
 
 
 
 

 
ประกาศกรมสุขภาพจิต  

เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการกรมสุขภาพจิต  
.............................................  

 

โดยท่ีหนังสือสํานักงาน ก .พ . ท่ี นร ๑๐๐๒ / ว ๒๐ ลงวันท่ี ๓ กันยายน ๒๕๕๒    
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติรา ชการของขาราชการพลเรือนสามัญ  กําหนดให
สวนราชการระดับกรมหรือจังหวัดประกาศหลักเกณฑและวิธีประเมินผลการปฏิบัติราชการ          
ใหขาราชการพลเรือนสามัญในสังกัดทราบโดยท่ัวกัน กอนเริ่มรอบการประเมินหรือในชวงรอบการ
ประเมิน   

 

ดังนั้น กรมสุขภาพจิต จึงประกาศหลักเกณฑ และวิธีประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
ขาราชการพลเรือนสามัญ  พนักงานราชการ และลูกจางประจํา ในสังกัด กรมสุขภาพจิต สําหรับรอบ
การประเมินท่ี ๑ ปงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๕๖ เปนตนไป โดยมีรายละเอียด ในแตละองคประกอบ  
ดังนี้  

๑. รอบระยะเวลา การประเมิ น 
๒. องคประกอบการประเมิน และสัดสว นคะแนนของแตละองคประกอบ  
๓. หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติ

ราชการหรือสมรรถนะ  
๔. ระดับการประเมิน  
๕. แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
๖. การพัฒนาผลการปฏิบัติราชการ  
๗. การติดตามผลการปฏิบัติราชการ 
๘. การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
๙. การแจงผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
๑๐. การกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
๑๑. การประกาศผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
๑๒. ระบบการจัดเก็บผลการประเมินและหลักฐานแสดงความสําเร็จของงาน 
๑๓. ระบบรายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการตอกรมสุขภาพจิต 
รายละเอียดตามเอกสารแนบทายประกาศ  
 

ท้ังนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป  หรือจนกวาจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงเปนอยางอ่ืน 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี       มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
  

 
 
 
 

เอกสารหมายเลข 1 



 ๒ 
 

 
คําอธิบาย  

หลักเกณฑและวิธีประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของขาราชการพลเรือนสามัญ พนักงานราชการ 
และลูกจางประจํา ของ กรมสุขภาพจิต  ในแตละองคป ระกอบ 

 

องคประกอบ หลักเกณฑและแนวทางท่ีกําหนด 

๑. รอบระยะเวลาในการ   
     ประเมินผล 

ขาราชการ /พนักงานราชการ /ลูกจางประจํา 
รอบท่ี ๑  วันท่ี ๑ ตุลาคม  - ๓๑ มีนาคม ของปถัดไป 
รอบท่ี ๒ วันท่ี ๑ เมษายน – ๓๐ กันยายน ของปเดียวกัน 
 

๒. องคประกอบในการประเมิน
และสั ดสวนคะแนนของแตละ
องคประกอบ 

ขาราชการ พนักงานราชการ  
๑. ผลสัมฤทธิ์ของงาน รอยละ ๗๐ 
๒. องคประกอบอ่ืนดานผลสัมฤทธิ์ของงาน รอยละ ๑๐ 
๓. สมรรถนะ รอยละ ๑๕ 
๔ องคประกอบอ่ืนดานสมรรถนะ รอยละ ๕ 
ขาราชการท่ีทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการ 
๑. ผลสัมฤทธิ์ของงาน รอยละ ๔๐ 
๒. องคประกอบอ่ืนดานผลสัมฤทธิ์ของงาน รอยละ ๑๐ 
๒. สมรรถนะ รอยละ ๔๐ 
๓. องคประกอบอ่ืนดานสมรรถนะ รอยละ ๑๐ 
 

โดยใหหนวยงานสามารถเลือกใชองคประกอบท้ัง ๔ หรือไมก็ได กรณีไม
เลือกใชองคประกอบอ่ืนดานใดก็ตาม ใหนําคะแนนขององคประกอบอ่ืน (ท่ีไม
เลือกใช ) รวมกับคะแนนขององคประกอบดานนั้น กรณีเลือกใชองคประกอบอ่ืน
ดานใดก็ตาม หนวยงานจะตองจัดทําหลักเกณ ฑและวิธีประเมินผลของ
องคประกอบอ่ืนท่ีเลือกใชใหชัดเจน และเสนอขอความเห็นชอบตอกรม
สุขภาพจิต กอนประกาศใชในหนวยงาน 

 

ลูกจางประจํา 
๑. ผลงาน  ๗๐ คะแนน  
๒. คุณลักษณะการปฏิบัติงาน  ๓๐ คะแนน   

 

  ๓ . หลักเกณฑและวิธีการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานและ
พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ
หรือสมรรถนะ  
   ๓.๑  ผลสัมฤทธิ์ของงาน 
           
           
  

 
 
 
 
