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คําอธิบาย 
หลักเกณฑและวิธีประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการพลเรือนสามัญ พนักงานราชการ และ

ลูกจางประจาํ ของกรมสุขภาพจิต ในแตละองคประกอบ 
 

องคประกอบ หลักเกณฑและแนวทางท่ีกําหนด 

๑ . ร อ บ ร ะ ย ะ เว ล า ใน ก า ร    
ประเมินผล 

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

๒. องคประกอบในการประเมิน
และสัดสวนคะแนนของแตละ
องคประกอบ 

ขาราชการและพนักงานราชการ  
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 หนวยงานจะตองจัดทําหลักเกณฑและวิธีประเมินผลของ
องคประกอบอ่ืนท่ีเลือกใชให ชัดเจน และเสนอขอความเห็นชอบตอกรม
สุขภาพจิต กอนประกาศใชในหนวยงาน 
 
ลูกจางประจํา 
๑. ผลงาน  ๗๐ คะแนน  
๒. คุณลักษณะการปฏิบัติงาน  ๓๐ คะแนน   
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องคประกอบ หลักเกณฑและแนวทางท่ีกําหนด 

๓ . ห ล ัก เก ณ ฑ แ ล ะ ว ิธ ีก า ร
ประเม ินผลส ัมฤทธิ ์ของงาน
แ ล ะพ ฤ ต ิก ร ร ม ก า ร ป ฏ ิบ ัติ
ราชการหรือสมรรถนะ และ
ทักษะ (ทั้งนี้การประเมินทักษะ
ใ ช เ พื ่อ ก า ร พ ัฒ น า เท า นั ้น  
ยังไม ได นําผลการประเม ิน ไป
ประกอบการพิจารณาเพื่อเลื่อน
ข้ันเงินเดือน) 

๓.๑ ผลสัมฤทธิ์ของงาน 
           
           
  

แหลงท่ีมาของตัวชี้วัด   
ขาราชการและพนักงานราชการ 
๑. คํารับรองการปฏิบัติราชการ/ยุทธศาสตรของกรม 
๒. ยุทธศาสตรของหนวยงาน 
๓. งาน/ภารกิจ ตามหนาท่ีความรับผิดชอบ  
๔. *คลังตัวชี้วัดสําหรับสายงานหลักกรมสุขภาพจิต  (ใหกําหนดตัวชี้วัดจากคลัง
ตัวชี้วัดสายงานหลักกรมสุขภาพจิต จํานวนไมนอยกวา ๒ ตัว แกผูดํารงตําแหนงใน
สายงานหลักกรมสุขภาพจิต)  
๕.  *เกณฑมาตรฐาน PMQA (กระบวนงานสรางคุณคาและกระบวนงานสนับสนุน) 
/HA /ISO (ใหกําหนดตัวชี้วัดจากเกณฑมาตรฐาน PMQA (กระบวนงานสราง
คุณคาและกระบวนงานสนับสนุน) /HA /ISO แกผูรับผิดชอบงาน PMQA / HA / 
ISO)  
*หมายเหตุ เปนตัวชี้วัดท่ีใหหนวยงานกําหนด และประเมิน โดยอาจคิดคะแนนเพ่ือ
ใชพิจารณาเลื่อนเงินเดือนดวยหรือไมก็ได 
ลูกจางประจํา 
๑. ผลงาน  ๗๐ คะแนน แบงเปน 

๑.๑ ปริมาณงาน  ๑๕ คะแนน 
     (พิจารณาจากปริมาณผลงานเปรียบเทียบกับ เปาหมาย ขอตกลง หรือมาตรฐานของงาน) 

๑.๒ คุณภาพงาน  ๑๕ คะแนน 
(พิจารณาจากความถูกตอง ความครบถวน ความสมบูรณ และความประณีต หรือคุณภาพอืน่ๆ) 

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 และแจงใหผูปฏิบัติงานทราบกอนมีการประเมิน เชน 
องคประกอบดานผลงาน ในเรื่องปริมาณงาน อาจกําหนดวาในรอบการประเมิน
จะตองทํางานสําเร็จก่ีชิ้น จึงจะไดคะแนนเต็ม กรณีทํางานไมสําเร็จตามกําหนด   
ก็จะไดคะแนนลดหลั่นลงมา 

 

