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ค ำน ำ 

มาตรฐานการบริหารผลการปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
ข้าราชการนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือให้กระบวนการบริหารผลการปฏิบัติราชการด าเนินการอย่างเป็นระบบ ผลักดันให้ผล
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการบรรลุเป้าหมาย เชื่อมโยงผลการปฏิบัติราชการระดับองค์กร หน่วยงาน และ
บุคคลเข้าด้วยกัน โดยผ่านกระบวนการก าหนดเป้าหมายที่ชัดเจน พัฒนาผู้ปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม ติดตามผล
การปฏิบัติราชการอย่างต่อเนื่อง และน าผลการประเมินไปใช้ประกอบการพิจารณาตอบแทนความดีความชอบ
แก่ผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุม ติดตามกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
ส่วนราชการให้มีประสิทธิภาพ มีมาตรฐาน และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยด าเนินการให้สอดคล้องกับการ
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA ซึ่งอยู่ในหมวดที่ 5 การมุ่งเน้นบุคลากร 

มาตรฐานฉบับนี้ประกอบด้วย 1) วัตถุประสงค์ 2) ขอบเขต 3) ค าจ ากัดความ 4) หน้าที่ความ
รับผิดชอบ 5) หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 6) Work Flow กระบวนการติดตาม
มาตรฐานการบริหารผลการปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 7) ระบบติดตาม
ประเมินผล 8) เอกสารอ้างอิง 9) แบบฟอร์ม 

คณะผู้จัดท าจะติดตามและประเมินผลการด าเนินการของส่วนราชการเกี่ยวกับการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของข้าราชการ เพ่ือน าผลไปทบทวน วิเคราะห์ รวมถึงเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการเกี่ยวกับมาตรฐานเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพอันจะเกิดประโยชน์
สูงสุดต่อส่วนราชการต่อไป 
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1. วัตถุประสงค์ 
1.1 เพ่ือให้กระบวนการบริหารผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุขด าเนินการอย่างเป็นระบบ ผลักดันให้ผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการบรรลุเป้าหมาย เชื่อมโยง
ผลการปฏิบัติราชการระดับองค์กร หน่วยงาน และบุคคลเข้าด้วยกัน  โดยผ่านกระบวนการก าหนดเป้าหมายที่
ชัดเจน พัฒนาผู้ปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม ติดตามผลการปฏิบัติราชการอย่างต่อเนื่อง และน าผลการประเมินไปใช้
ประกอบการพิจารณาตอบแทนความดีความชอบแก่ผู้ปฏิบัติงาน 

1.2 เพ่ือให้ส่วนราชการมีมาตรฐานการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการที่ชัดเจน แสดงถึง
รายละเอียดขั้นตอนหรือกระบวนการต่างๆ เกี่ยวกับระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ รวมถึงใช้เป็นเครื่องมือใน
การควบคุม ติดตามกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้มีประสิทธิภาพ มีมาตรฐาน 
และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  

1.3 เพ่ือใช้เป็นคู่มือในการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการแก่ผู้ปฏิบัติงาน 
ให้เกิดความเข้าใจในกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการและน าไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 

2. ขอบเขต 
มาตรฐานการบริหารผลการปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการนี้

ครอบคลุมถึงกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งประเด็นส าคัญของกระบวนการบริหารผล
การปฏิบัติราชการ อันได้แก่ การวางแผน การติดตาม การพัฒนา การประเมิน และการให้รางวัล ของส่วนราชการ
ในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ตรวจสอบความถูกต้อง/ครบถ้วน
ของการด าเนินงานเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้มีประสิทธิภาพ มีมาตรฐาน และ
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

3. ค ำจ ำกัดควำม 
กำรบริหำรผลกำรปฏิบัติรำชกำร หมายถึง กระบวนการด าเนินการอย่างเป็นระบบ เพ่ือผลักดันให้ผล