แหลงท่ีมาของตัวชี้วัด   
ขาราชการ /พนักงานราชการ 
๑. คํารับรองการปฏิบัติราชการ/ยุทธศาสตรของกรม 
๒. ยุทธศาสตรของหนวยงาน 
๓.  งาน/ภารกิจ ตามหนาท่ีความรับผิดชอบ  



 ๓ 

องคประกอบ หลักเกณฑและแนวทางท่ีกําหนด 

๔.  *คลังตัวชี้วัดสําหรับสายงานหลักกรมสุขภาพจิต  (ใหกําหนดตัวชี้วัดจากคลัง
ตัวชี้วัดสายงานหลักกรมสุขภาพจิต จํานวนไมนอยกวา ๒ ตัว แกผูดํารงตําแหนงใน
สายงานหลักกรมสุขภาพจิต)  
๕.  * เกณฑมา ตรฐาน PMQA (กระบวนงานสรางคุณคาและกระบวนงาน
สนับสนุน )  / HA / ISO  (ใหกําหนดตัวชี้วัดจากเกณฑมาตรฐาน PMQA 
(กระบวนงานสรางคุณคาและกระบวนงานสนับสนุน )  / HA / ISO แกผูรับผิดชอบ
งาน PMQA / HA / ISO)  
*หมายเหตุ เปนตัวชี้วัดท่ีใหหนวยงานกําหนด และประเมิน โดยอาจคิดคะแนนเพ่ือ
ใชพิจารณาเลื่อนเงินเดือนดวยหรือไม  ก็ได 
ลูกจางประจํา 
๑. ผลงาน  ๗๐ คะแนน แบงเปน 

๑.๑ ปริมาณงาน  ๑๕ คะแนน 
(พิจารณาจากปริมาณผลงานเปรียบเทียบกับ เปาหมาย ขอตกลง หรือมาตรฐานของงาน) 

 

๑.๒ คุณภาพงาน  ๑๕ คะแนน 
(พิจารณาจากความถูกตอง ความครบถวน ความสมบูรณ และความประณีต หรือคุณภาพอื่น  ๆ) 

๑.๓ ความทันเวลา  ๑๕ คะแนน 
(พิจารณาจากเวลาที่ใชปฏิบัติงาน เปรียบเทียบกับเวลาที่กําหนดไวสําหรับการปฏิบัติงานหรือภารกิจนั้นๆ ) 

๑.๔ ผลลัพธ ประโยชนในการนําไปใชและประสิทธิผลของงาน  ๑๕ คะแนน 
(พิจารณาจากผลผลิต หรือผลลัพธ ความสมบูรณ และความประณีต หรือคุณภาพอื่น ๆ) 

๑.๕ ความคุมคาของงาน  ๑๐ คะแนน  
(พิจารณาจากความสัมพันธ ระหวางทรัพยากรที่ใชกับผลผลิตของงาน หรือโครงการ) 

      ตองมีการกําหนดตัวชี้วัดและคาเปาหมายในการดําเนินงานใหสอดคลองตาม
องคประกอบท่ีกําหนด และแจงให ผูปฏิบัติงานทราบกอนมีการประเมิน เชน 
องคประกอบดานผลงาน ในเรื่องปริมาณงาน อาจกําหนดวาในรอบการประเมิน
จะตองทํางานสําเร็จก่ีชิ้น จึงจะไดคะแนนเต็ม กรณีทํางานไมสําเร็จตามกําหนด   
ก็จะไดคะแนนลดหลั่นลงมา   

 

             ๓.๑.๑  จํานวนตัวชี้วัด 
 

ขาราชการระดับหัวหนาฝาย/กลุมงาน และหรืองาน  
ใหมีตัวชี้วัดท่ีไดรับการถายทอด ไมนอยกวา ๗ ตัว 
ขาราชการระดับผูปฏิบัติงาน  
ใหมีตัวชี้วัดท่ีไดรับการถายทอด ไมนอยกวา ๕ ตัว 
พนักงานราชการ  
ใหมีตัวชี้วัดท่ีไดรับการถายทอด ไมนอยกวา ๓ ตัว 
ลูกจางประจํา 
ใหกําหนดตัวชี้วัดท่ีไดรับการถายทอดใหสอดคลองในแตละองคประกอบ อยาง
นอย ๑ ตัว ในแตละองคประกอบยอย 
 

             ๓.๑.๒ การกําหนด 
                        คาเปาหมาย 
 

ขาราชการ /พนักงานราชการ 
แบงออกเปน ๕ ระดับ คือ 
-  ระดับ ๑   ต่ํากวาท่ีคาดหวังและตองปรับปรุงแกไข 



 ๔ 

องคประกอบ หลักเกณฑและแนวทางท่ีกําหนด 

-  ระดับ ๒  ต่ํากวาท่ีคาดหวัง 
-  ระดับ ๓  บรรลุตามท่ีคาดหวัง 
-  ระดับ ๔  เกินกวาท่ีคาดหวัง 
 -  ระดับ ๕ ดีเดน  
 

