ประเด็นความรู้
1. กลุ่มทะเบียนประวัติและบาเหน็จความชอบ
2. เรื่อง (ข้อมูล/ความรู)้ หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการกรมอนามัย
แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการนี้ ทั้งนี้ ให้ถือปฏิบัติตามประกาศกรมอนามัย ลงวันที่ 6 มกราคม
2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ กรมอนามัย ระดับบุคคล และประกาศกรมอนามัย
ลงวันที่ 6 มกราคม 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการกรมอนามัย ระดับหน่วยงาน
กรมอนามัยได้กาหนดให้มีวิธีบริหารผลการปฏิบัติงานระดับหน่วยงาน เพื่อผลักดันให้ผลการปฏิบัติราชการ
ของหน่วยงานบรรลุเป้าหมาย โดยการเชื่อมโยงเป้าหมายผลการปฏิบัติราชการในระดับกรม หน่วยงานและระดับ
บุคคลเข้าด้วยกัน ซึ่งตั้งอยู่บนฐานกระบวนการความต่อเนื่อง ตั้งแต่การวางแผนการปฏิบัติงานที่จะต้องทาให้ชัดเจน
และสอดคล้องกับทิศทางตาม ยุทธศาสตร์ขององค์กร การติดตามผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้ผู้บังคับบัญชากากับ ดูแล
ให้คาปรึกษาแก่ผู้ปฏิบัติงานอ ย่างต่อเนื่อง การพัฒนาผลการปฏิบัติงาน เพื่อส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานทางานได้ดียิ่งขึ้น
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ เพื่อวัดความสาเร็จของงาน โดยเทียบกับเป้าหมายที่กาหนดไว้ตั้งแต่แรก การนาผล
ที่ได้จากการประเมินไปประกอบการพิจารณาตอบแทนความดีความชอบผู้ปฏิบัติงาน
1. การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ให้ดาเนินการประเมินปีละ 2 รอบ ตามปีงบประมาณ ดังนี้
รอบที่ 1 เป็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 มีนาคมของปีถัดไป
รอบที่ 2 เป็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ระหว่างวันที1่ เมษายน ถึง 30 กันยายนของปีเดียวกัน
2. ผู้ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ระดับหน่วยงาน ได้แก่ ประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ/ ผู้อานวยการ
สานัก/กองหรือเทียบเท่า/ผู้อานวยการสถาบัน/ผู้อานวยการศูนย์อนามัยที่ 1 – 13
3. ผู้ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ระดับบุคคล ได้แก่
3.1 อธิบดีกรมอนามัย ประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการที่อยูในบังคับบัญชา
3.2 รองอธิบดีกรมอนามัย ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของผู อานวยการสานัก กอง ศูนย หรือ
หัวหนาหนวยงานที่มีฐานะเทียบเทาสานัก หรือกอง ที่อยูในบังคับบัญชา
3.3 ผูอานวยการสานัก กอง ศูนย หรือหนวยงานที่เรียกชื่ออย างอื่นที่มีฐานะเทียบเท าสานัก หรือกอง
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรที่อยูในบังคับบัญชา
3.4 ผูบังคับบัญชาที่ได รับมอบหมายจากผู บังคับบัญชาตาม (3.1) หรือ (3.2) หรือ (3.3) แลวแตกรณี
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรที่อยูในบังคับบัญชา โดยจัดทาหนังสือมอบหมายเปนลายลักษณอักษร
4. การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ให้ประเมินอย่างน้อยสอง องค์ประกอบ ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ของงาน และ
พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ โดยผลสัมฤทธิ์ของงานจะต้องมีสัดส่วนคะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
และสมรรถนะ ร้อยละ 20