การปฏิบัติราชการของส่วนราชการบรรลุเป้าหมาย โดยการเชื่อมโยงเป้าหมายผลการปฏิบัติราชการในระดับ
องค์กร หน่วยงาน และบุคคลเข้าด้วยกัน โดยผ่านกระบวนการก าหนดเป้าหมายที่ชัดเจน การพัฒนาผู้ปฏิบัติงาน
อย่างเหมาะสม การติดตามผลการปฏิบัติราชการอย่างต่อเนื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการที่สอดคล้องกับ
เป้าหมายที่ก าหนด และมีการน าผลการประเมินไปใช้ประกอบการพิจารณาตอบแทนความดีความชอบของ
ผู้ปฏิบัติงาน 

กำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร หมายถึง การประเมินความส าเร็จของงานอันเป็นผลมาจากการ
ปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานตลอดรอบการประเมิน ด้วยวิธีการที่หน่วยงานก าหนด 

มาตรฐานการบริหารผลการปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ  
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มำตรฐำนกำรบริหำรผลกำรปฏิบัติรำชกำร หมายถึง มาตรฐานหรือรูปแบบต่าง ๆ ที่ใช้ในการก ากับ
และติดตามระบบบริหารผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการตามหลักเกณฑ์หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการด าเนินงาน 

เขตสุขภำพ (Regional Health) หมายถึง ระบบการบริหารงานส่วนกลางในภูมิภาค เพ่ือให้การ
บริหารจัดการเกิดบริการสุขภาพแบบบูรณาการภายในเขต โดยมีเป้าหมายลดอัตราป่วย อัตราตายของประชาชน 
และให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการบริการในมุกระดับอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม โดยมีแนวนโยบายจะมีการ
กระจายอ านาจในการบริหารจัดการลงไปในระดับพื้นที่ แบ่งออกเป็น 12 เขตสุขภาพ 

4. หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 
กองบริหำรทรัพยำกรบุคคล ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ท าหน้าที่ก าหนดมาตรฐานการ

บริหารผลการปฏิบัติราชการ แนวทาง กรอบระยะเวลาเกี่ยวกับการบริหารผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน 
รวมถึงการด าเนินการติดตาม รวบรวม และวิเคราะห์ผลการด าเนินงานเพ่ือน ามาเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ก าหนด  

ส ำนักงำนเขตสุขภำพ ท าหน้าที่ด าเนินการตามแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ระบุใน
มาตรฐานการบริหารผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการในส านักงานเขตสุขภาพ และควบคุม ติดตามการ
ด าเนินงานเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในเขตสุขภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานฯ รวมถึง
ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการด าเนินงานเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  

รำชกำรบริหำรส่วนภูมิภำค ท าหน้าที่ด าเนินการตามแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ระบุ
ในมาตรฐานการบริหารผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการในสังกัด 

5. การด าเนินการตามมาตรฐานการบริหารผลการปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

5.1 หลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร 
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดส านักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้เป็นไปตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1012/ว20 ลงวันที่ 3 กันยายน 2552 โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

 5.1.1 รอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ มีการด าเนินการ ดังนี้ 
การประเมนิผลการปฏิบัติราชการให้ด าเนินการปีละ 2 รอบ ตามปีงบประมาณ โดยแบ่งเป็น 

- รอบท่ี 1 วันที่ 1 ตุลาคม – 31 มีนาคม ของปีถัดไป 
- รอบท่ี 2 วันที่ 1 เมษายน – 30 กันยายน ของปีเดียวกัน 
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5.2 องค์ประกอบกำรประเมิน และสัดส่วนคะแนนของแต่ละองค์ประกอบ 
การประเมินผลการปฏิบัติราชการให้ประเมินจาก 2 องค์ประกอบ คือ ผลสัมฤทธิ์ของงาน และ

พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ โดยส่วนราชการอาจก าหนดให้มีองค์ประกอบอ่ืนเพ่ิมเติมเป็นการ
เฉพาะของส่วนราชการเองก็ได้ 

โดยน้ าหนักขององค์ประกอบด้านผลสัมฤทธิ์ของงาน จะต้องมีสัดส่วนคะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
ซึ่งส่วนราชการสามารถก าหนดให้สูงกว่านี้ได้ 
    