๓.๑.๑ จํานวนตัวชี้วัด ขาราชการระดับหัวหนาฝาย/กลุมงาน และหรืองาน  
ใหมีตัวชี้วัดท่ีไดรับการถายทอด ไมนอยกวา ๗ ตัว 
 
ขาราชการระดับผูปฏิบัติงาน  
ใหมีตัวชี้วัดท่ีไดรับการถายทอด ไมนอยกวา ๕ ตัว 
 

 



 ๔ 
 

องคประกอบ หลักเกณฑและแนวทางท่ีกําหนด 

 พนักงานราชการ  
ใหมีตัวชี้วัดท่ีไดรับการถายทอด ไมนอยกวา ๓ ตัว 
 
ลูกจางประจํา 
ใหกําหนดตัวชี้วัดท่ีไดรับการถายทอดใหสอดคลองในแตละองคประกอบ  
อยางนอย ๑ ตัว ในแตละองคประกอบยอย 
 

๓.๑.๒ การกําหนดคา
เปาหมาย 
 

ขาราชการและพนักงานราชการ 
แบงออกเปน ๕ ระดับ คือ 
-  ระดับ ๑  ต่ํากวาท่ีคาดหวังและตองปรับปรุงแกไข 
-  ระดับ ๒  ต่ํากวาท่ีคาดหวัง 
-  ระดับ ๓  บรรลุตามท่ีคาดหวัง 
-  ระดับ ๔  เกินกวาท่ีคาดหวัง 
-  ระดับ ๕  ดีเดน  
 

ลูกจางประจํา 
ใหผูบังคับบัญชา กําหนดเปาหมายในการทํางาน โดยเทียบเคียงกับสัดสวนคะแนน 
ท่ีใหไวในแตละองคประกอบการประเมิน เชนปริมาณงานรอยละ ๑๕ หรือเทากับ 
๑๕ คะแนน ผูปฏิ บั ติ งานตองส งมอบงาน ๑๕ ชิ้ น  จึ งจะไดคะแนนเต็ม  
หากผูปฏิบัติงานไมสามารถสงมอบงานไดตามจํานวนดังกลาว เชน ปฏิบัติงานได 
๑๓ ชิ้น ให ไดรับ ๑๓ คะแนน ท้ังนี้ ให ใชการเทียบสัดสวนในลักษณะของ
บัญญัติไตรยางคในการคิดคํานวณคะแนนจากเปาหมายการทํางานท่ีกําหนด  
 

๓ .๑ .๓  ก าร กํ าห น ด
น้ําหนัก 

ขาราชการระดับหัวหนาฝาย/กลุมงาน และหรืองาน  
ไดแก  ผูไดรับการถายโอนตัวช้ีวัดและคาเปาหมายจากหัวหนาหนวยงาน  
ใหกําหนดน้ําหนัก ดังนี้ 
- ตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ/ยุทธศาสตรของกรม ใหกําหนดน้ําหนัก
เทากับ ๓ 
- ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตรของหนวยงาน ใหกําหนดน้ําหนักเทากับ ๒ 
- ตัวชี้วัดในคลังตัวชี้วัดสําหรบัสายงานหลักกรมสุขภาพจิต ใหกําหนดน้ําหนัก
เทากับ ๑ 
- ตัวชี้วัดตามเกณฑมาตรฐาน PMQA (กระบวนงานสรางคุณคาและกระบวนงาน
สนับสนนุ) /HA /ISO  ใหกําหนดน้ําหนักเทากับ ๑  
- ตัวชี้วัดตามงาน/ภารกิจ ตามหนาท่ีความรับผิดชอบ ใหกําหนดน้ําหนักเทากับ ๑ 
 
ขาราชการระดับผูปฏิบัติงาน   
ใหกําหนดน้ําหนักตัวชี้วัดทุกประเภทเทากัน  โดยกําหนดน้ําหนักแตละตัวชี้วัด
เทากับ ๑ 



 ๕ 
 

องคประกอบ หลักเกณฑและแนวทางท่ีกําหนด 

 พนักงานราชการ  
ใหกําหนดน้ําหนักตัวชี้วัดทุกประเภทเทากัน โดยกําหนดน้ําหนักแตละตัวชี้วัด
เทากับ ๑ 
 

ลูกจางประจํา  
ไมกําหนดในการคํานวณคาคะแนนท่ีไดรับ เนื่องจากใชการพิจารณาจากคะแนนท่ี
ไดรับจริง 
 