ลูกจางประจํา 
ใหผูบังคับบัญชา กําหนดเปาหมายในการทํางาน โดยเทียบเคียงกับสัดสวนคะแนน 
ท่ีใหไวในแตละองคประกอบการประเมิน เชนปริมาณงานรอยละ ๑๕  หรือเทากับ 
๑๕ คะแนน ผูปฏิบัติงานตองสงมอบงาน ๑๕ ชิ้น จึงจะไดคะแนนเต็ม  หาก
ผูปฏิบัติงานไมสามารถสงมอบงานไดตามจํานวนดังกลาว เชนปฏิบัติงานได ๑๓ 
ชิ้น ใหไดรับ ๑๓ คะแนน  ท้ังนี้ใหใชการเทียบสัดสวนในลักษณะของ
บัญญัติไตรยางคในการคิดคํานวณคะแนนจากเปาหมายการทํางานท่ีกําหนด  
 

             ๓.๑.๓  การกําหนด 
                         น้ําหนัก 
 
 
 
 
 

ขาราชการระดับหัวหนาฝาย/กลุมงาน และหรืองาน  
ไดแก  ผูไดรับการถายโอนตัวช้ีวัดและคาเปาหมายจากหัวหนาหนวยงาน ให
กําหนดน้ําหนัก ดังนี้ 
- ตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ/ยุทธศาสตรของ กรม ใหกําหนดน้ําหนัก
เทากับ ๓ 
-  ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตรของหนวยงาน ใหกําหนดน้ําหนักเทากับ ๒ 
- ตัวชี้วัดในคลังตัวชี้วัดสําหรับสายงานหลักกรมสุขภาพจิต  ใหกําหนดน้ําหนัก
เทากับ ๑ 
- ตัวชี้วัดตามเกณฑมาตรฐาน PMQA (กระบวนงานสรางคุณคาแล ะกระบวนงาน
สนับสนุน)  / HA / ISO  ใหกําหนดน้ําหนักเทากับ ๑  
- ตัวชี้วัดตามงาน/ภารกิจ ตามหนาท่ีความรับผิดชอบ ใหกําหนดน้ําหนัก เทากับ ๑ 
 

ขาราชการระดับผูปฏิบัติงาน   
ใหกําหนดน้ําหนักตัวชี้วัด ทุกประเภทเทากัน  โดยกําหนดน้ําหนัก แตละตัวชี้วัด
เทากับ ๑ 
 

พนักงานราชการ  
ใหกําหนดน้ําหนักตัวชี้วัด ทุกประเภทเทากัน  โดยกําหนดน้ําหนัก แตละตัวชี้วัด
เทากับ ๑ 
 

ลูกจางประจํา  ไมกําหนดในการคํานวณคาคะแนนท่ีไดรับ เนื่องจากใชการ
พิจารณาจากคะแนนท่ีไดรับจริง 
 

      ๓.๒  สมรรถนะท่ีกําหนด  
 

แหลงท่ีมาของสมรรถนะ 
ขาราชการ พจนานุกรมสมรรถนะกรมสุขภาพจิต ซ่ึงกําหนดตามหนังสือสํานักงาน 
ก.พ. ท่ี นร ๑๐๐๘/ว ๒๗ ลงวันท่ี ๒๙ กันยายน ๒๕๕๒  ท่ีผานความเห็นชอบจาก 
อ.ก.พ.กรม แลว ในการประชุม อ.ก.พ.กรม  เม่ือวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๔  และ 
เม่ือวันท่ี ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๕   โดยมีการกําหนดรายละเอียดพฤติกรรมบงชี้  



 ๕ 

องคประกอบ หลักเกณฑและแนวทางท่ีกําหนด 

รายการ และ ระดับ สมรรถนะหลัก  สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
และสมรรถนะทางการบริหาร รายละเอียดตาม เอกสารหมายเลข ๑  สําหรับ
ขาราชการแตละประเภท ดังนี้ 
   ๑.๑ ตําแหนงประเภทวิชาการและประเภทท่ัวไป ซ่ึงเปนตําแหนงในสายงาน
หลักกรมสุขภาพจิต และเจาพนักงานสาธารณสุขชุมชน รวม  ๑๓  ตําแหนง  
ไดแก  

 ตําแหนงนายแพทย 
 ตําแหนงทันตแพทย 
 ตําแหนงพยาบาลวิชาชีพ 
 ตําแหนงนักจิตวิทยา 
 ตําแหนงนักจิตวิทยาคลินิก 
 ตําแหนงเภสัชกรรม 
 ตําแหนงนักสังคมสงเคราะห 
 ตําแหนงนักกิจกรรมบําบัด 
 สายงานนักเวชศาสตรการสื่อความหมาย 
 ตําแหนงนักวิชาการศึกษา 
 ตําแหนงนักวิชาการศึกษาพิเศษ 
 ตําแหนงนักวิชาการสาธารณสุข 
 ตําแหนงเจาพนักงานสาธารณสุข 

๑.๒ ตําแหนงประเภทวิชาการและประเภทท่ัวไป ซ่ึงเปนตําแหนงในสายงาน
สนับสนุน รวมจํานวน  ๔๐  สายงาน ไดแกตําแหนงท่ีนอกเหนือจากขอ ๑.๑      
      ๑.๓ ตําแหนงประเภทอํานวยการ ครอบคลุมถึงผูท่ีดํารงตําแหนงประเภท
อํานวยการและผูท่ีไดรับมอบหมายให “ปฏิบัติหนาท่ี” “รักษาการในตําแหนง” 
และ “รักษาราชการแทน” ในตําแหนงประเภทอํานวยการ   
 

