
 

 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอสบเมย  อ ำเภอสบเมย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน  58110 

ที ่ มส  ๐6๓๒/436     วันที่   6   ตุลำคม   ๒๕๖4            

เรื่อง   ลงนำมประกำศมำตรกำรกำรบริหำรผลกำรปฏิบัติงำนและกำรด ำเนินกำรกับเจ้ำหน้ำที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์กำร
ปฏิบัติงำนต่ ำ ปีงบประมำณ 2565 และขออนุมัติน ำเผยแพร่บนเว็บไซท์ของหน่วยงำน  

เรียน   สำธำรณสุขอ ำเภอสบเมย  

เรื่องเดิม 
ตำมกรอบแนวทำงกำรบริหำรผลกำรปฏิบัติงำนและด ำเนินกำรกับเจ้ำหน้ำที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์กำรปฏิบัติงำน

ต่ ำ(ต่ ำกว่ำค่ำเป้ำหมำยหรือค่ำคำดหวัง) ตำมประกำศส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข เรื่อง กำรส่งเสริมคุณธรรม
และควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ประจ ำปีงบประมำณ 2565 : ตัวชี้วัดที่ 3 กำรบริหำรและ
พัฒนำทรัพยำกรบุคคล  MOIT7 หน่วยงำนมีกำรก ำหนดมำตรกำรและระบบกำรบริหำรผลกำรปฏิบัติงำนและกำร
ด ำเนินกำรกับเจ้ำหน้ำที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์กำรปฏิบัติงำนต่ ำกว่ำค่ำเป้ำหมำย นั้น 

ข้อเท็จจริง 
กำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ตำมกรอบแนวทำง

โครงกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
ตำมหลักฐำนเชิงประจักษ์ประเมินแบบวัดกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ (MOPH Open DataIntegrityand 
Transparency Assessment : MOIT) ตำม MOIT7 ของปีงบประมำณ ๒๕๖5 นั้น 

ข้อพิจารณาและข้อเสนอ 
ในกำรนี้ กลุ่มงำนบริหำร ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอสบเมย ได้จัดท ำประกำศส ำนักงำนสำธำรณสุข

อ ำเภอสบเมย เรื่อง มำตรกำรกำรบริหำรผลกำรปฏิบัติงำนและกำรด ำเนินกำรกับเจ้ำหน้ำที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์กำร
ปฏิบัติงำนต่ ำ ปีงบประมำณ 2565 และบันทึกแจ้งเวียนหลักเกณฑ์ ดังกล่ำว ส่งให้โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพระดับ
ต ำบลในสังกัดทุกแห่งเพ่ือทรำบและถือปฏิบัติ เสร็จเรียบร้อยแล้วรำยละเอียดตำมที่แนบมำนี้ 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำลงนำมในประกำศและบันทึกเวียนแจ้งและขออนุญำตน ำเผยแพร่บนเว็บ
ไซด์ของหน่วยงำนด้วย 

  
 

(นำยก ำธร  อภิวงค)์ 
เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุขอำวุโส 

หัวหน้ำกลุ่มงำนบริหำร 
   ทรำบ/ลงนำมแล้ว  

 

(นำยแกล้วกล้ำ  ฤทธำเกริกไกล) 
สำธำรณสุขอ ำเภอสบเมย 

กลุ่มงำนบริหำร 
โทร.      ๐-๕๓๖1-8074 
โทรสำร  ๐-๕๓๖1-8089 
 



หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ 
(ตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๒/ว ๒๐ ลงวันที ่๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒) 

---------------------------------------------------------- 
เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา ๗๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

และเพ่ือให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการเป็นไปโดยโปร่งใส  เป็นธรรม และ ตรวจสอบได้ ก.พ. จึงกําหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญนี้  ให้ใช้สําหรับ
การประเมินผลการปฏิบัติราชการสําหรับรอบการประเมินตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๓ เป็น
ต้นไป  

ข้อ ๒ ผู้ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ ได้แก่  
(๑) นายกรัฐมนตรี สําหรับปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมที่อยู่ในบังคับ

บัญชาหรือรับผิดชอบการปฏิบัติราชการข้ึนตรงต่อนายกรัฐมนตรี  
(๒) รัฐมนตรีเจ้าสังกัดสําหรับปลัดกระทรวงและหัวหน้าส่วนราชการระดับกรม ที่อยู่ในบังคับบัญชา

หรือรับผิดชอบการปฏิบัติราชการข้ึนตรงต่อรัฐมนตรี  
(๓) ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี หรือปลัดกระทรวง สําหรับหัวหน้าส่วนราชการ ตาม (๔) และ (๕) 