ผลสัมฤทธิ์ของงาน ให้ประเมินจาก ปริมาณผลงาน คุณภาพผลงาน ความรวดเร็ว หรือตรงตามเวลาที่
กาหนด หรือความประหยัด หรือความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากร
จานวนตัวชี้วัด ระดับหน่วยงาน/ระดับบุคคล
1. ให้มีตัวชี้วัดตามคารับรองการปฎิบัติราชการระดับหน่วยงาน 10 - 15 ตัวชี้วัด
2. ข้าราชการ ระดับผู้อานวยการสานัก/กอง/ศูนย์ หรือเทียบเท่า กาหนดให้มีตัวชี้วัดที่ได้รับการถ่ายทอด
ไม่น้อยกว่า 10 - 15 ตัว
3. ข้าราชการ ระดับหัวหน้าฝ่าย/กลุ่มงาน กาหนดให้มีตัวชี้วัดที่ได้รับการถ่ายทอด ไม่น้อยกว่5า - 8 ตัว
4. ข้าราชการ ระดับผู้ปฏิบัติงาน กาหนดให้มีตัวชี้วัดที่ได้รับการถ่ายทอด ไม่น้อยกว่า3 - 5 ตัว
สาหรับข้าราชการที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งรองผู้อานวยการ/ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงาน/หัวหน้างาน
ให้กาหนดตัวชี้วัดลดหลั่นลงมาตามความเหมาะสม

พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ ให้ประเมินจากสมรรถนะหลักตามที่ ก .พ. กาหนด และสมรรถนะที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการตามที่กรมอนามัยกาหนด
1. ข้าราชการตาแหน่งประเภทบริหาร และประเภทอานวยการ คลอบคลุมถึงผู้ที่ดารงตาแหน่งประเภท
อานวยการและผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ “ปฏิบัติหน้าที่ ” “รักษาการในตาแห น่ง ” และ “”รักษาราชการแทน ” ใน
ตาแหน่งประเภทอานวยการ ไม่มีการกาหนดน้าหนักในแต่ละรายการสมรรถนะ กาหนดให้เป็นไปตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข ลงวันที่ 16 กันยายน 2559
2. ข้าราชการและพนักงานราชการ กาหนดสมรรถนะและการกาหนดน้าหนักสมรรถนะสาหรับการ
ประเมิน ดังนี้
2.1 สมรรถนะหลัก ก.พ. (30 คะแนน) ประกอบด้วย การมุ่งผลสัมฤทธิ์ (5) การบริการที่ดี (5) การ
สั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ(5) การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม(5) และการทางานเป็นทีม(10)
2.2 สมรรถนะหลักกรมอนามัย(70 คะแนน) ประกอบด้วย การประเมิน(20) การชี้นาเชิงกลยุทธ์ (15)
การปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม (20) และการบริหารจัดการอภิบาลระบบ (15)
กรมอนามัยอาจกาหนดองค์ประกอบการประเมินอื่นๆ เพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสมกับลักษณะและ
สภาพการปฏิบัติราชการของข้าราชการในตาแหน่งต่างๆ
ในกรณีที่เป็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
หรือมีระยะเวลาทดลองการปฏิบัติหน้าที่ราชการอยู่ในระหว่างรอบการประเมิน ให้ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานและ
พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ โดยมีสัดส่วนคะแนนของแต่ละองค์ประกอบ ร้อยละ 50 จนกว่าจะสิ้นรอบการประเมิน
5. การกาหนดค่าเป้าหมาย
5.1 ระดับหน่วยงาน
1) ตัวชี้วัดตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (19 ตัวชี้วัด) ให้กาหนดน้าหนักเท่ากับ 2
2) ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ของกรม ใหกาหนดน้าหนักเท่ากับ 2
3) ตัวชี้วัดตามงาน/ภารกิจ ตามหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้กาหนดน้าหนัก เท่ากับ 1
5.2 ข้าราชการ/พนักงานราชการ แบ่งออกเป็น 5 ระดับ คือ
ระดับ 1 ตากวาทีคาดหวังและตองปรับปรุงแกไข
ระดับ 2 ตากวาทีคาดหวัง
ระดับ 3 บรรลุตามทีคาดหวัง
ระดับ 4 เกินกวาทีคาดหวัง
ระดับ 5 ดีเดน