๓.๒  สมรรถนะและทักษะท่ี
กําหนด  

แหลงท่ีมาของสมรรถนะและทักษะ 
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, วันท่ี 
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ และวันท่ี ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยมีการกําหนดรายละเอียด
พฤติกรรมบงชี้ รายการและระดับสมรรถนะหลัก สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะ
งานท่ีปฏิบัติ และสมรรถนะทางการบริหาร สําหรับขาราชการแตละประเภท ดังนี้ 

๑.๑ ตําแหนงประเภทวิชาการ ซ่ึงเปนตําแหนงในสายงานหลักกรมสุขภาพจิต 
รวม ๑๒ สายงาน  ไดแก  

 สายงานนายแพทย 
 สายงานทันตแพทย 
 สายงานพยาบาลวิชาชีพ 
 สายงานนักจิตวิทยา 
 สายงานนักจิตวิทยาคลินิก 
 สายงานเภสัชกร 
 สายงานนักสังคมสงเคราะห 
 สายงานนักกิจกรรมบําบัด 
 สายงานนักเวชศาสตรการสื่อความหมาย 
 สายงานนักวชิาการศึกษา 
 สายงานนักวิชาการศึกษาพิเศษ 
 สายงานนักวิชาการสาธารณสุข 

๑.๒ ตําแหนงประเภทวิชาการและประเภทท่ัวไป ซ่ึงเปนตําแหนงในสาย
งานสนับสนุน รวมจํานวน ๔๑ สายงาน ไดแกตําแหนงท่ีนอกเหนือจากขอ ๑.๑ 

๑.๓ ตําแหนงประเภทอํานวยการ ครอบคลุมถึงผูท่ีดํารงตําแหนงประเภท
อํานวยการและผูท่ีไดรับมอบหมายให “ปฏิบัติหนาท่ี” “รักษาการในตําแหนง” 
และ “รักษาราชการแทน” ในตําแหนงประเภทอํานวยการ 
 

 



 ๖ 
 

องคประกอบ หลักเกณฑและแนวทางท่ีกําหนด 

 พนักงานราชการ   

ใหกําหนดรายการสมรรถนะหลัก สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติ
และทักษะ จากพจนานุกรรมสมรรถนะกรมสุขภาพจิต 
 
ลูกจางประจํา 

ใหใชการประเมินคุณลักษณะการปฏิบัติงาน ตามท่ีกําหนดในองคประกอบ
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 
(พิจารณาจากการปฏิบัติงานในหนาที่ที่ไดรับมอบหมายโดยเต็มใจ มุงมั่นทํางานใหสําเร็จลุลวง และ

ยอมรับผลที่เกิดจากการทํางาน) 
๔. ความรวมมือ ๔ คะแนน 
(พิจารณาจากความสามารถในการทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางเหมาะสม อันเปนผลทําใหงานลุลวงไป

ดวยดี) 
๕. สภาพการมาปฏิบัติงาน ๔ คะแนน 
(พิจารณาจากการตรงตอเวลา การลาหยุดงาน การขาดงาน) 
๖. การวางแผน ๔ คะแนน 
(พิจารณาจากความสามารถในการคาดการณ การวิเคราะหขอมูล กําหนดเปาหมายและวิธีปฏิบัติงานใหเหมาะสม) 
๗. ความคิดริเริ่ม ๔ คะแนน 
(พิจารณาจากความสามารถในการคิดริเร่ิมปรับปรุงงานใหเกิดผลสําเร็จไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นกวาเดิม 

รวมทั้งมีความคิดเห็น ขอเสนอแนะ มาใชประโยชนตอองคกร) 

 
           ๓.๒.๑ จํานวนสมรรถนะ ขาราชการ 

   ๑.๑ ตําแหนงประเภทวิชาการ ซ่ึงเปนตําแหนงในสายงานหลักกรมสุขภาพจิต 
ใหกําหนดรายการสมรรถนะ ดังนี ้
รายการสมรรถนะหลัก เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงาน จํานวน ๕ รายการ  คือ 

 ๑) การมุงผลสัมฤทธิ์ 
 ๒) บริการท่ีดี 

 ๓) การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 
๔) การยึดม่ันในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม 
๕) การทํางานเปนทีม 

 

 



 ๗ 
 

องคประกอบ หลักเกณฑและแนวทางท่ีกําหนด 

 รายการสมรรถนะตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติ เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงาน จํานวน 
๔ รายการ คือ 