    

 

ส าหรับการประเมินผลการผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือมีระยะเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่อยู่ในระหว่างรอบการประเมิน ให้ประเมินผลสัมฤทธิ์
ของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติราชการโดยมีสัดส่วนคะแนนของแต่ละองค์ประกอบร้อยละ 50  

องค์ประกอบที่ 1 : ผลสัมฤทธิ์ของงำน 
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ให้ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินก าหนดข้อตกลงร่วมกัน

เกี่ยวกับการมอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ โดยก าหนดตัวชี้วัดหรือหลักฐานบ่งชี้
ความส าเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรม และเหมาะสมกับลักษณะงาน โดยใช้วิธีการถ่ายทอดตัวชี้วัดผลส าเร็จของ
งานจากบนลงล่าง (Gold Cascading Method) เป็นหลักก่อน หรืออาจเลือกวิธีการก าหนดดัชนีวัดวิธีอ่ืนที่
เหมาะสม หรือวิธีที่เหมาะสมเพิ่มเติมก็ได้ 

ทั้งนี้ ผลสัมฤทธิ์ของงานให้ประเมินจากปริมาณงาน คุณภาพผลงาน ความรวดเร็ว หรือตรงตาม
เวลาที่ก าหนด หรือความประหยัด หรือความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากร  

การก าหนดตัวชี้วัดผลงานและค่าเป้าหมายสามารถท าได้หลายวิธี ต้องอ้างอิงกับงานที่ผู้ปฏิบัติงาน
รับผิดชอบ ซึ่งอาจมีอยู่ด้วยกัน ๓ ลักษณะ ดังนี้ 

๑) งานตามที่ปรากฏในค ารับรองการปฏิบัติราชการ หรือแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของส่วน
ราชการ (งานยุทธศาสตร์) 

๒) งานตามหน้าที่ความรับผิดชอบหลักของกระทรวง กรม จังหวัด ส านักหรือกองหรือต าแหน่ง
งานของผู้รับการประเมิน ที่ไม่ปรากฏตามข้อ ๑) (งานภารกิจ) 

๓) งานตามที่ได้รับหมอบหมายเป็นพิเศษ ซึ่งไม่ใช่งานประจ าของส่วนราชการหรือของผู้รับการ
ประเมิน เช่น งานโครงการ หรืองานแก้ปัญหาส าคัญเร่งด่วนที่เกิดขึ้นในรอบการประเมิน เป็นต้น 

+ + 
คะแนนผลการปฏิบัติราชการ 

(100) คะแนน 

คะแนนการประเมิน 
ผลสัมฤทธิข์องงาน 

X 
น  าหนักผลสัมฤทธิข์องงาน 

(ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70) 

คะแนนการประเมิน 
พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ 

X 
น  าหนักพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ 

คะแนนการประเมิน 
องค์ประกอบอื่น (ถ้ามี) 

X 
น  าหนักองค์ประกอบอืน่ 

= 
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องค์ประกอบที่ 2 : พฤติกรรมกำรปฏิบัติรำชกำรหรือสมรรถนะ  
ให้ประเมินจากสมรรถนะหลักตามที่ ก.พ. ก าหนด และสมรรถนะที่ เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ

ราชการตามที่ส่วนราชการก าหนด โดยสมรรถนะหลักประกอบด้วย 
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation) 
2. บริการที่ดี (Service Mind) 
3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ (Expertise) 
4. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม และจริยธรรม (Integrity) 
5. การท างานเป็นทีม (Teamwork) 

วิธีการประเมิน ส่วนราชการอาจเลือกวิธีประเมินสมรรถนะวิธีใดวิธีหนึ่ง จาก 2 วิธี ดังต่อไปนี้ 
1) ใช้บุคคลเดียวเป็นผู้ประเมิน 
2) ใช้ผู้ประเมินหลายคน ซึ่งส่วนใหญ่มี 2 แนวทาง ได้แก่ 