5.2 ลูกจางประจา ใหผูบังคับบัญชา กาหนดเป าหมายในการทางาน โดยเทียบเคียงกับสัดส วนคะแนนที่
ใหไวในแตละองคประกอบการประเมินเชน ปริมาณงานรอยละ 15 หรือเทากับ 15 คะแนน ผู ปฏิบัติงานตองสงมอบ
งาน 15 ชิ้น จึงจะไดคะแนนเต็ม หากผูปฏิบัติงานไมสามารถสงมอบงานไดตามจานวนดังกลาว เชน ปฏิบัติงานได 13
ชิ้น ใหไดรับ 13 คะแนน ทั้งนี้ใหใชการเทียบสัดสวนในลักษณะของบัญญัติไตรยางค ในการคิดคานวณคะแนนจากเป า
หมายการทางานที่กาหนด
6. การกาหนดระดับผลการประเมิน
6.1 ในแต่ละรอบการประเมิน ให้จัดกลุ่มคะแนนตามผลการประเมิน (ผลสัมฤทธิ์ของงาน) เป็น 5 ระดับ
ได้แก่ ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ ต้องปรับปรุง
6.2 สาหรับช่วงคะแนน ให้นาผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการมาจัด กลุ่มคะแนนผลการ
ปฏิบัติราชการ เป็น 5 ระดับ ดังนี้
ระดับดีเด่น
ร้อยละ 90 - 100
ระดับดีมาก
ร้อยละ 80 - 89.99
ระดับดี
ร้อยละ 70 - 79.99

ระดับพอใช้
ร้อยละ 60 - 69.99
ระดับต้องปรับปรุง
น้อยกว่าร้อยละ 60
กรณีข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดมีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับต้องปรับปรุง (ต่ากว่าร้อยละ 60)
ให้ผู้บังคับบัญชาประเมิน ดาเนินการหลักเกณฑ์ทีสานักงาน ก.พ. และกรมอนามัยกาหนด
7. การประเมินผลการปฏิบัติราชการต้องมีความชัดเจนและมีหลักฐาน และให้เป็นไปตามแบบประเมินผล
การปฏิบัติราชการทีกรมอนามัยกาหนด
1) ขาราชการ ตาแหนงประเภทบริหาร และประเภทอานวยการ คลอบคลุมถึงผู ที่ดารงตาแหนงประเภท
อานวยการและผูที่ไดรับมอบหมายให “ปฏิบัติหนาที”่ “รักษาการในตาแหนง” และ “รักษาราชการแทน ” ในตาแหน
งประเภทอานวยการ ใชแบบฟอรมตามแบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (ตามเอกสารหมายเลข 2)
2) ขาราชการทั่วไป ใชแบบฟอรมตามแบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ(ตามเอกสารหมายเลข3)
3) พนักงานราชการใชแบบฟอรมตามแบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ(ตามเอกสารหมายเลข4)
4) ลูกจางประจา ใชแบบฟอรมตามแบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (ตามเอกสารหมายเลข 5)
สาหรับสมรรถนะ ของขาราชการและพนักงานราชการ ควรมีการประเมินสมรรถนะแบบรอบด านจากผู ร
วมงานอยางนอย 5 คน และผูบังคับบัญชาแลวนาไปหาคาเฉลี่ยในสมรรถนะแตละตัว
8. การพัฒนาผลการปฏิบัติราชการ
ขาราชการ /พนักงานราการ ให ผู บังคับบัญชาจัดให มีการพัฒนาแก ผู ปฏิบัติงาน โดยเฉพาะเมือพบว า
ผูปฏิบัติงานไดรับผลการประเมินสมรรถนะตากวาระดับทีคาดหวัง ทั้งนี้เพือ 1. พัฒนาระดับสมรรถนะให เทากับหรือสู
งกว าระดับสมรรถนะทีคาดหวัง 2. พัฒนาทักษะ ความรู ทีจาเป นให เท ากับหรือสูงกว าทักษะทีคาดหวัง
3. พัฒนาเพือเพิมผลผลิตในการดาเนินงานสู ความเปนเลิศของสถานบริการ (Excellent Center) และใหบันทึกการ
พัฒนาลงในแบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการในระบบงานบุคลากรกรมอนามัยดวย
ลูกจางประจา ให ผู บังคับบัญชาจัดให มีการพัฒนาแก ผู ปฏิบัติงาน ตามความเหมาะสม เพือให สามารถ
ปฏิบัติงานไดตามเปาหมายทีกาหนด
9. การติดตามผลการปฏิบัติราชการ
ขาราชการ/พนักงานราชการ/ลูกจางประจา ใหผูบังคับบัญชา กากับติดตาม พัฒนา และให คาปรึกษาใน
การปฏิบัติราชการในระหวางรอบการประเมิน
10. การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ขาราชการ/พนักงานราชการ/ลูกจางประจา ใหผูบังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติราชการเมื่อสิ้นรอบ