๑) การถายทอดองคความรูและเทคโนโลยีสุขภาพจิต 
๒) การบริหารความเปลี่ยนแปลง 
๓) สมรรถนะตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติของแตละตําแหนง ตัวท่ี ๑ 
๔) สมรรถนะตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติของแตละตําแหนง ตัวท่ี ๒ 

เชน ตําแหนงนักจิตวิทยา รายการสมรรถนะตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
ตัวท่ี ๑ คือ การตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยา 
ตัวท่ี ๒ คือ การบําบัดทางจิตวิทยา    
รายการสมรรถนะเพ่ือการพัฒนา จํานวน ๓ รายการ คือ 
           ๑) ศิลปะการสื่อสารจูงใจ 
           ๒) การคิดเชิงวิเคราะห 
           ๓) สภาวะผูนํา 
 
   ๑.๒ ตําแหนงประเภทวิชาการและประเภทท่ัวไป ซ่ึงเปนตําแหนงในสายงาน
สนับสนุน และสายสนับสนุนสายงานหลกั ใหกําหนดรายการสมรรถนะ ดังนี้ 
รายการสมรรถนะหลัก เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงาน จํานวน ๕ รายการ คือ 

๑) การมุงผลสัมฤทธิ์ 
๒) บริการท่ีดี 
๓) การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 
๔) การยึดม่ันในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม 
๕) การทํางานเปนทีม 

รายการสมรรถนะตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติ เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงาน คือ 
๑) ศิลปะการสื่อสารจูงใจ 
๒) การบริหารความเปลี่ยนแปลง 
๓) สมรรถนะตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติของแตละตําแหนง ตัวท่ี ๑ 
๔) สมรรถนะตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติของแตละตําแหนง ตัวท่ี ๒ 

เชน ตําแหนงนักจัดการงานท่ัวไป รายการสมรรถนะตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
ตัวท่ี ๑ คือ ความยืดหยุนผอนปรน   
ตัวท่ี ๒ คือ การตรวจสอบความถูกตองตามกระบวนงาน    
รายการสมรรถนะเพ่ือการพัฒนา จํานวน ๒ รายการ คือ 

๑) การคิดเชิงวิเคราะห 
๒) สภาวะผูนํา 

 
 

 



 ๘ 
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 ๑.๓ ตําแหนงประเภทอํานวยการ ครอบคลุมถึงผู ท่ีดํารงตําแหนงประเภท
อํานวยการและผูท่ีไดรับมอบหมายให “ปฏิบัติหนาท่ี”, “รักษาการในตําแหนง” 
และ “รักษาราชการแทน” ในตําแหนงประเภทอํานวยการ ใหกําหนดรายการ
สมรรถนะ ดังนี้ 
รายการสมรรถนะหลัก เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงาน จํานวน ๕ รายการ  คือ 
   ๑) การมุงผลสัมฤทธิ์ 
 ๒) บริการท่ีดี 
 ๓) การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 
 ๔) การยึดม่ันในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม 

 ๕) การทํางานเปนทีม  
รายการสมรรถนะทางการบริหาร เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงาน จํานวน ๖ 
รายการ คือ 
   ๑) สภาวะผูนํา 
 ๒) วิสัยทัศน 
 ๓) การวางกลยุทธภาครัฐ 
 ๔) ศักยภาพเพ่ือนําการปรับเปลี่ยน 
 ๕) การควบคุมตนเอง 
 ๖) การสอนงานและการมอบหมายงาน 
รายการสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติ เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงาน 
จํานวน ๑ รายการ คือ การบริหารความเปลี่ยนแปลง 
รายการสมรรถนะเพ่ือการพัฒนา จํานวน ๒ รายการ คือ 

๑) การคิดเชิงวิเคราะห 
๒) ศิลปะการสื่อสารจูงใจ 

 
พนักงานราชการ   

๑. รายการสมรรถนะหลัก  จํานวน ๕ รายการ คือ 
๑) การมุงผลสัมฤทธิ์ 
๒) บริการท่ีดี 
๓) การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 
๔) การยึดม่ันในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม 
๕) การทํางานเปนทีม 

๒. รายการสมรรถนะตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติ จํานวน ๓ รายการ โดย 
๒.๑ ตําแหนงท่ีชื่อเหมือนขาราชการ/ปฏิบัติหนาท่ีคลายคลึงกัน ใหใช

