
เรื่อง  หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการพลเรือนสามัญ

  เพื่อใหเปนไปตามมาตรา 
พ.ศ.2551 และหนังสือสํานักงาน ก
และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราช
ประกาศหลักเกณฑและวิธีการประเมินผล
โดยทั่วกัน กอนเริ่มรอบการประเมินหรือในชวงเริ่มรอบการประเมิน 

  ดังนั้น กระทรวงสาธารณสุข
ของขาราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขสําหรับผูดํารงตําแหนง
และประเภทอํานวยการ เพื่อใหถือปฏิบัติตั้งแตรอบการประเมิน วันที่ 
เปนตนไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. ผูประเมินผลการปฏิบัติราชการ
2. รอบระยะเวลาการประเมิน
3. องคประกอบการประเมิน
4. หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ
5. การกําหนดระดับผลการประเมิน
6. การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
7. การกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
8. ระบบการจัดเก็บผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
9. แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ

รายละเอียดตามเอกสารแนบทายประกาศ

  ทั้งนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป หรือจนกวาจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงเปนอยางอ่ืน
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ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการพลเรือนสามัญ

ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
 
 

เพื่อใหเปนไปตามมาตรา 76 วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน  
หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1012 / ว 20 ลงวันที่ 3 กันยายน 

และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการพลเรือนสามัญ กําหนดให
ประกาศหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการใหขาราชการพลเรือนสามัญในสังกัดไดทราบ

กอนเริ่มรอบการประเมินหรือในชวงเริ่มรอบการประเมิน  

กระทรวงสาธารณสุขจึงประกาศหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของขาราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขสําหรับผูดํารงตําแหนง

เพื่อใหถือปฏิบัติตั้งแตรอบการประเมิน วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 
ดังนี้  

ผูประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
รอบระยะเวลาการประเมิน 
องคประกอบการประเมิน และสัดสวนคะแนนของแตละองคประกอบ
หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ
การกําหนดระดับผลการประเมิน 
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
การกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
ระบบการจัดเก็บผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

รายละเอียดตามเอกสารแนบทายประกาศ 

ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป หรือจนกวาจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงเปนอยางอ่ืน

 ประกาศ  ณ  วันที่               กันยายน  พ.ศ.255

                               (นายโสภณ  เมฆธน) 
 ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ประกาศหลักเกณฑ(บริหารและอาํนวยการ)\ประกาศ(บริหารและอาํนวยการ).docx 

หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการพลเรือนสามัญ 

วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน  
กันยายน 2552 เรื่อง หลักเกณฑ   

ของขาราชการพลเรือนสามัญ กําหนดใหสวนราชการ            
ใหขาราชการพลเรือนสามัญในสังกัดไดทราบ    

จึงประกาศหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของขาราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขสําหรับผูดํารงตําแหนงประเภทบริหาร 

ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560 

และสัดสวนคะแนนของแตละองคประกอบ  
หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ  

ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป หรือจนกวาจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงเปนอยางอ่ืน 

2559 

 

สําเนาคูฉบับ 
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คําอธิบาย 
หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการพลเรือนสามัญ 

 

1. ผูประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
  1.1 ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประเมินผลการปฏิบัติราชการของอธิบดี เลขาธิการคณะกรรมการ
อาหารและยา รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผูตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ผูชวยปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
  1.2 ปลัดกระทรวงสาธารณสุขมอบใหรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของผูอํานวยการสํานัก/สถาบัน/ศูนย/กลุมและหนวยงานตางๆ ในสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สวนกลาง และมอบใหผูตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 1-12 ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของนายแพทยสาธารณสุขจังหวัด 
  1.3 ผูอํานวยการสถาบันพระบรมราชชนก ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ผูอํานวยการวิทยาลัย 
หรือผูที่ปฏิบัติหนาที่ผูอํานวยการวิทยาลัย 
  1.4 นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด ประเมินผลการปฏิบัติราชการผูอํานวยการโรงพยาบาลศูนย  
ผูอํานวยการโรงพยาบาลทั่วไป หรือผูที่ปฏิบัติหนาที่ผูอํานวยการโรงพยาบาลศูนย ผูอํานวยการโรงพยาบาล
ทั่วไป 
2. รอบระยะเวลาการประเมิน 

  การประเมินผลการปฏิบัติราชการใหดําเนินการ ปละ 2 รอบ ตามปงบประมาณ ดังนี้ 

  - รอบที่ 1 วันที่ 1 ตุลาคม – 31 มีนาคม ของปถัดไป 
  - รอบที่ 2 วันที่ 1 เมษายน – 30 กันยายน ของปเดียวกัน 