พนักงานราชการ   

ใหกําหนดรายการสมรรถนะหลัก  สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานท่ี
ปฏิบัติ จากพจนานุกรรมสมรรถนะกรมสุขภาพจิต   เชนเดียวกับขาราชการในชื่อ
ตําแหนงเดียวกันหรือลักษณะงานใกลเคียงกัน ในระดับปฏิบัติการ/ปฏิบัติงาน  
 

ลูกจางประจํา 
ใหใชการประเมิน คุณลักษณะการปฏิบัติงาน ตามท่ีกําหนดใน องคประกอบ

การประเมิน  ๓๐ คะแนน  แบงเปน 
๑ ความสามารถและอุตสาหะในการปฏิบัติงาน  ๕ คะแนน 
(พิจารณา  จากความรอบรู ความเขาใจเกี่ยวกับงานในหนาที่ งานที่เกี่ยวของและเคร่ืองมือใชในการ

ปฏิบัติงาน รวมทั้งความขยันหมั่นเพียร ต้ังใจทํางานใหสําเร็จโดยไมยอทอตอปญหาและอุปสรรค) 

๒ การรักษาวินัย และปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเปนลูกจางประจํา ๕ คะแนน 
(พิจารณาจากการปฏิบัติตนตามระเบียบแบบแผนของทางราชการปฏิบัติตนเปนตัวอยางที่ดีในการเคารพ

กฎระเบียบตาง ๆ รวมทั้งการปฏิบัติตนอยูในกรอบจรรยาบรรณ และคานิยมของหนวยงาน) 
๓ ความรับผิดชอบ ๔ คะแนน 



 ๖ 

องคประกอบ หลักเกณฑและแนวทางท่ีกําหนด 

(พิจารณาจากการปฏิบัติงานในหนาที่ที่ไดรับมอบหมายโดยเต็มใจ มุงมั่นทํางานใหสําเร็จลุล วง และ
ยอมรับผลที่เกิดจากการทํางาน) 

๔ ความรวมมือ ๔ คะแนน 
(พิจารณาจากความสามารถในการทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางเหมาะสม อันเปนผลทําใหงานลุลวงไป

ดวยดี) 
๕ สภาพการมาปฏิบัติงาน ๔ คะแนน 
(พิจารณาจากการตรงตอเวลา การลาหยุดงาน การขาดงาน) 
๖ การวางแผน ๔ คะแนน 
(พิจารณาจากความสามารถในการคาดการณ การวิเคราะหขอมูล กําหนดเปาหมายและวิธีปฏิบัติงานใหเหมาะสม) 
๒.๗ ความคิดริเริ่ม ๔ คะแนน 
(พิจารณาจากความสามารถในการคิดริเร่ิม ปรับปรุงงานใหเกิดผลสําเร็จไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นกวาเดิ 

รวมทั้งมีความคิดเห็น ขอเสนอแนะ มาใชประโยชนตอองคกร) 
 

           ๓.๒.๑ จํานวนสมรรถนะ 
 

ขาราชการ 
      ๑.๑ ตําแหนงประเภทวิชาการและประเภทท่ัวไป ซ่ึงเปนตําแหนงในสายงาน
หลักกรมสุขภาพจิต และเจาพนักงานสาธารณสุขชุมชน รวม   ใหกําหนดรายการ
สมรรถนะ ดังนี้ 
รายการสมรรถนะเพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงาน  จํานวน  ๘ รายการ   คือ 
 ๑) การมุงผลสัมฤทธิ์ 
 ๒) บริการท่ีดี 
 ๓) การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 
 ๔) การยึดม่ันในความถูกตองชอบธรรมและ 
           ๕) การทํางานเปนทีม 
           ๖) การถายทอดองคความรูและเทคโนโลยีสุขภาพจิต 
               (สมรรถนะตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติของแตละตําแหนง ตัวท่ี ๑) 
           ๗) สมรรถนะตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติของแตละตําแหนง ตัวท่ี ๒ 
           ๘) สมรรถนะตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติของแตละตําแหนง ตัวท่ี ๓ 
เชน ตําแหนงนักจิตวิทยา รายการสมรรถนะตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
ตัวท่ี ๑ คือ การถายทอดองคความรูและเทคโนโลยีสุขภาพจิต 
ตัวท่ี ๒ คือ การตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยา 
ตัวท่ี ๓ คือ การบําบัดทางจิตวิทยา    
รายการสมรรถนะเพ่ือการพัฒนา จํานวน  ๓  รายการ   คือ 
           ๑) ศิลปะการสื่อสารจูงใจ 
           ๒) การคิดเชิงวิเคราะห 
           ๓) ภาวะผูนํา 