การประเมิน ดังนี้
1. ผู ที่ไปชวยราชการ รวมทั้งข าราชการที่ต องเข ารับการปฏิบัติงานตามโครงการเพิ่มพูนทักษะใน
โรงพยาบาล คาสั่งใหรักษาการในตาแหนงใหผูบังคับบัญชาของผูรับการประเมินในหนวยงานที่ไปตามกรณีดังกลาว ทั้ง
ภายในและภายนอกสังกัดกรมอนามัย เปน “ผูมีอานาจหนาที่ประเมิน” เมื่อสิ้นรอบการประเมิน 1.1 กรณีข าราชการ
ผูใดไดรับมอบหมายใหไปชวยราชการหรือปฏิบัติราชการในหน วยงานอื่นเกินกว ากึ่งหนึ่งของรอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการใด ให หัวหนาสวนราชการหรือหน วยงานที่ข าราชการผู นั้นไปชวยราชการหรือปฏิบัติราชการมีหน าที่
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการดังกลาวในรอบการประเมินนั้น และขาราชการที่โอนหรือยายหลังวันที่ 1
มีนาคม หรือวันที่ 1 กันยายนใหผูบังคับบัญชาซึ่งเปนผูประเมินผลการปฏิบัติราชการในส วนราชการเดิมก อนการโอน
หรือยาย เปนผูประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการผูนั้น
2. ผูลาศึกษาเพิ่มเติมตามคาสั่งหรือการมอบหมายของทางราชการในหลักสูตร ที่ อ.ก.พ.กรม หรือ อ.ก.พ.
กระทรวง พิจารณาเห็นว าเปนความจาเป นอยางยิ่งใหถือเสมือนว าขาราชการที่ไปศึกษาในหลักสูตรนั้นๆ ไปปฏิบัติ
ราชการ ซึ่งอาจนาผลงานจากการศึกษามาประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนได(ไดแก หลักสูตรวิสัญญีพยาบาล 1 ป)

11. การแจงผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ขาราชการ/พนักงานราชการ/ลูกจางประจา ใหผูบังคับบัญชาแจงผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
เฉพาะคะแนนประเมินผลการ ปฏิบัติราชการในเบื้องต น ซึ่งคะแนนดังกล าวไดผานความเห็นชอบของคณะกรรมการ
กลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน วยงาน ใหผูรับการประเมินทราบเป นรายบุคคล โดยให ลงลายมือ
ชื่อรับทราบผลการประเมินในแบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการกรมอนามัย พร อมใหคาปรึ กษาเพื่อนาไปสู
การพัฒนา
12. การกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ขาราชการ/พนักงานราชการ/ลูกจางประจา ใหมีการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
หนวยงานในรูปของคณะกรรมการ เพื่อทาหน าที่กลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข าราชการ
และใหครอบคลุมถึงพนักงานราชการและลูกจางประจาในหนวยงานดวย
13. การประกาศผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ขาราชการ/พนักงานราชการ ใหหนวยงานประกาศผลการประเมินผล การปฏิบัติราชการของขาราชการ
และพนักงานราชการในสังกัด เฉพาะ กลุมระดับดีเดนและดีมาก หลังกรมอนามัย ไดมีคาสั่งเลื่อนเงินเดือน / คาตอบ
แทน และประกาศร อยละของการเลื่อนเงินเดือนและ คาตอบแทนแล ว ในที่เป ดเผยให ทราบโดยทั่วกัน เพื่อเป
นการยกยอง ชมเชยและสรางแรงจูงใจใหพัฒนาผลการปฏิบัติงานในรอบการประเมิน ในรอบตอไปใหดียิ่งขึ้น ลูกจาง
ประจา ใหหนวยงานประกาศผลการประเมินผลการปฏิบัติ ราชการของลูกจ างประจาในสังกัด เฉพาะกลุ มระดับดีเดน
เพื่อเปนการ ยกยอง ชมเชยและสรางแรงจูงใจใหพัฒนาผลการปฏิบัติงานในรอบการ ประเมินในรอบตอไปใหดียิ่งขึ้น
14. ระบบการจัดเก็บการประเมินและ หลักฐานแสดงความสาเร็จของงาน
ขาราชการ /พนั กงานราชการ /ลูกจางประจา ให หนวยงานทาการประเมินผลการปฏิบัติราชการใน