รายการเดียวกันกับขาราชการ 
๒.๒ ตําแหนงท่ีชื่อไมเหมือนขาราชการ และปฏิบัติหนาท่ีตางกับขาราชการ 
เพ่ิมเติมสมรรถนะดังนี้ 
 

 



 ๙ 
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 ๒.๒.๑ ศิลปะการสื่อสารจูงใจ 
๒.๒.๒ การคิดเชิงวิเคราะห 
๒.๒.๓ การตรวจสอบความถูกตองตามกระบวนงาน 

 
ลูกจางประจํา 
ใหใชการประเมินคุณลักษณะการปฏิบัติงาน ตามท่ีกําหนดในองคประกอบการ
ประเมิน ดานคุณลักษณะการปฏิบัติงานใหครบทุกองคประกอบ 
 

๓.๒.๒ จํานวนทักษะ ขาราชการและพนักงานราชการ 
๑. ทักษะตาม ก.พ. จํานวน ๔ รายการ คือ 

๑.๑ การใชคอมพิวเตอร 
๑.๒ การใชภาษาอังกฤษ 
๑.๓ การคํานวณ 
๑.๔ การจัดการขอมูล 

๒. ทักษะกรมสุขภาพจิต 
ใหกําหนดรายการทักษะจากพจนานุกรมสมรรถนะกรมสุขภาพจิต ตามสายงาน
ตางๆ ในกรมสุขภาพจิต 
 

๓.๒ .๓ การกําหนดคา
เปาหมาย 
 

ขาราชการและพนักงานราชการ 
กําหนดคาเปาหมาย (ระดับสมรรถนะท่ีคาดหวัง) ของสมรรถนะและทักษะแตละ
รายการใหเปนไปตามท่ีกําหนดในพจนานุกรมสมรรถนะกรมสุขภาพจิต ซ่ึงเปน 
การกําหนดตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๐๘/ว ๒๗ ลงวันท่ี ๒๙ กันยายน 
๒๕๕๒ ท่ีผานความเห็นชอบจาก อ.ก.พ.กรม แลว ในการประชุม อ.ก.พ.กรม เมื่อ
วันท่ี ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐     
 

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

 



 ๑๐ 
 

องคประกอบ หลักเกณฑและแนวทางท่ีกําหนด 

๓ .๒ .๔  การ กํ าห น ด
น้ําหนัก 

ขาราชการและพนักงานราชการ 
๑. รายการสมรรถนะ 

ไมมีการกําหนดน้ําหนักในแตละรายการสมรรถนะ ใหคํานวณคะแนนสมรรถนะ 
ดังนี้ 
   - จํานวนสมรรถนะท่ีสังเกตพบวามีระดับของสมรรถนะสูงกวา หรือเทากับระดับ
ของสมรรถนะท่ีคาดหวัง ใหคูณดวย ๓ 
   - จํานวนสมรรถนะท่ีสังเกตพบวามีระดับของสมรรถนะต่ํากวา ระดับของ
สมรรถนะท่ีคาดหวัง ๑ ระดับ ใหคูณดวย ๒ 
   - จํานวนสมรรถนะท่ีสังเกตพบวามีระดับของสมรรถนะต่ํากวา ระดับของ
สมรรถนะท่ีคาดหวัง ๒ ระดับ ใหคูณดวย ๑ 
   - จํานวนสมรรถนะท่ีสังเกตพบวามีระดับของสมรรถนะต่ํากวา ระดับของ
สมรรถนะท่ีคาดหวัง ๓ ระดับ ใหคูณดวย ๐ 
หลังจากนั้นใชสูตรการคํานวณคะแนนสมรรถนะ ดังนี้         
          ผลรวมของคะแนนสมรรถนะทุกตวั / (จํานวนสมรรถนะ * ๓) 
 

๒. รายการทักษะ 
ไมมีการกําหนดน้ําหนักในแตละรายการทักษะ ใหคํานวณคะแนนทักษะ ดังนี้ 
   - จํานวนทักษะท่ีสังเกตพบวามีระดับของทักษะสูงกวา หรือเทากับระดับของ
ทักษะท่ีคาดหวัง ใหคูณดวย ๓ 
   - จํานวนทักษะท่ีสังเกตพบวามีระดับของทักษะต่ํากวา ระดับของทักษะท่ี
คาดหวัง ๑ ระดับ ใหคูณดวย ๒ 