3. องคประกอบการประเมิน และสัดสวนคะแนนของแตละองคประกอบ 

  การประเมินผลการปฏิบัติราชการใหประเมินจาก 2 องคประกอบไดแก ผลสัมฤทธิ์ของงาน
และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ โดยผลสัมฤทธิ์ของงานกําหนดสัดสวนคะแนนรอยละ 80    
และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะกําหนดสัดสวนคะแนนรอยละ 20  

4. หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ  

องคประกอบที่ 1  การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานใหผูประเมินและผูรับการประเมินกําหนดขอตกลงรวมกัน
เกี่ยวกับการมอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ กําหนดดัชนีชี้วัดหรือหลักฐานบงชี้
ความสําเร็จของงานอยางเปนรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน สําหรับการกําหนดดัชนีชี้วัด ใหพิจารณา
จากวิธีการถายทอดตัวชี้วัดจากบนลงลางเปนหลักกอน ในกรณีไมอาจดําเนินการได หรือไมเพียงพออาจเลือก
วิธีการกําหนดดัชนีชี้วัดวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีที่เหมาะสมแทนหรือเพ่ิมเติมได 

ทั้ งนี้  ผลสัมฤทธิ์ของงาน ประเภทบริหารระดับสูง กระทรวงสาธารณสุขพิจารณาจาก 
1. การประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติ งานของขาราชการพลเรือนสามัญ         

สําหรับตําแหนงประเภทบริหาร ระดับสูง ตามคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 5/2559       
เรื่องมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2559 กําหนดใหม ี       
การประเมิน ดังนี้ 

1.1 ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตรนโยบาย หรือภารกิจ             
ที่มอบหมายพิเศษ (Agenda Based) 
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1 .2 ประสิทธิภาพในการปฏิบัติ งานประจํ าหรืองานตามหนาที่ปกติ 
(Functional Based)  

1.3 ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตามพ้ืนที่หรือการบูรณาการ การปฏิบัติงาน
หลายพื้นที่หรือหลายหนวยงาน (Area Based)  

2. คํารับรองการปฏิบัติราชการของผูบริหารกระทรวงสาธารณสุข (Performance 
Agreement)  

ผลสัมฤทธิ์ของงาน ประเภทบริหารระดับตนและประเภทอํานวยการ กระทรวงสาธารณสุข
พิจารณาจาก คํารับรองการปฏิบัติราชการของผูบริหารกระทรวงสาธารณสุข (Performance Agreement)  

องคประกอบที่ 2 พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ พิจารณาจาก 
สมรรถนะที่ ก.พ. กําหนดตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 27 ลงวันที่ 29 

กันยายน 2552 และที่ นร 1008/ว 7 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ 2553 เรื่อง มาตรฐานและแนวทาง       
การกําหนดความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนงขาราชการพลเรือนสามัญ 
สําหรับตําแหนงประเภทบริหาร และประเภทอํานวยการ ซึ่งประกอบดวย 

สมรรถนะหลัก สําหรับตําแหนงขาราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหาร และประเภท
อํานวยการ ไดแก 

1. การมุงผลสัมฤทธิ์ 
2. บริการที่ดี 
3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 
4. การยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรม และจริยธรรม 
5. การทํางานเปนทีม 

สมรรถนะทางการบริหาร สําหรับขาราชการพลเรือนสามัญ ตําแหนงประเภทบริหาร และประเภท
อํานวยการ ไดแก 

1. สภาวะผูนํา     
2. วิสัยทัศน 
3. การวางกลยุทธภาครัฐ 
4. ศักยภาพเพ่ือนําการปรับเปลี่ยน 
5. การควบคุมตนเอง 
6. การสอนงาน และการมอบหมายงาน   

หลักเกณฑและวิธีการประเมินสมรรถนะ  
1. วิธีการประเมิน ประเมินสมรรถนะในรูปแบบบุคคลคนเดียว โดยผูบังคับบัญชา        

ระดับเหนือข้ึนไปของผูรับการประเมิน หรือผูที่ไดรับมอบหมายเปนผูประเมินโดยการสังเกตพฤติกรรมที่ชัดเจน
ของผูรับการประเมินที่แสดงออกใหเห็นอยางเดนชัด 

 2. การกําหนดระดับสมรรถนะที่คาดหวัง กําหนดคาเปาหมาย (ระดับที่คาดหวัง)           
ของสมรรถนะแตละรายการใหเปนไปตามที่กําหนดในพจนานุกรมสมรรถนะ (เอกสารหมายเลข 1.2) ซึ่งเปนการ
กําหนดตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 27 ลงวันที่ 29 กันยายน 2552 และที่ นร 1008/ว 7 
ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ 2553 ที่ผานความเห็นชอบจาก อ.ก.พ. สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 
11 สิงหาคม 2559  
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 3. มาตรวัด ใชมาตรวัดแบบ  Bar Scale  