และข้าราชการพลเรือนสามัญท่ีอยู่ในสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี หรือสํานักงานปลัดกระทรวง  
(๔) หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม สําหรับข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ใน บังคับบัญชา ยกเว้น 

กรณีการประเมินตาม (๙) (๑๐) และ (๑๑)  
(๕) หัวหน้าส่วนราชการซึ่งไม่มีฐานะเป็นกรม แต่มีผู้บังคับบัญชาเป็นอธิบดี หรือตําแหน่งที่เรียกชื่อ

อย่างอ่ืนที่มีฐานะเป็นอธิบดี สําหรับข้าราชการพลเรือนสามัญท่ีอยู่ใน บังคับบัญชา  
(๖) เลขานุการรัฐมนตรี สําหรับข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ในบังคับบัญชา  
(๗) ผู้บังคับบัญชาระดับสํานัก กอง หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าสํานักหรือ

กอง สําหรับข้าราชการพลเรือนสามัญท่ีอยู่ในบังคับบัญชา ๒  
(๘) ปลัดจังหวัด และ หัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัด สําหรับข้าราชการ พลเรือนสามัญที่อยู่ใน

บังคับบัญชา ยกเว้นปลัดอําเภอ หัวหน้าส่วนราชการประจําอําเภอ และ ข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ในบังคับบัญชา
ของหัวหน้าส่วนราชการประจําอําเภอ  

(๙) นายอําเภอสําหรับปลัดอําเภอ และหัวหน้าส่วนราชการประจําอําเภอ  
(๑๐) ปลัดอําเภอ และหัวหน้าส่วนราชการประจําอําเภอสําหรับข้าราชการพลเรือน สามัญที่อยู่ใน

บังคับบัญชา  
(๑๑) ผู้บังคับบัญชาที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาตาม (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) 

หรือ (๑๐) แล้วแต่กรณี  
ในกรณีที่เป็นการประเมินรองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ประจําจังหวัด การ

ประเมินข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ได้รับมอบหมายให้ไปช่วยราชการหรือ  ปฏิบัติราชการในส่วนราชการหรือ
หน่วยงานอ่ืน หรือการประเมินข้าราชการพลเรือนสามัญ ที่มิใช่บุคคลในคณะผู้แทนซึ่งประจําอยู่ในต่างประเทศ ให้
ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือหัวหน้า ส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานที่ผู้รับการประเมินไปช่วยราชการหรือปฏิบัติหน้าที่
ราชการ หรือหัวหน้าคณะผู้แทนแล้วแต่กรณี เป็นผู้ให้ข้อมูลและความเห็นเพ่ือประกอบการประเมินของผู้มีอํานาจ



หน้าที่ประเมิน  
ข้อ ๓ การประเมินผลการปฏิบัติราชการให้ดําเนินการประเมินปีละ ๒ รอบ ตาม ปีงบประมาณ ดังนี้ 
รอบท่ี ๑ เป็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ถึง ๓๑ มีนาคม  
รอบท่ี ๒ เป็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ถึง ๓๐ กันยายน  
ข้อ ๔ การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ให้ประเมินอย่างน้อยสององค์ประกอบ ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ของ

งาน และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ โดยผลสัมฤทธิ์ของงานจะต้องมีสัดส่วนคะแนนไม่น้อยกว่าร้อย
ละ ๗๐  

ผลสัมฤทธิ์ของงาน ให้ประเมินจากปริมาณผลงาน คุณภาพผลงาน ความรวดเร็ว หรือตรงตามเวลาที่
กําหนด หรือความประหยัด หรือความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากร ๓  

พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ ให้ประเมินจากสมรรถนะหลักตามที่ ก.พ. กําหนด และสมรรถนะที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการตามที่ส่วนราชการกําหนด  

ส่วนราชการอาจกําหนดองค์ประกอบการประเมินอ่ืนๆ เพ่ิมเติมตามความเหมาะสมกับลักษณะงานและ
สภาพการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญในตําแหน่งต่างๆ ก็ได้  

ในกรณีที่เป็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ  ที่อยู่ระหว่างทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือมีระยะเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการอยู่ในระหว่างรอบการประเมิน  ให้ประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ ของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ โดยมีสัดส่วนคะแนนของแต่ละองค์ประกอบร้อยละ ๕๐  

ข้อ ๕ ในแต่ละรอบการประเมิน ให้ส่วนราชการนําผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการมาจัด
กลุ่มตามผลคะแนน โดยอย่างน้อยให้แบ่งกลุ่มคะแนนผลการประเมินเป็น ๕ ระดับ คือ ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ ต้อง
ปรับปรุง แต่ส่วนราชการอาจกําหนดให้แบ่งกลุ่มมากกว่า ๕ ระดับ ก็ได้  