๑.๒ ตําแหนงประเภทวิชาการและประเภทท่ัวไป ซ่ึงเปนตําแหนงในสายงาน
สนับสนุน ใหกําหนดรายการสมรรถนะ ดังนี้ 
รายการสมรรถนะเพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงาน  จํานวน  ๘ รายการ   คือ 
 ๑) การมุงผลสัมฤทธิ์ 
 ๒) บริการท่ีด ี



 ๗ 

องคประกอบ หลักเกณฑและแนวทางท่ีกําหนด 

 ๓) การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 
 ๔) การยึดม่ันในความถูกตองชอบธรรมและ 
           ๕) การทํางานเปนทีม 
           ๖) ศิลปะการสื่อสารจูงใจ 
               (สมรรถนะตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติของแตละตําแหนง ตัวท่ี ๑) 
           ๗) สมรรถนะตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติของแตละตําแหนง ตัวท่ี ๒) 
           ๘) สมรรถนะตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติของแตละตําแหนง ตัวท่ี ๓) 
เชน ตําแหนงนักจัดการงานท่ัวไป  รายการสมรรถนะตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
ตัวท่ี ๑ คือ ศิลปะการสื่อสารจูงใจ 
ตัวท่ี ๒ คือ ความยืดหยุนผอนปรน   
ตัวท่ี ๓ คือ การตรวจสอบความถูกตองตามกระบวนงาน    
รายการสมรรถนะเพ่ือการพัฒนา จํานวน  ๒  รายการ   คือ 
           ๑) การคิดเชิงวิเคราะห 
           ๒) ภาวะผูนํา 
      ๑.๓ ตําแหนงประเภทอํานวยการ ครอบคลุมถึงผูท่ีดํารงตําแหนงประเภท
อํานวยการและผูท่ีไดรับมอบหมายให “ปฏิบัติหนาท่ี” “รักษาการในตําแหนง” 
และ “รักษาราชการแทน” ในตําแหนงประเภทอํานวยการ  ใหกําหนดรายการ
สมรรถนะ ดังนี้ 
รายการสมรรถนะเพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงาน  จํานวน  ๑๑ รายการ   คือ 
    ๑) การมุงผลสัมฤทธิ์ 
  ๒) บริการท่ีดี 
  ๓) การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 
  ๔) การยึดม่ันในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม 

  ๕) การทํางานเปนทีม  
    ๖) สภาวะผูนํา 
  ๗) วิสัยทัศน 
  ๘) การวางกลยุทธภาครัฐ 
  ๙) ศักยภาพเพ่ือนําการปรับเปลี่ยน 
  ๑๐) การควบคุมตนเอง 
  ๑๑) การสอนงานและการมอบหมายงาน 
รายการสมรรถนะเพ่ือการพัฒนา จํานวน  ๒  รายการ   คือ 

๑) ศิลปะการสื่อสารจูงใจ 
๒) การคิดเชิงวิเคราะห 

พนักงานราชการ   

ใหกําหนดรายการสมรรถนะ  เฉพาะรายการสมรรถนะเพ่ือประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน  จํานวน  ๕ รายการ   คือ 
  ๑) การมุงผลสัมฤทธิ์ 



 ๘ 

องคประกอบ หลักเกณฑและแนวทางท่ีกําหนด 

  ๒) บริการท่ีดี 
  ๓) การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 
  ๔) การยึดม่ันในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม 
                     ๕) การทํางานเปนทีม  
ลูกจางประจํา 
ใหใชการ ประเมิน คุณลักษณะการปฏิบัติงาน ตามท่ีกําหนดใน องคประกอบการ
ประเมิน ดานคุณลักษณะการปฏิบัติงานใหครบทุกองคประกอบ  

       ๓.๒.๒ การกําหนด 
                        คาเปาหมาย 
 

ขาราชการ และพนักงานราชการ 
กําหนดคาเปาหมาย(ระดับท่ีคาดหวัง)ของสมรรถนะแตละรายการ ใหเปนไปตามท่ี
กําหนดในพจนานุกรมสมรรถนะกรมสุขภาพจิต (เอกสารหมายเลข ๑)  ซ่ึงเปนการ
กําหนดตามหนังสือสํานักงาน ก .พ.  ท่ี นร ๑๐๐๘/ว ๒๗ ลงวันท่ี ๒๙ กันยายน 
๒๕๕๒  ท่ีผานความเห็นชอบจาก อ .ก.พ.กรม แลว  ในการประชุม  อ.ก.พ.กรม  
เม่ือวันท่ี  ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๔      
 

พนักงานราชการ   

ใหกําหนด คาเปาหมาย (ระดับสมรรถนะท่ีคาดหวัง ) สมรรถนะหลัก  
สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติ จากพจนานุกรรมสมรรถนะกรม
สุขภาพจิต   เชนเดียวกับขาราชการในชื่อตําแหนงเดียวกันหรือลักษณะงาน
ใกลเคียงกัน ในระดับปฏิบัติการ/ปฏิบัติงาน  
 