   - จํานวนทักษะท่ีสังเกตพบวามีระดับของทักษะต่ํากวา ระดับของทักษะท่ี
คาดหวัง ๒ ระดับ ใหคูณดวย ๑ 
   - จํานวนทักษะท่ีสังเกตพบวามีระดับของทักษะต่ํากวา ระดับของทักษะท่ี
คาดหวัง ๓ ระดับ ใหคูณดวย ๐ 
หลังจากนั้นใชสูตรการคํานวณคะแนนทักษะ ดังนี้         
          ผลรวมของคะแนนทักษะทุกตัว / (จํานวนทักษะ * ๓) 
 
ลูกจางประจํา ไมกําหนดในการคํานวณคาคะแนนท่ีไดรับ เนื่องจากใชการ
พิจารณาจากคะแนนท่ีไดรับจริง 
 
 

 



 ๑๑ 
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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) ท้ังนี้ หากมีคะแนนเฉล่ียของผล
การปฏิบัติงาน ๒ ครั้ง ติดตอกันต่ํากวาระดับดี ใหผูบังคับบัญชาทําความเห็น
เสนอหัวหนาสวนราชการเพ่ือพิจารณาส่ังเลิกจางตอไป  
 
ลูกจางประจํา 
-  ระดับดีเดน  (๙๐ – ๑๐๐ % )  
-  ระดับเปนท่ียอมรับได  (๖๐ – ๘๙ %)       
-  ระดับตองปรับปรุง (ต่ํากวารอยละ ๖๐) ไมไดรับการเลื่อนคาจาง 
การกําหนดชวงคะแนนในแตละระดับการประเมิน เปนไปตามท่ีกําหนดในกฏ 
ระเบียบของลูกจางประจํา (แบบอิงเกณฑ) 
 

๕. แบบประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

ขาราชการ  
 ใชแบบฟอรมตามแบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ กรมสุขภาพจิต  
สําหรับขาราชการ 
พนักงานราชการ  
 ใชแบบฟอรมตามแบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ กรมสุขภาพจิต 
สําหรับพนักงานราชการ 
ลูกจางประจํา  
 ใชแบบฟอรมตามแบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ กรมสุขภาพจิต 
สําหรับลูกจางประจํา 
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๖ . การพัฒ นาผลการปฏิ บั ติ
ราชการ 

ขาราชการและพนักงานราชการ  
ใหผูบั งคับบัญชาจัดให มีการพัฒนาแกผูปฏิบัติ งาน โดยเฉพาะเม่ือพบวา
ผูปฏิบัติงานไดรับผลการประเมินสมรรถนะและทักษะต่ํากวาระดับท่ีคาดหวัง  
ท้ังนี้เพ่ือ 

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

และใหเทากับหรือสูงกวาทักษะท่ีคาดหวัง 
๓. พัฒนาเพ่ือเพ่ิมผลผลิตในการดําเนินงานสูความเปนเลิศของสถานบริการ 

(Excellent Center) 
และใหบันทึกผลการพัฒนาลงในแบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการดวย 
รวมถึงการจัดเก็บขอมูลการพัฒนารายบุคคลลงในระบบสารสนเทศทรัพยากร
บุคคลระดับกรม (DPIS) 
 
ลูกจางประจํา  
ใหผูบังคับบัญชาจัดใหมีการพัฒนาแกผูปฏิบัติงาน ตามความเหมาะสม เพ่ือให
สามารถปฏิบัติงานไดตามเปาหมายท่ีกําหนด 
 

๗. การติดตามผลการปฏิ บัติ  
ราชการ 

ขาราชการ /พนักงานราชการ /ลูกจางประจํา 
ใหผูบังคับบัญชา กํากับ ติดตาม  พัฒนา  และใหคําปรึกษาในการปฏิบัติราชการ
ในระหวางรอบการประเมิน 
 
 

๘. การประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

ขาราชการ /พนักงานราชการ /ลูกจางประจํา 
ใหผูบังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติราชการเม่ือสิ้นรอบการประเมิน ดังนี้ 

๑. ผูท่ีไปชวยราชการ ใหผูบังคับบัญชาของผูรับการประเมินในหนวยงานท่ีไป
ชวยราชการ ท้ังภายในและภายนอกสังกัดกรมสุขภาพจิต เปน “ผูมีอํานาจหนาท่ี
ประเมิน” เม่ือสิ้นรอบการประเมิน 