- การให้ผู้รับการประเมินประเมินตนเองก่อนแล้วจึงสรุปผลการประเมินร่วมกับผู้ประเมิน 
   - การให้ผู้เกี่ยวข้องกับผู้รับการประเมินหลายคนเป็นผู้ประเมิน เช่น ผู้บังคับบัญชา เพ่ือน
ร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา และผู้รับบริการ (ทั้งภายในและภายนอก) โดยน าผลการประมินจากผู้ประเมินทุกคนมาสรุป
รวมกัน ซึ่งอาจมีการให้ค่าน้ าหนักผลการประเมินของผู้ประเมินแต่ละคนแตกต่างกันไปตามความเหมาะสม 
  การก าหนดระดับสมรรถนะที่คาดหวัง  
   ส่วนราชการสามารถก าหนดค่าเป้าหมาย (ระดับที่คาดหวัง) ของสมรรถนะแต่ละรายการได้
ตามแนวทางที่ก าหนดในหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 27 ลงวันที่ 29 กันยายน 2552 เรื่องมาตรฐานและ
แนวทางการก าหนดความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ 
  มาตรวัด ให้ส่วนราชการสามารถเลือกใช้ได้ตามที่เห็นควร โดยอาจพิจารณาจากคู่มื อการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามท่ีส านักงาน ก.พ. ก าหนด 

 5.3 กำรก ำหนดระดับกำรประเมิน 
          ในแต่ละรอบการประเมินให้หน่วยงานน าผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการมาจัดกลุ่ม
ตามผลคะแนน โดยอย่างน้อยให้แบ่งกลุ่มคะแนนผลการประเมินเป็น 5 ระดับ คือ ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ ต้อง
ปรับปรุง แต่ส่วนราชการอาจก าหนดให้แบ่งกลุ่มมากกว่า 5 ระดับก็ได้ 
 ช่วงคะแนนประเมินของแต่ละระดับ ให้เป็นดุลพินิจของส่วนราชการที่จะก าหนด แต่คะแนนต่ าสุด
ของระดับพอใช้ต้องไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 และผู้มีคะแนนต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ (ระดับต้องปรับปรุง) ต้องจัดท า 
“ค ำม่ันในกำรพัฒนำปรับปรุงตนเอง” เป็นลายลักษณ์อักษรร่วมกับผู้บังคับบัญชาไว้ด้วย (รายละเอียดตามกฎ 
ก.พ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการ กรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล พ.ศ. ๒๕๕๒)   
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 5.4 กระบวนกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร  
          ให้ด าเนินการตามวิธีการ ดังต่อไปนี้ 
 (1) ก่อนเริ่มรอบการประเมิน หรือในช่วงเริ่มรอบการประเมิน ให้ส่วนราชการประกาศหลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้ข้าราชการในสังกัดทราบโดยทั่วกัน 
 (2) ในแต่ละรอบการประเมินให้ผู้ประเมินและผู้รับการประเมิน ก าหนดข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับการ
มอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ก าหนดดัชนีชี้วัดหรือหลักฐานบ่งชี้ความส าเร็จของงานอย่าง
เป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน 
 ส าหรับการก าหนดดัชนีชี้วัด ให้พิจารณาวิธีการถ่ายทอดตัวชี้วัดจากบนลงล่างเป็นหลักก่อน ใน
กรณีที่ไม่อาจด าเนินการได้หรือไม่เพียงพอ อาจเลือกวิธีการก าหนดดัชนีชี้วัดวิธี ใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีที่เหมาะสม
แทนหรือเพ่ิมเติม รวมทั้งระบุพฤติกรรมหรือสมรรถนะในการปฏิบัติราชการ ทั้งนี้ ตามที่ ก.พ. และส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขก าหนด 
 (3) ในแต่ละรอบการประเมินให้ผู้ประเมินตามข้อ 2 ประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้รับการ
ประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ได้ประกาศไว้ และตามข้อตกลงที่ได้ท าไว้กับผู้รับการประเมิน 
 (4) ในระหว่างรอบการประเมินให้ผู้ประเมินตามข้อ 2 ให้ค าปรึกษาแนะน า ผู้รับการประเมินเพ่ือ
การปรับปรุง แก้ไข พัฒนาเพ่ือน าไปสู่ผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมหรือสมรรถนะในการปฏิบัติราชการและ
เมื่อสิ้นรอบการประเมินผู้ประเมินดังกล่าวกับผู้รับการประเมินควรร่วมกันท าการวิเคราะห์ผลส าเร็จของงานและ
พฤติกรรมหรือสมรรถนะในการปฏิบัติราชการ เพ่ือหาความจ าเป็นในการพัฒนาเป็นรายบุคคลด้วย 
 (5) ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการในแต่ละครั้ง ให้ผู้ประเมินตามข้อ 2 แจ้งผลการประเมินให้
ผู้รับการประเมินทราบเป็นรายบุคคล โดยให้ผู้รับการประเมินลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมิน กรณีที่ผู้รับการ
ประเมินไม่ยินยอมลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมิน ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญอย่างน้อยหนึ่งคนในส่วน
ราชการนั้น ลงลายมือชื่อเป็นพยานว่าได้มีการแจ้งผลการประเมินดังกล่าวแล้วด้วย 
 (6) ให้ผู้ประเมินตามข้อ 2 ประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ใน
ระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกัน เพ่ือเป็นการยกย่องชมเชยและสร้างแรงจูงใจให้พัฒนาผลการ
ปฏิบัติราชการในรอบการประเมินต่อไปให้ดียิ่งขึ้น 
 (7) ให้ผู้ประเมินตามข้อ 2 โดยความเห็นชอบของผู้บังคับบัญชา หรือผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปอีก
ชั้นหนึ่ง (ถ้ามี) จัดส่งผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการในหน่วยงานของตนเส นอต่อ
คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ 