ลูกจางประจํา 
ใหผูบังคับบัญชา กําหนดเปาหมายตามคุณลักษณะการปฏิบัติงาน โดยเทียบเคียง
กับสัดสวนคะแนน ท่ีใหไวในแตละองคประกอบการประเมิน เชนการรักษาวินัย ๕ 
คะแนน ถาผูปฏิบัติงานไมเคยทําผิดวินัย หรือระเบียบท่ีกําหนด จึงจะไดคะแนน
เต็ม  หากมีการทําผิด เชน ทําผิด ๑ ครั้ง  ใหไดรับ ๔ คะแนน  ท้ังนี้ใหใชการเทียบ
สัดสวนในลักษณะของบัญญัติไตรยางคในการคิดคํานวณคะแนนจากเปาหมายตาม
คุณลักษณะท่ีกําหนด  
 

       ๓.๒.๓  การกําหนด 
                         น้ําหนัก 
 
 
 
 
 

ขาราชการ และพนักงานราชการ 
ไมมีการกําหนดน้ําหนักใ นแตละรายการสมรรถนะ ใหคํานวณคะแนนสมรรถนะ 
ดังนี้ 
     - จํานวนสมรรถนะท่ีสังเกตพบวามีระดับของสมรรถนะสูงกวา หรือเทากับ
ระดับของสมรรถนะท่ีคาดหวัง ใหคูณดวย ๓ 
    - จํานวนสมรรถนะท่ีสังเกตพบวามีระดับของสมรรถนะต่ํากวา ระดับของ
สมรรถนะท่ีคาดหวัง ๑ ระดับ ใหคูณดวย ๒ 

   - จํานวนสมรรถนะท่ีสังเกตพบวามีระดับของสมรรถนะต่ํา กวา ระดับของ
สมรรถนะท่ีคาดหวัง ๒ ระดับ ใหคูณดวย ๑ 
  - จํานวนสมรรถนะท่ีสังเกตพบวามีระดับของสมรรถนะต่ํา กวา ระดับของ
สมรรถนะท่ีคาดหวัง ๓ ระดับ ใหคูณดวย ๐ 
 



 ๙ 

องคประกอบ หลักเกณฑและแนวทางท่ีกําหนด 

หลังจากนั้นใชสูตรการคํานวณคะแนนสมรรถนะ ดังนี้         
          ผลรวมของคะแนนสมรรถนะทุกตัว / (จํานวนสมรรถนะ * ๓) 
 

ลูกจางประจํา  ไมกําหนดในการคํานวณคาคะแนนท่ีไดรับ เนื่องจากใชการ
พิจารณาจากคะแนนท่ีไดรับจริง 

๔. ระดับการประเมิน ขาราชการท่ัวไปทุกตําแหนง รวมท้ังขาราชการท่ีอยูระหวางการทดลองปฏิบัติ
หนาท่ีราชการ  
-  ระดับดีเดน  (....................)  
-  ระดับดีมาก (....................)       
-  ระดับดี       (....................)  
-  ระดับพอใช (....................)  
-  ระดับตองปรับปรุง   (ต่ํากวารอยละ ๖๐)  ไมไดรับการเลื่อนเงินเดือน 
การกําหนดชวงคะแนนในแตละระดับการประเมิน ใหหนวยงานเปนผูกําหนดตาม
วิธีการหาชวงคะแนน(คาพิสัย)ท่ีกรมกําหนด (แบบอิงกลุม) 
พนักงานราชการ  
-  ระดับดีเดน  ( ๙๕ – ๑๐๐ % )  
-  ระดับดีมาก ( ๘๕ – ๙๔ % )       
-  ระดับดี       ( ๗๕ – ๘๔ % )  
-  ระดับพอใช ( ๖๕ – ๗๔ % )  
-  ระดับตองปรับปรุง   (ต่ํากวารอยละ ๖๕)  ไมไดรับการเลื่อนคาตอบแทน 
การกําหนดชวงคะแนนในแตละระดับการประเมิน เปนไปตามท่ีกําหนดในกฏ 
ระเบียบของพนักงานราชการ (แบบอิงเกณฑ) 
ลูกจางประจํา 
-  ระดับดีเดน  (๙๐ – ๑๐๐% )  
-  ระดับเปนท่ียอมรับได  (๖๐ – ๘๙%)       
-  ระดับตองปรับปรุง   (ต่ํากวารอยละ ๖๐)  ไมไดรับการเลื่อนคาจาง 
การกําหนดชวงคะแนนในแตละระดับการประเมิน เปนไปตามท่ีกําหนดในกฏ 
ระเบียบของลูกจางประจํา (แบบอิงเกณฑ) 

๕ . แบบ ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

ขาราชการ  
 ใชแบบฟอรมตามแบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  กรมสุขภาพจิต  
ตามเอกสารหมายเลข ๒.๑  
  

พนักงานราชการ  
 ใชแบบฟอรมตามแบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ กรมสุขภาพจิต  
ตามเอกสารหมายเลข  ๒.๒ 
 

ลูกจางประจํา  
 ใชแบบฟอรมตามแบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ กรมสุขภาพจิต  
ตามเอกสารหมายเลข  ๒.๓  
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๖ . การพัฒนาผล การปฏิบัติ
ราชการ 