โดยสังเกตพฤติกรรมสมรรถนะในแตละระดับในฐานะมาตรวัด การประเมินสมรรถนะคือ       
การประเมินวา ผูถูกประเมินนั้นๆ มีพฤติกรรมสมรรถนะในระดับที่สูงกวา เทากับหรือต่ําวาระดับสมรรถนะ     
ที่คาดหวังและแปลงผลการประเมินดังกลาวออกเปนคาคะแนนการประเมิน โดยใชเกณฑการใหคะแนนดังนี้ 

 

0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 

สมรรถนะที่ประเมินอยู
ในระดับสมรรถนะที่ต่ํา
กว าระดับสมรรถนะที่
คาดหวัง 3 ระดับ 

สมรรถนะที่ประเมินอยู
ในระดับสมรรถนะที่ต่ํา
กว าระดับสมรรถนะที่
คาดหวัง 2 ระดับ 

สมรรถนะที่ประเมินอยู
ในระดับสมรรถนะที่ต่ํา
กว าระดับสมรรถนะที่
คาดหวัง 1 ระดับ 

สมรรถนะที่ประเมินอยู
ใ น ร ะ ดั บ ส มร ร ถนะ ที่
เ ท า กั บ  ห รื อ สู ง ก ว า  
ระดับสมรรถนะท่ีมุงหวัง 

 
4. การกําหนดน้ําหนัก 
ไมมีการกําหนดน้ําหนักในแตละรายการสมรรถนะใหคํานวณคะแนนสมรรถนะดังนี ้    
- จํานวนสมรรถนะท่ีสังเกตพบวามีระดับของสมรรถนะสูงกวา หรือเทากับระดับของสมรรถนะ 

ที่คาดหวังใหคูณดวย ๓  
- จํานวนสมรรถนะที่สังเกตพบวามีระดับของสมรรถนะต่ํากวา ระดับของสมรรถนะที่คาดหวัง

๑ ระดับ ใหคูณดวย ๒ 
- จํานวนสมรรถนะที่สังเกตพบวามีระดับของสมรรถนะต่ํากวา ระดับของสมรรถนะที่คาดหวัง

๒ ระดับ ใหคูณดวย ๑ 
- จํานวนสมรรถนะที่สังเกตพบวามีระดับของสมรรถนะต่ํากวา ระดับของสมรรถนะที่คาดหวัง

๓ ระดับ ใหคูณดวย 0  
 
หลังจากนั้นใชสูตรการคํานวณคะแนนสมรรถนะ ดังนี ้
     ผลรวมของคะแนนสมรรถนะทุกตัว 

 จํานวนสมรรถนะ x 3 

*** ตัวอยางวิธีการประเมินและมาตรวัดสมรรถนะ (เอกสารหมายเลข 2) 

5. การกําหนดระดับผลการประเมิน 

ในแตละรอบการประเมินใหนําผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการมาจัดกลุมตามผลคะแนน 
โดยใหแบงกลุมคะแนนผลการประเมินเปน 5 ระดับ คือ ดีเดน ดีมาก ดี พอใช ตองปรับปรุง  

ชวงคะแนนประเมินแตละระดับ ใหใชเกณฑ ดังนี้ 

ระดับผลการประเมิน               คะแนนการประเมิน 
     ระดับดีเดน   รอยละ 90.00 – 100.00                                                                   
     ระดับดีมาก   รอยละ 80.00 - 89.99 
     ระดับด ี   รอยละ 70.00 - 79.99 
     ระดับพอใช    รอยละ 60.00 – 69.99 
     ตองปรับปรุง   ต่ํากวารอยละ 60.00 

 x 100 
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6. การประเมินผลการปฏิบัติราชการ  

ใหดําเนินการตามวิธีการ ดังตอไปนี ้
(1) กอนเริ่มรอบการประเมิน หรือในชวงเริ่มรอบการประเมิน ใหผูประเมินและผูรับการประเมิน

กําหนดขอตกลงรวมกันเกี่ยวกับการมอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ กําหนดดัชนีชี้วัด  
หรือหลักฐานบงชี้ความสําเร็จของงานอยางเปนรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน  

สําหรับการกําหนดดัชนีชี้วัด ใหพิจารณาวิธีการถายทอดตัวชี้วัดจากบนลงลางเปนหลักกอน 
ในกรณีที่ไมอาจดําเนินการไดหรือไมเพียงพอ อาจเลือกวิธีการกําหนดดัชนีชี้วัดวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธี        
ที่เหมาะสมแทนหรือเพ่ิมเติม รวมทั้งระบุพฤติกรรมหรือสมรรถนะในการปฏิบัติราชการ ทั้งนี้ ตามที่ ก.พ. และ
กระทรวงสาธารณสุขกําหนด  