๒. ผูลาศึกษาเพ่ิมเติมตามคําสั่งหรือการมอบหมายของทางราชการในหลักสูตร
ท่ี อ.ก.พ. กรม หรือ อ.ก.พ. กระทรวง พิจารณาเห็นวาเปนความจําเปนอยางยิ่ง  
ใหถือเสมือนวาขาราชการท่ีไปศึกษาในหลักสูตรนั้นๆ ไปปฏิบัติราชการ ซ่ึงอาจนํา
ผลงานจากการศึกษามาประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนได (ไดแก หลักสูตร
วิสัญญีพยาบาล ๑ ป, หลักสูตรแพทยประจําบาน สาขาเวชศาสตรปองกัน แขนง
สุขภาพจิตชุมชน) 
 

  



 ๑๓ 
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 ๙. การแจงผลการประเมินผล
การปฏิบัติราชการ 

ขาราชการ /พนักงานราชการ /ลูกจางประจํา 
ใหผูบังคับบัญชาแจงผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ เฉพาะคะแนน
ประเมินผลการปฏิ บัติ ราชการในเบ้ืองตน  ซ่ึ งคะแนนดังกลาวไดผ าน 
ความเห็นชอบของคณะกรรมการกล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของหนวยงาน ใหผูรับการประเมินทราบเปนรายบุคคล โดยใหลงลายมือชื่อ
รับทราบผลการประเมินในแบบสรุปการประเมินผลการปฏิบั ติราชการ  
กรมสุขภาพจิต พรอมใหคําปรึกษาเพ่ือนําไปสูการพัฒนา 
 

๑๐. การกล่ันกรองผลการประเมิน 
ผลการปฏิบัติราชการ 

ขาราชการ /พนักงานราชการ /ลูกจางประจํา 
ใหมีการทบทวนคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของหนวยงาน เพ่ือทําหนาท่ีกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของขาราชการ และใหครอบคลุมถึงพนักงานราชการ และลูกจางประจําใน
หนวยงานดวย 
 

๑๑. การประกาศผลการประเมิน 
ผลการปฏิบัติราชการ 

ขาราชการและพนักงานราชการ  
ใหหนวยงานประกาศผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการและ
พนักงานราชการในสังกัด เฉพาะกลุมระดับดีเดน และดีมาก หลังกรมสุขภาพจิตได
มีคําสั่งเลื่อนเงินเดือน/คาตอบแทน และประกาศอัตรารอยละของการเลื่อน
เงินเดือนและคาตอบแทนแลว ในท่ีเปดเผยใหทราบโดยท่ัวกัน เพ่ือเปนการยกยอง 
ชมเชยและสรางแรงจูงใจใหพัฒนาผลการปฏิบัติงานในรอบการประเมิน ในรอบ
ตอไปใหดียิ่งข้ึน 
ท้ังนี้ หากมีผลการประเมินต่ํากวาระดับดี หรือในระดับท่ีตองใหไดรับการพัฒนา
ปรับปรุงตนเอง ขอใหแจงขาราชการผูนั้นทราบ โดยกําหนดให เขารับ 
การพัฒนาปรับปรุงโดยลงลายมือช่ือรับทราบไวเปนหลักฐาน รวมท้ังกําหนด
เปาหมายในระดับอันเปน ท่ีพอใจของทางราชการให ชัดเจน เพ่ือใช ใน 
การประเมินผลการปฏิบัติราชการครั้งตอไป และใหมีระยะเวลาไมเกินสามรอบ
การประเมิน 
 
ลูกจางประจํา 
ใหหนวยงานประกาศผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของลูกจางประจําใน
สังกัด เฉพาะกลุมระดับดีเดน หลังกรมสุขภาพจิตไดมีคําสั่งเลื่อนคาจางแลว ในท่ี
เปดเผยใหทราบโดยท่ัวกัน เพ่ือเปนการยกยอง ชมเชยและสรางแรงจูงใจใหพัฒนา
ผลการปฏิบัติงานในรอบการประเมินในรอบตอไปใหดียิ่งข้ึน 
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๑๒ . ระบบการจัดเก็บผลการ
ประเมินและห ลักฐานแสดง
ความสําเร็จของงาน 