ขาราชการ /พนักงานราชการ  
ใหผูบังคับบัญชา จัดใหมีการ พัฒนา แกผูปฏิบัติงาน โดยเฉพาะเม่ือพบวา
ผูปฏิบัติงานไดรับผลการประเมินสมรรถนะต่ํากวาระดับท่ีคาดหวัง ท้ังนี้เพ่ือ 

๑. พัฒนาระดับสมรรถนะใหเทากับหรือสูงกวาระดับสมรรถนะท่ีคาดหวัง 
๒. พัฒนาทักษะ ความรูท่ีจําเปนตาม Career Path และ Training Road 

Map 
๓. พัฒนาเพ่ือเพ่ิมผลผลิตในการดําเนินงานสูความเปนเลิศของสถานบริการ 

(Excellent Center) 
และใหบันทึกผลการพัฒนาลงในแบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

ดวย รวมถึงการจัดเก็บขอมูลการพัฒนารายบุคคลลงในระบบสารสนเทศทรัพยากร
บุคคลระดับกรม (DPIS) 
ลูกจางประจํา  
ใหผูบังคับบัญชา จัดใหมีการ พัฒนาแกผูปฏิบัติงาน ตามความเหมาะสม เพ่ือให
สามารถปฏิบัติงานไดตามเปาหมายท่ีกําหนด 
 

๗.  การติดตามผลการปฏิบัติ   
     ราชการ 

ขาราชการ /พนักงานราชการ /ลูกจางประจํา 
ใหผูบังคับบัญชา กํากับ ติดตาม  พัฒนา  และใหคําปรึกษาในการปฏิบัติราชการ
ในระหวางรอบการประเมิน 
 

๘.  การประเมินผลการปฏิบัติ 
     ราชการ 

ขาราชการ /พนักงานราชการ /ลูกจางประจํา 
ใหผูบังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติราชการเม่ือสิ้นรอบการประเมิน  สําหรับ
ผูรับการประเมิน ท่ีไปชวยราชการ  ใหผูบังคับบัญชาของ ผูรับการประเมิน ใน
หนวยงานท่ีไปชวยราชการ ท้ังภายในและภายนอกสังกัดกรมสุขภาพจิต เปน  “ผูมี
อํานาจหนาท่ีประเมิน”เม่ือสิ้นรอบการประเมิน  
 

๙. การแจงผลการประเมิน ผลการ
ปฏิบัติราชการ 

ขาราชการ /พนักงานราชการ /ลูกจางประจํา 
ใหผู บังคับบัญชาแจงผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  เฉพาะคะแนน
ประเมินผลการปฏิบัติราชการในเบ้ืองตน ซ่ึงคะแนนดังกลาวไดผานความ
เห็นชอบของคณะกรรมการกล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
หนวยงาน ใหผูรับการประเมินทราบเปนรายบุคคล โดยใหลงลายมือชื่อรับทราบ
ผลกา รประเมินในแบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ กรมสุขภาพจิต 
พรอมใหคําปรึกษาเพ่ือนําไปสูการพัฒนา 
 

๑๐.  การกลั่นกรองผลการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

ขาราชการ /พนักงานราชการ /ลูกจางประจํา 
ใหมีการทบทวนคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของหนวยงาน เพ่ือทําหนาท่ีกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของขาราชการ และใหครอบคลุมถึง  พนักงานราชการ และลูกจางประจํา
ในหนวยงานดวย 
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๑๑.  การประกาศผลการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

ขาราชการ /พนักงานราชการ  
ใหหนวยงานประกาศผลการประเมินผลการปฏิ บัติราชการของ ขาราชการและ
พนักงานราชการในสังกัด เฉพาะกลุมระดับดีเดน และดีมาก หลังกรมสุขภาพจิตได
มีคําสั่งเลื่อนเงินเดือน /คาตอบแทน และประกาศอัตรารอยละของการเลื่อน
เงินเดือนและคาตอบแทนแลว   ในท่ีเปดเผยใหทราบโดยท่ัวกัน เพ่ือเปนการ       
ยกยอง ชมเชยและส รางแรงจูงใจใหพัฒนาผลการปฏิบัติงานในรอบการประเมิน  
ในรอบตอไปใหดียิ่งข้ึน   

 

ลูกจางประจํา 
ใหหนวยงานประกาศผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ ลูกจางประจํา ใน
สังกัด เฉพาะกลุมระดับดีเดน หลังกรมสุขภาพจิตไดมีคําสั่งเลื่อนคาจางแลว   ในท่ี
เปดเผยใหทราบโดยท่ัวกัน เพ่ือเปนการยกยอง ชมเชยและสรางแรงจูงใจใหพัฒนา
ผลการปฏิบัติงานในรอบการประเมินในรอบตอไปใหดียิ่งข้ึน   

 