ระบบงานบุคลากร ที่กรมอนามัยได ดาเนินการจัดทาขึ้น ทั้งนี้ให หนวยงานนาสงแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ
รายบุคคล (ตนฉบับ) ทุกคน และเอกสารที่เกี่ยวของมายังกองการเจาหนาที่
ความรู้ที่นามาใช้ (โปรดระบุ ชื่อความรู้, URL จัดเก็บข้อมูล , ผู้แต่ง /ผู้ผลิต, ชื่อเรื่อง/บทความ ,ชื่อหนังหสือ /นิตยสาร/
วารสาร, เลขหน้า ,ปีที่พิมพ์/ปีที่ผลิต , วันที่ค้นหา (กรณีข้อมูล online))
1. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
2. หนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร 1012/ว 20 ลงวันที่ 3 กันยายน 2552
3. หนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร 1008.1/ว 12 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2555
4. ประกาศกรมอนามัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการกรมอนามัย ระดับหน่วยงาน
5. ประกาศกรมอนามัยเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการกรมอนามัย ระดับบุคคล
6. หนังสือกรมอนามัย ที่ สธ 0902 .05/ว 11169 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2561 เรื่อง การปรับปรุง
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการกรมอนามัย ระดับบุคคล
(รอบการประเมินระหว่างวันที่ 1
ตุลาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป)
7. ประกาศกรมอนามัย เรื่องแนวทางปฏิบัติในการจัดทาคามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเองกรณีข้าราชการมี
ผลการปฏิบัติราชการในระดับต้องปรับปรุง (ต่ากว่าร้อยละ 60)

รายงานผล
1. ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการกรมอนามัย
http://person.anamai.moph.go.th/main.php?filename=CriteriaAssessment

2. หนังสือกรมอนามัย ที่ สธ 0902.05/ว 11169 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2561 เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการกรมอนามัย ระดับบุคคล (รอบการประเมินระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 31
มีนาคม 2562 เป็นต้นไป)
http://person.anamai.moph.go.th/download/05_register/%E0%B8%A71169.pdf

3. ประกาศกรมอนามัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการกรมอนามัย ระดับหน่วยงาน
http://person.anamai.moph.go.th/download/article/article_20170112131403.pdf

4. ประกาศกรมอนามัยเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการกรมอนามัย ระดับบุคคล
http://person.anamai.moph.go.th/download/article/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%93%E0%B8
%91%E0%B9%8C%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%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8
%9A%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%A5.pdf

5. การถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับหน่วยงานสู่ระดับกลุ่มงานและระดับบุคคล
กลุ่มทะเบียนประวัติและบาเหน็จความชอบ ได้จัดทาแนวทางการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายของระดับ
องค์กรสู่ระดับบุคคล และแนวทางการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน กองการเจ้าหน้าที่ รอบการประเมินที่ 1 (1 ตุลาคม
2562 – 31 มีนาคม 2563) ตามหนังสือกลุ่มทะเบียนประวัติและบาเหน็จควา มชอบ ที่ สธ 0902.05/4
ลงวันที่ 7 มกราคม 2563