ขาราชการ /พนักงานราชการ /ลูกจางประจํา 
ใหหนวยงานบันทึกผลการประเมินขาราชการรายบุคคล (เฉพาะขาราชการกลุม
ชํานาญการพิเศษลงมา) และพนักงานราชการ ลงในโปรแกรมระบบประเมินผล
การปฏิบัติงานกรมสุขภาพจิต ท่ีกองบริหารทรัพยากรบุคคลไดจัดทําข้ึน ซ่ึงอยูใน
เว็บไซดกองบริหารทรัพยากรบุคคล สําหรับขาราชการระดับเชี่ยวชาญข้ึนไป และ
ลูกจางประจํา ใหหนวยงานกําหนดการจัดเก็บผลการประเมินไวในรูปแบบท่ี
สามารถสืบคนขอมูลยอนหลัง และสามารถจัดทําสรุป/วิเคราะหผลในภาพรวมของ
ระดับหนวยงานได สวนแบบประเมินรายบุคคล (ตนฉบับ) ทุกคน ใหเก็บไวท่ี
หนวยงานตนสังกัด 
 

๑๓. ระบบการรายงานผลการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตอ
กรมสุขภาพจิต 

ขาราชการ /พนักงานราชการ /ลูกจางประจํา 
หลังจากหนวยงานไดบันทึกผลการประเมินรายบุคคล (เฉพาะขาราชการกลุม
ชํานาญการพิเศษลงมา) และพนักงานราชการ ลงในโปรแกรมระบบประเมินผล
การปฏิบัติงานกรมสุขภาพจิตเรียบรอยแลว โปรแกรมจะประมวลผลขอมูลและ
จัดเก็บเปนฐานขอมูลสําหรับใชดําเนินการบริหารคาตอบแทนตอไป โดยหนวยงาน
ไมตองรายงานผลการประเมินแตอยางใด กรมฯ จะเรียกใชขอมูลจากระบบ
รายงานของโปรแกรมเอง  สําหรับขาราชการระดับเชี่ยวชาญ ข้ึนไป และ
ลูกจางประจํา ใหรายงานตามแบบฟอรมท่ีกําหนด ภายในระยะเวลาท่ีกรมฯ 
กําหนด 

สําหรับขาราชการท่ีอยูในกลุมท่ีกรมฯ ไดกําหนดการติดตามและตรวจสอบ 
การถายโอนตัวชี้วัดและคาเปาหมาย ไดแก 

๑. กลุมหัวหนาฝาย/กลุมงาน และหรืองาน 
๒. กลุมหัวหนาตึกผูปวย หรือเทียบเทา 
๓. กลุมผูปฏิบัติงานศูนยสุขภาพจิต และหนวยงานสวนกลาง 
๔. กลุมขาราชการท่ีผลการปฏิบัติงานและการพัฒนาสมรรถนะในการ

ปฏิบัติงานมีความสําคัญตอการบรรลุเปาประสงคในการพัฒนางานสุขภาพจิต 
ไดแก 

๔.๑ กลุมขาราชการท่ีไดรับคัดเลือกใหเปนขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์
สูง (High Performance and Potential System : HiPPs)  ของสํานักงาน ก.พ. 

๔ .๒กลุ มข าราชการท่ี ได รับ คัด เลื อกให เข าสู ระบบ Talent 
Management System  กรมสุขภาพจิต 

๔.๓ กลุมขาราชการท่ีไดรับคัดเลือกใหเขาสูระบบ Succession 
Planning System กรมสุขภาพจิต 

๔.๔  กลุ มนักเรียนทุนรัฐบาล ที่อยู ในระหวางใชทุน (ไมรวม
ตําแหนงนายแพทย) เชน ทุนรัฐบาลเพ่ือดึงดูดผูมีศักยภาพสูง ท่ีกําลังศึกษาอยู
ในสถาบันการศึกษาในประเทศ และผูที่เพิ่งกลับมาปฏิบัติราชการหลังการลา
ศึกษา  

 



 ๑๕ 
 

องคประกอบ หลักเกณฑและแนวทางท่ีกําหนด 

 ขอใหจัดสงสําเนาแบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ใหกองบริหาร
ทรัพยากรบุคคล เพ่ือติดตามผลดําเนินการดวย สวนขาราชการท่ีไมไดอยูในกลุม
ท่ีกรมฯ ติดตาม ตรวจสอบ รวมถึงพนักงานราชการและลูกจางประจํา จะใชวิธีสุม
ตรวจเปนรายๆ ไป 
 