๑๒. ระบบการจัดเก็บผลการ
ประเมินและหลักฐานแสดง
ความสําเร็จของงาน 

ขาราชการ /พนักงานราชการ /ลูกจางประจํา 
ใหหนวยงาน บันทึกผลการประเมินขาราชการรายบุคค ล (เฉพาะขาราชการ กลุม
ชํานาญการพิเศษลงมา ) ลงในโปรแกรมระบบประเมินผลการปฏิบัติงานกรม
สุขภาพจิต ท่ีกองการเจาหนาท่ี ไดจัดทําข้ึน  ซ่ึงอยูในเว็ บไซดกองการเจาหนาท่ี  
สําหรับ ขาราชการระดับเ ชี่ยวชาญข้ึนไป พนักงานราชการ /ลูกจางประจํา   ให
หนวยงานกําหนดการจัดเก็บ ผลการประเมิน ไวในรูปแบบท่ีสามารถสืบคนขอมูล
ยอนหลัง และสามารถจัดทําสรุป วิเคราะหผลในภาพรวมของระดับหนวยงานได   
สวนแบบประเมินรายบุคคล(ตนฉบับ)ทุกคน ใหเก็บไวท่ีหนวยงานตนสังกัด 
 

๑๓. ระบบการรายงานผลการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ตอกรมสุขภาพจิต 

ขาราชการ /พนักงานราชการ /ลูกจางประจํา 
หลังจากหนวยงานไดบันทึกผลประเมินรายบุคคล(เฉพาะขาราชการ กลุมชํานาญ
การพิเศษลงมา)  ลงในโปรแกรมระบบประเมินผลการปฏิบัติงานกรมสุขภาพจิต
เรียบรอยแลว  โปรแกรมจะประมวลผลขอมูล และจัดเก็บเปนฐานขอมูลสําหรับใช
ดําเนินการบริหารคาตอบแทนตอไป โดยหนวยงานไมตองรายงานผลการประเมิน
แตอยางใด กรมฯจะเรียกใชขอมูลจากระบบรายงานของโปรแกรมเอง   สําหรับ
ขาราชการระดับเชี่ยวชาญข้ึนไป /พนักงานราชการ และลูกจางประจํา ใหรายงาน
ตามแบบฟอรมท่ีกําหนด เอกสารหมายเลขหมายเลข ๓  ภายในระยะเวลาท่ี
กําหนด 
 

สําหรับขาราชการท่ีอยูในกลุมท่ีกรมฯไดกําหนดการติดตามและตรวจสอบการ
ถายโอนตัวชี้วัดและคาเปาหมาย ไดแก 
- กลุมหัวหนาฝาย/กลุมงาน และหรืองาน 
- กลุมหัวหนาตึกผูปวย หรือเทียบเทา 
- กลุมผูปฏิบัติงานศูนยสุขภาพจิต และหนวยงานสวนกลาง 
- กลุมขาราชการท่ีผลการปฏิบัติงานและการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานมี
ความสําคัญตอการบรรลุเปาประสงคในการพัฒนางานสุขภาพจิต  ไดแก 
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- กลุมขาราชการท่ีไดรับคัดเลือกใหเปนขาราชการท่ีมีผลสัมฤทธิ์สูง 
(HiPPs)  ของสํานักงาน ก.พ. 

- กลุมขาราชการท่ีไดรับคัดเลือกใหเขาสูระบบ Talent Management 
System  กรมสุขภาพจิต 

- กลุมขาราชการท่ีไดรับคัดเลือกใหเขาสูระบบ Succession Planning 
System กรมสุขภาพจิต 

- กลุมนักเรียนทุนรัฐบาล ท่ีอยูในระหวางใชทุน  (ไมรวมตําแหนง
นายแพทย ) เชนทุนรัฐบาลเพ่ือดึงดูดผูมีศักยภาพสูง ท่ีกําลังศึกษาอยูใน
สถาบันการศึกษาใ นประเทศ  และผูท่ีเพ่ิงกลับมาปฏิบัติราชการหลังการลา
ศึกษา  

ขอใหจัดสงสําเนาแบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ใหกองการ
เจาหนาท่ี เพ่ือติดตามผลดําเนินการดวย สวนขาราชการท่ีไมไดอยูในกลุมท่ีกรมฯ
ติดตาม ตรวจสอบ รวมถึงพนักงานราชการและลูกจางประจํา  จะใชวิธีสุมตรวจ
เปนรายๆไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๓ 
 

 
 

สําหรับแนบทายประกาศฯ ไดแก 
 
เอกสารหมายเลข 1 (พจนานุกรมสมรรถนะ) 
เอกสารหมายเลข 2.1 (แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ:ขาราชการ) 
เอกสารหมายเลข 2.1 (แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ:พนักงานราชการ) 
เอกสารหมายเลข 2.1 (แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ:ลูกจางประจํา) 
เอกสารหมายเลข 3 (แบบรายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ) 

 
ขอใหหนวยงานดาวนโหลดเอกสารไดที่เว็บไซดกองการเจาหนาที่ ขาวประชาสัมพันธ
สําหรับเครือขายกองการเจาหนาที่ เรื่องประกาศหลักเกณฑและวิธีประเมินผลการ
ปฏิบัติงานกรมสุขภาพจิต รอบแรก ป ๒๕๕๖ 

 
 
 
 