5.5 กำรกลั่นกรองผลกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร 
เพ่ือให้มีกลไกสนับสนุนความโปร่งใสและเป็นธรรมในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ให้แต่งตั้ง

คณะกรรมการกลั่นกรองระดับจังหวัด ท าหน้าที่เสนอความเห็นเกี่ยวกับผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
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ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ด ารงต าแหน่งในราชการบริหารส่วนภูมิภาคในจังหวัดนั้นๆ ยกเว้นรองผู้ว่าราชการ
จังหวัด ปลัดจังหวัด และผู้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัด ประกอบด้วย  

1. รองผู้ว่าราชการจังหวัดผู้รับผิดชอบงาน    ประธานกรรมการ 
 ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล  
2. ข้าราชการพลเรือนสามัญในราชการบริหารส่วนภูมิภาค   กรรมการ 
 ตามท่ีผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นสมควร ไม่น้อยกว่า 4 คน    
 3. หัวหน้าหน่วยงานที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่ของจังหวัด  เลขานุการ  

 5.6 ระบบกำรจัดเก็บผลกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร 
ให้ส่วนราชการจัดให้มีระบบการจัดเก็บผลการประเมิน และหลักฐานแสดงความส าเร็จของงาน และ

พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะของผู้รับการประเมิน เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาการบริหารทรัพยากร
บุคคลในเรื่องต่าง ๆ 

ส าหรับแบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ ให้ผู้บังคับบัญชาเก็บส าเนาไว้ที่
ส านัก กอง หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าส านักหรือกองที่ผู้นั้นสังกัดเป็นเวลาอย่างน้อย 2 
รอบการประเมิน และให้หน่วยงานที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการ จัดเก็บต้นฉบับไว้ในแฟ้มประวัติ
ข้าราชการ หรือจัดเก็บในรูปแบบอ่ืนตามความเหมาะสมก็ได้  
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6. Work Flow กระบวนการติดตามมาตรฐานการบริหารผลการปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของข้าราชการ 

ขั้นตอนกำรท ำงำน  
(Work Flow) 

ผังงำน 
(Flow Chart) 

ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 
 

รอบ 6 เดือนแรก (วันที่ 1 ตุลำคม – 31 มีนำคม ) 
1. สป. แจ้งเวียนมาตรฐานการบริหารผลการปฏิบัติ
ราชการเก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
ข้าราชการ 

 ภายในเดือน 
ธ.ค. 

