง ใหคูณดวย 3 

 - จํานวนสมรรถนะท่ีสังเกตพบวามีระดับของสมรรถนะต่ํากวา ระดับของ
สมรรถนะท่ีคาดหวัง 1 ระดับ ใหคูณดวย 2 

 - จํานวนสมรรถนะท่ีสังเกตพบวามีระดับของสมรรถนะต่ํากวา ระดับของ
สมรรถนะท่ีคาดหวัง 2 ระดับ ใหคูณดวย 1 

 - จํานวนสมรรถนะท่ีสังเกตพบวามีระดับของสมรรถนะต่ํากวา ระดับของ
สมรรถนะท่ีคาดหวัง 3 ระดับ ใหคูณดวย 0 

หลังจากน้ันใชสูตรการคํานวณคะแนนสมรรถนะ ดังน้ี 

    
 

 
 

๔. แบบประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

ใชแบบฟอรมตามแบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
(ตามเอกสารหมายเลข ๒) 

๕. การแจงผลการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการระดับหนวยงาน 

• ใหกลุมพัฒนาระบบบริหาร รายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ เฉพาะคะแนนประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซ่ึงคะแนน
ดั งกล าวไดผ านการความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการและ
คณะกรรมการบริหารระดับสูงตามลําดับ โดยมีอธิบดีกรมอนามัยและ
หรือรองอธิบดีท่ีไดรับมอบหมายลงลายมือชื่อกํากับ  
• แจงใหหนวยงานผูรับการประเมินทราบ โดยใหลงลายมือชื่อรับทราบ
ผลการประเมินในแบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
กรมอนามัย  

           6. การประกาศ... 

ผลรวมของคะแนนสมรรถนะทุกตวั 

       จํานวนสมรรถนะ X 3 

X 100 
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๖. การประกาศผลการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

• ใหประกาศรายชื่อหนวยงานท่ีมีผลการปฏิบัติราชการ
เฉพาะกลุมระดับดีเดน ลงนามโดยอธิบดีกรมอนามัย หลังกรม
อนามัยไดมีประกาศอัตรารอยละของการเลื่อนเงินเดือนและ
คาตอบแทนแลว ในท่ีเปดเผยใหทราบ  โดยท่ัวกัน เพ่ือเปนการ
ยกยอง ชมเชยและสรางแรงจูงใจ  ใหพัฒนาผลการปฏิบัติงาน
ในรอบการประเมินในรอบตอไปใหดียิ่งข้ึน 
• รวมถึงนําไปใชประกอบการพิจารณาในการบริหารองคการ 
/ พัฒนาทรัพยากรบุคคลในเรื่องตางๆ ตอไป 

๗. ระบบการจัดเก็บผลการประเมินและหลักฐาน
แสดงความสําเร็จของงาน 

• ใหหนวยงานบันทึกผลการประเมินการรายงานผล
ปฏิบัติงานระดับหนวยงาน ลงในระบบ DOC กรมอนามัย 
• ใหหนวยงานมีระบบการจัดเก็บผลการประเมินและ
หลักฐานแสดงความสําเร็จของงาน เพ่ือใชประกอบการพิจารณา
ในรูปแบบท่ีสามารถสืบคนขอมูลยอนหลัง และสามารถจัดทํา
สรุปวิเคราะหผลในภาพรวมของระดับหนวยงานได 

๘. ระบบการรายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการตอกรมอนามัย 

• หลังจากหนวยงานไดบันทึกผลการปฏิบัติงาน ลงใน
ระบบ DOC กรมอนามัย  
(ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานกรมอนามัย หรือไปท่ี
เว็บไซต http://doc.anamai.moph.go.th/  โปรแกรม  
จะประมวลผลขอมูล และจัดเก็บเปนฐานขอมูลสําหรับ     
ใชดําเนินการบริหารคาตอบแทนตอไป 
• สําหรับหนวยงานท่ีมีผลการปฏิบัติงานในระดับดีเดน 
ขาราชการซ่ึงอยูในหนวยงานดังกลาว  กรมฯจะใชทําการสุม
สํารวจ เพ่ือการทวนสอบระดับความสําเร็จขาราชการ 
ในกลุม ดังตอไปนี้ 
-  กลุมหัวหนาฝาย/กลุมงาน และหรืองาน 
-  กลุมองคกรแพทย 
-  กลุมทันตสาธารณสุข  กลุมการพยาบาล ฯลฯ 
- กลุมผูปฏิบัติงานท่ีผลการปฏิบัติงานและการพัฒนาสมรรถนะ
ในการปฏิบัติงานมีความสําคัญตอการบรรลุเปาประสงค 
        ท้ังนี้ โดยใชวิธี  ๑) ขอใหจัดสงสําเนาแบบสรุปการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ใหกองการเจาหนาท่ี เพ่ือติดตาม
ผลดําเนินการดวย ๒) ใชวิธีการอ่ืนๆประกอบการประเมินผล
ปฏิบัติงาน เชน สัมภาษณเชิงลึก / สนทนากลุม ฯลฯ 

๙. เกณฑการจัดสรรวงเงินท่ีใชในการเล่ือนเงินเดือน ระดับหนวยงาน 
• การจัดสรรวงเงินสําหรับการเลื่อนเงินเดือนใหกับหนวยงาน ใหพิจารณาจากคะแนนประเมินผล 

การปฏิบัติราชการของหนวยงาน  แลวมาจัดกลุมแบบอิงกลุม  โดยกําหนดการจัดสรรวงเงินรอยละ 
 2.8 (พอใช) - 3.2 (ดีเดน) 

 

http://doc.anamai.moph.go.th/