ช่วงคะแนนประเมินของแต่ละระดับ ให้เป็นดุลพินิจของส่วนราชการที่จะกําหนดแต่คะแนนต่ําสุดของ
ระดับพอใช้ต้องไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๖๐  

ข้อ ๖ การประเมินผลการปฏิบัติราชการต้องมีความชัดเจนและมีหลักฐาน  และให้เป็นไปตามแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ส่วนราชการกําหนด 

สรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามแบบแนบท้ายหลักเกณฑ์นี้  ในกรณีที่ส่วนราชการ
เห็นควรจัดทําแบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการเป็นอย่างอ่ืน  เพ่ือให้สอดคล้องกับลักษณะงานของส่วน
ราชการของตน หรือในกรณีที่ อ.ก.พ. กระทรวง เห็นควรจัดทําแบบสรุปผลการประเมินของผู้ดํารงตําแหน่งประเภท
บริหารในกระทรวงของตน เป็นอย่างอ่ืน ก็ให้กระทําได ้แต่ทั้งนี้ ต้องมีสาระไม่น้อยกว่าแบบแนบท้ายหลักเกณฑ์นี้ 

ข้อ ๗ ให้ส่วนราชการระดับกรมหรือจังหวัดจัดให้มีระบบการจัดเก็บผลการประเมิน และหลักฐานแสดง
ความสําเร็จของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะของผู้รับการประเมิน  เพ่ือใช้ประกอบการ
พิจารณาการบริหารทรัพยากรบุคคลในเรื่องต่าง ๆ  

สําหรับแบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ให้ผู้บังคับบัญชาเก็บสําเนาไว้ที่สํานัก กอง หรือส่วน
ราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าสํานักหรือกองที่ผู้นั้นสังกัด เป็นเวลาอย่างน้อยสองรอบการประเมิน และ
ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่ของ ๔  

ส่วนราชการ จัดเก็บต้นฉบับไว้ในแฟ้มประวัติข้าราชการ หรือจัดเก็บในรูปแบบอ่ืนตาม ความเหมาะสมก็
ได ้ 

ข้อ ๘ ผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัด ให้ส่วนราชการระดับ



กรม จังหวัด และผู้บังคับบัญชานําไปใช้ประกอบการแต่งตั้ง การเลื่อน เงินเดือน การให้ออกจากราชการ และการ
พัฒนาและเพ่ิมพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการว่าด้วยการนั้น และอาจนําไปใช้
ประกอบการตัดสินใจด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคลในเรื่องต่างๆ เช่น การให้รางวัลประจําปี รางวัลจูงใจและ
ค่าตอบแทนต่างๆ ด้วยก็ได้  

ข้อ ๙ การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ  ให้ดําเนินการตามวิธีการ 
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ก่อนเริ่มรอบการประเมินหรือในช่วงเริ่มรอบการประเมินให้ส่วนราชการ ระดับกรมหรือจังหวัด 
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้ข้าราชการ พลเรือนสามัญในสังกัดทราบโดยทั่วกัน  

(๒) ในแต่ละรอบการประเมินให้ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินกําหนดข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับการ
มอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ กําหนดดัชนี ชี้วัดหรือหลักฐานบ่งชี้ความสําเร็จของงานอย่าง
เป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน สําหรับการกําหนดดัชนีชี้วัด ให้พิจารณาวิธีการถ่ายทอดตัวชี้วัดจากบนลง
ล่างเป็นหลักก่อน ในกรณีที่ไม่อาจดําเนินการได้หรือไม่เพียงพออาจเลือกวิธีการกําหนดดัชนีชี้วัดวิธีใดวิธีหนึ่งหรือ
หลายวิธีที่เหมาะสมแทนหรือเพ่ิมเติม รวมทั้งระบุพฤติกรรมหรือสมรรถนะในการปฏิบัติราชการ ทั้งนี้ตามแบบที่ส่วน
ราชการกําหนด  

(๓) ในแต่ละรอบการประเมินให้ผู้ประเมินตามข้อ ๒ ประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้รับการ
ประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ได้ประกาศไว้ และตามข้อตกลงที่ได้ทําไว้กับผู้รับการประเมิน  

(๔) ในระหว่างรอบการประเมินให้ผู้ประเมินตามข้อ ๒ ให้คําปรึกษาแนะนํา ผู้รับการประเมินเพ่ือ
การปรับปรุง แก้ไข พัฒนาเพื่อนําไปสู่ผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรม หรือสมรรถนะในการปฏิบัติราชการ และเมื่อ
สิ้นรอบการประเมินผู้ประเมินดังกล่าวกับผู้รับ ๕  