กง.บริหารผลการปฏิบัติ
ราชการฯ กองบค.สป. 

2. สป.เวียนหนังสือถึงหน่วยงานในสังกัดสป.(ราชการ
บริหารส่วนภูมิภาค) ให้ด า เนินการเกี่ยวกับการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

 ภายในเดือน 
ม.ค. ของทุกปี 

กง.บริหารผลการปฏิบัติ
ราชการฯ กองบค.สป. 

3. ส่วนราชการด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการตามมาตรฐานฯ 

 ต.ค. – มี.ค. -ส านักงานเขตสุขภาพ 
-หน่วยงานในราชการ
บริหารส่วนภูมิภาค สป. 

4. ติดตามประเมินประสิทธิภาพในการด าเนินการตาม
มาตรฐานฯ ของส่วนราชการ 

 ก.พ. – มี.ค. -กง.บริหารผลการปฏิบัติ
ราชการฯ กองบค.สป. 
-ส านักงานเขตสุขภาพ 

5. วิเคราะห์ผล และจัดท ารายงานผลการติดตามการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

 เม.ย. กง.บริหารผลการปฏิบัติ
ราชการฯ กองบค.สป. 

รอบ 6 เดือนหลัง (1 เมษำยน – 30 กันยำยน) 
1. สป.เวียนหนังสือถึงหน่วยงานในสังกัดสป.(ราชการ
บริหารส่วนภูมิภาค) ให้ด า เนินการเกี่ยวกับการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

 ภายในเดือน 
ก.ค. ของทุกปี 

กง.บริหารผลการปฏิบัติ
ราชการฯ กองบค.สป. 

2. ส่วนราชการด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการตามมาตรฐานฯ 

 เม.ย. – ก.ย. -ส านักงานเขตสุขภาพ 
-หน่วยงานในราชการ
บริหารส่วนภูมิภาค สป. 

3. ติดตามประเมินประสิทธิภาพในการด าเนินการตาม
มาตรฐานฯ ของส่วนราชการ 

 ก.ค. – ส.ค. -กง.บริหารผลการปฏิบัติ
ราชการฯ กองบค.สป. 
-ส านักงานเขตสุขภาพ 

4. วิเคราะห์ผล และจัดท ารายงานผลการติดตามการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

 ก.ย. กง.บริหารผลการปฏิบัติ
ราชการฯ กองบค.สป. 

 

หมำยเหตุ :    แสดงการเริ่มต้น หรือการสิ้นสุดของ Flow Chart   แสดงถึงการด าเนินงาน/กิจกรรม/การปฏิบัติงาน 
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7. ระบบติดตำมประเมินผล 
 1. สร้างความเข้าใจกับส่วนราชการเกี่ยวกับมาตรฐานการบริหารผลการปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ 

2. ติดตามประเมินประสิทธิภาพในการด าเนินการของส่วนราชการตามมาตรฐานการบริหารผลการปฏิบัติ
ราชการเก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน 

3. รับทราบปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ และ
หาแนวทางพัฒนา ปรับปรุงกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ  

8. เอกสำรอ้ำงอิง 
1. หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1012/ว 20 ลงวันที่ 3 กันยายน 2552 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ

ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ 
2. หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 27 ลงวันที่ 29 กันยายน 2552 เรื่อง มาตรฐานและแนวทางการ

ก าหนดความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ 
ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ https://hr.moph.go.th 

9. แบบฟอร์ม 
 1. แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 2. แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน 
 3. แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ 

ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ ได้ที่ https://hr.moph.go.th 

10. ช่องทำงกำรติดต่อ/สอบถำม/เสนอแนะ 
 1. กลุ่มงานบริหารผลการปฏิบัติราชการและเทคโนโลยีสารสนเทศด้านบริหารทรัพยากรบุคคล กองบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 2. โทรศัพท์หมายเลข 0 2590 1459 
 3. โทรสารหมายเลข 0 2590 1858 
 4. website : https://hr.moph.go.th 
 5. e-mail : pms.it311@gmail.com 
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