(2) ในแตละรอบการประเมินใหผูประเมินตามขอ 1 ประเมินผลการปฏิบัติราชการ         
ของผูรับการประเมินตามหลักเกณฑและวิธีการที่ไดประกาศไว และตามขอตกลงที่ไดทําไวกับผูรับการประเมิน  

(3) ในระหวางรอบการประเมินใหผูประเมินตามขอ 1 ใหคําปรึกษาแนะนํา ผูรับการประเมิน
เพื่อการปรับปรุง แกไข พัฒนาเพื่อนําไปสูผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมหรือสมรรถนะในการปฏิบัติราชการ 
และเมื่อสิ้นรอบการประเมินผูประเมินดังกลาวกับผูรับการประเมินควรรวมกันทําการวิเคราะหผลสําเร็จของงาน 
และพฤติกรรมหรือสมรรถนะในการปฏิบัติราชการ เพื่อหาความจําเปนในการพัฒนาเปนรายบุคคลดวย  

(4) ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการในแตละครั้ง ใหผูประเมินตามขอ 1 แจงผล        
การประเมินใหผูรับการประเมินทราบเปนรายบุคคล โดยใหผูรับการประเมินลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมิน 
กรณีท่ีผูรับการประเมินไมยินยอมลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมิน ใหขาราชการพลเรือนสามัญอยางนอย
หนึ่งคนในสวนราชการนั้น ลงลายมือชื่อเปนพยานวาไดมีการแจงผลการประเมินดังกลาวแลวดวย  

(5) ใหผูประเมินตามขอ 1 ประกาศรายชื่อขาราชการพลเรือนสามัญผูมีผลการปฏิบัติราชการ
อยูในระดับดีเดนและดีมากในที่เปดเผยใหทราบโดยทั่วกัน เพื่อเปนการยกยองชมเชยและสรางแรงจูงใจ       
ใหพัฒนาผลการปฏิบัติราชการในรอบการประเมินตอไปใหดียิ่งขึ้น สําหรับสวนราชการที่มีการกําหนดระดับ  
ผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการเกินกวา ๕ ระดับ ใหผูประเมินประกาศรายชื่อผูมีผลการปฏิบัติราชการ  
อยูในระดับสูงกวาระดับดีขึ้นไป 

(6) ใหผูประเมินตามขอ 1 โดยความเห็นชอบของผูบังคับบัญชา หรือผูบังคับบัญชา       
เหนือขึ้นไปอีกชั้นหนึ่ง (ถามี) จัดสงผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการในหนวยงานของตน 
เสนอตอคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการพลเรือนสามัญ         

7. การกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
  เพื่อใหมีกลไกสนับสนุนความโปรงใสและเปนธรรมในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ     
ใหปลัดกระทรวงสาธารณสุขแตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ            
ของขาราชการพลเรือนสามัญในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ทําหนาที่พิจารณาเสนอความเห็น
เกี่ยวกับมาตรฐานและความเปนธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการพลเรือนสามัญ     
ในสังกัด  

โดยคณะกรรมการกลั่นกรอง มีหนาที่ เสนอความเห็นเกี่ยวกับผลการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของขาราชการพลเรือนสามัญประเภทอํานวยการ ทุกระดับ ประกอบดวย รองหัวหนาสวนราชการ
ผูรับผิดชอบงานดานการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการเปนประธานกรรมการ ขาราชการพลเรือน
สามัญในสวนราชการนั้นตามทีห่ัวหนาสวนราชการเห็นสมควรไมนอยกวา 4 คน เปนกรรมการ และใหหัวหนา
หนวยงานที่รับผิดชอบงานการเจาหนาที่ของสวนราชการเปนเลขานุการ 
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8. ระบบการจัดเก็บผลการประเมินและหลักฐานแสดงความสําเร็จของงาน 

ใหสวนราชการจัดใหมีระบบการจัดเก็บผลการประเมิน และหลักฐานแสดงความสําเร็จของงาน 
และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ ของผูรับการประเมิน เพื่อใชประกอบการพิจารณาการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลในเรื่องตาง ๆ  

สําหรับแบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน        
และแบบประเมินสมรรถนะใหผูบังคับบัญชาเก็บสําเนาไวที่สวนราชการตนสังกัดเปนเวลาอยางนอย          
สองรอบการประเมิน และใหหนวยงานที่รับผิดชอบงานการเจาหนาที่ของสวนราชการจัดเก็บตนฉบับ           
ไวในแฟมประวัติขาราชการ หรือจัดเก็บในรูปแบบอื่นตามความเหมาะสมก็ได 

9. แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ  

- แบบสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (เอกสารหมายเลข 3.1) 
- แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน (เอกสารหมายเลข 3.2) 
- แบบประเมินสมรรถนะ (เอกสารหมายเลข 3.3) 

 

 

 