การประเมิน ควรร่วมกันทําการวิเคราะห์ผลสําเร็จของงาน และพฤติกรรมหรือสมรรถนะ ในการ
ปฏิบัติราชการ เพ่ือหาความจําเป็นในการพัฒนาเป็นรายบุคคลด้วย  

(๕) ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการในแต่ละครั้ง ให้ผู้ประเมินตามข้อ ๒ แจ้งผลการประเมินให้
ผู้รับการประเมินทราบเป็นรายบุคคล โดยให้ผู้รับการประเมินลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมิน กรณีที่ผู้รับการ
ประเมินไม่ยินยอมลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมิน ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญอย่างน้อยหนึ่งคนในส่วนราชการ
ระดับกรมหรือจังหวัดนั้น ลงลายมือชื่อเป็นพยานว่าได้มีการแจ้งผลการประเมินดังกล่าวแล้วด้วย  

(๖) ให้ผู้ประเมินตามข้อ ๒ ประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มี ผลการปฏิบัติราชการอยู่ใน
ระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกัน เพ่ือเป็นการยกย่องชมเชยและสร้างแรงจูงใจให้พัฒนาผลการ
ปฏิบัติราชการในรอบการประเมินต่อไปให้ดียิ่งขึ้น สําหรับส่วนราชการที่มีการกําหนดระดับผลการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ เกินกว่า ๕ ระดับ ให้ผู้ประเมินประกาศรายชื่อผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับสูงกว่าระดับดีขึ้นไป  

(๗) ให้ผู้ประเมินตามข้อ ๒ (๗) หรือ (๘) โดยความเห็นชอบของผู้บังคับบัญชา หรือผู้บังคับบัญชาเหนือ
ขึ้นไปอีกชั้นหนึ่ง ถ้ามี จัดส่งผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการในหน่วยงานของตน  เสนอต่อ
คณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติ ราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ ก่อนนําเสนอต่อหัวหน้า
ส่วนราชการระดับกรมหรือจังหวัด  

ข้อ ๑๐ เพ่ือให้มีกลไกสนับสนุนความโปร่งใสและเป็นธรรมในการประเมินผลการ ปฏิบัติราชการ ให้
หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมหรือจังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรอง ผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
ข้าราชการพลเรือนสามัญ ทําหน้าที่พิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการประเมินผล



การปฏิบัติราชการของ ข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัด โดยให้มีองค์ประกอบและหน้าที่ ดังนี้ 
(๑) คณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ

ระดับกรม มีหน้าที่เสนอความเห็นเกี่ยวกับผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  ของข้าราชการพลเรือนสามัญ
ประเภทอํานวยการ ประเภทวิชาการ และประเภททั่วไปทุกระดับ ประกอบด้วย รองหัวหน้าส่วนราชการผู้รับผิดชอบ
งานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของ ส่วนราชการเป็นประธานกรรมการ ข้าราชการพลเรือนสามัญในส่วนราชการ
นั้นตามที่หัวหน้า ๖  

ส่วนราชการเห็นสมควร ไม่น้อยกว่า ๔ คน เป็นกรรมการ และให้หัวหน้าหน่วยงานที่รับผิดชอบ งาน
การเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการเป็นเลขานุการ  

(๒) คณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ ข้าราชการพลเรือนสามัญ
ระดับจังหวัด มีหน้าที่เสนอความเห็นเกี่ยวกับผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญผู้
ดํารงตําแหน่งในราชการบริหารส่วนภูมิภาคในจังหวัดนั้นๆ ยกเว้นรองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด และผู้ดํารง
ตําแหน่งหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัด ประกอบด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดผู้รับผิดชอบงานด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของจังหวัดเป็นประธานกรรมการ ข้าราชการพลเรือนสามัญในราชการบริหารส่วนภูมิภาคในจังหวัด
นั้นตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นสมควร ไม่น้อยกว่า ๔ คน เป็นกรรมการ และให้หัวหน้าหน่วยงานที่รับผิดชอบงาน
การเจ้าหน้าที่ของจังหวัดเป็นเลขานุการ  

ข้อ ๑๑ หลักเกณฑ์นี้ให้ใช้กับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ดํารงตําแหน่ง ทุกประเภท  
ข้อ ๑๒ ในกรณีที่มีความจําเป็น เนื่องจากลักษณะงาน สภาพการปฏิบัติราชการ หรือมีเหตุผลอันสมควร 

สํานักงาน ก.พ. อาจร่วมกับส่วนราชการระดับกรมหรือจังหวัดกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการเพ่ิมเติมเป็นการเฉพาะตามท่ีเห็นสมควรก็ได้  
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