
  
 
              

 
ค าส่ังโรงพยาบาลคลองใหญ่ 

ท่ี   ๓     / ๒๕๖๒ 
เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการอ านวยการประเมินผลสัมฤทธิ์และคณะกรรมการปฏิบัติการ 

ประเมินผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติราชการ รอบการประเมินท่ี ๑/๒๕๖๒ 
 

 

  ด้วยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๗๖ บัญญัติให้ผู้บังคับบัญชา    
มีหน้าท่ีประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาแต่งต้ังและเล่ือน
เงินเดือน ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.พ. ก าหนด เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการเป็นไปโดย
โปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ ซึ่ง ก.พ.ได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
ข้าราชการพลเรือนสามัญไว้ตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๑๒/ว ๒๐ ลงวันท่ี ๓ กันยายน ๒๕๕๒,      
ท่ี นร ๑๐๑๒/ว ๒๗ ลงวันท่ี ๒๙ กันยายน ๒๕๕๒, กฎ ก.พ. ว่าด้วยการเล่ือนเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๕๒ และให้
เป็นไปตามประกาศของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขตามท่ีประกาศไว้ ก าหนดให้ทุกส่วนราชการจัดท า
ค ารับรองการปฏิบัติราชการ รวมถึงให้มีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
โดยให้ประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ด ารงต าแหน่งทุกระดับวิชาชีพ 

  ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินงานจัดท าและประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการของบุคลากรของโรงพยาบาลคลองใหญ่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ยกระดับและพัฒนาประสิทธิผล
การด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ จึงเห็นสมควรแต่งต้ังคณะกรรมการอ านวยการประเมินผลสัมฤทธิ์และ
คณะกรรมการปฏิบัติการประเมินผลสัมฤทธิ์ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังต่อไปนี้ 

คณะกรรมการอ านวยการประเมินผลสัมฤทธิ์ ประกอบด้วย  
๑. นางสาวศิรดา  วงศ์วานวัฒนา    ผู้อ านวยการโรงพยาบาลคลองใหญ่          ประธานคณะกรรมการ 
๒. นางสาวสมรักษ์  วิจิตรสมบัติ  รองผู้อ านวยการโรงพยาบาลคลองใหญ่  กรรมการ 
๓. นางสาวรัตนา อนันต์   หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล   กรรมการ 
๔. นางสาวชาทิศฐ์มาฆ์  สุลักษณานนท์ หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค กรรมการ 
๕. นางสาวอินทิรา  อินทรประสงค์  ทันตแพทย์ช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
๖. นายแฉล้ม  อิ่มอุไร   หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทย  กรรมการ 

และการแพทย์ทางเลือก  
๗. นางสาวสุรีย์รัตน์  ธนากิจ  รองผู้อ านวยการโรงพยาบาลคลองใหญ่   กรรมการและเลขานุการ 
๘. นางสาวพัทธ์ธีรา  ขันนาก  ผู้รับผิดชอบงานบุคลากร   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
 
 

ให้มีอ านาจ... 
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ให้มีอ านาจ หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบ ดังนี้ 
๑)  อ านวยการให้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์เพื่อให้บุคลากรของโรงพยาบาลคลองใหญ่มีการปฏิบัติราชการ

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
๒)  ก าหนดกรอบนโยบายและจุดเน้นเพื่อให้มกีารประเมินผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติราชการในแต่ละรอบ

การประเมินผล 
๓)  ก าหนดกรอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ตามหลักการประเมินผลสัมฤทธิ์เพื่อมุ่งเน้นการติดตามผลลัพธ์

ท่ีท้าทาย ๗ ด้านขององค์การ 
๔)  ก าหนดองค์ประกอบเพื่อใช้ในการประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติราชการ โดยอิงตามประกาศหนังสือ

ส านักงาน ก.พ. (หนังสือ ก.พ. ท่ี นร ๑๐๑๒/ว ๒๐) และส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
๕)  แต่งต้ังคณะกรรมการปฏิบัติการเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ 
๖)  ก ากับคณะกรรมการปฏิบัติการประเมินผลสัมฤทธิ์ และหน่วยงานตามโครงสร้างให้รวบรวมผลการ

ปฏิบัติราชการ เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรทุกระดับวิชาชีพเป็นไปโดยโปร่งใส, เป็นธรรม 
และตรวจสอบได้  

๗) ก าหนดหลักเกณฑ์เพื่อจัดสรรส่ิงจูงใจ, รางวัล และค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติราชการตามเกณฑ์
ค่าคะแนนเฉล่ียถ่วงน้ าหนัก 

๘) แก้ไขและตอบสนองปัญหาหรือข้อร้องเรียนอันเกี่ยวกับการจัดท าข้อตกลง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การประเมินผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติราชการ 

๙) จัดท าคู่มือการประเมินผลสัมฤทธิ์ เพื่อแจกแก่คณะกรรมการบริหารโครงการ หน่วยงาน และผู้เกี่ยวข้อง 
และส่ือสารให้กับบุคลากรทุกระดับได้รับทราบโดยท่ัวถึงกัน 

คณะกรรมการปฏิบัติการประเมินผลสัมฤทธิ์ ประกอบด้วย 
๑. นางสาวศิรดา  วงศ์วานวัฒนา    ผู้อ านวยการโรงพยาบาลคลองใหญ่           ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวสุรีย์รัตน์  ธนากิจ    รองผู้อ านวยการโรงพยาบาลคลองใหญ่  กรรมการ 
๓. นายประพนธ์  พันธุ์ประเสริฐ    หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม   กรรมการ 
๔. นางสาวรัตนา  อนันต์     หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล   กรรมการ 
๕. นางเย็นจิตร  แสงสว่าง    หัวหน้างานการพยาบาลผู้คลอด   กรรมการ 
๖. นางชุลี  ลีฬหสกุลชัย     หัวหน้างานการพยาบาลผู้ป่วยใน   กรรมการ 
๗. นางวลัยรัตน์  สายสอาด   หัวหน้างานการพยาบาลผู้ป่วยนอก   กรรมการ 
๘. นางสาวอาภรณ์  กสิพร้อง    หัวหน้างานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน กรรมการ 

และนิติเวช 
๙. นางเอ็นดู  มาศิริ                  หัวหน้างานพยาบาลหน่วยควบคุมการติดเช้ือ กรรมการ 

   และงานจ่ายกลาง  
๑๐. นางสาวชาทิศฐ์มาฆ์  สุลักษณานนท์ หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค กรรมการ 
๑๑. นายแฉล้ม  อิ่มอุไร   หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ กรรมการ 
     ทางเลือก 
๑๒. นางสาวจิตรา  คีรีทวีป  หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์   กรรมการ 
๑๓. นางสาวจินตนา  คีรีทวีป    หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟ ู   กรรมการ 
๑๔. นางสาวสุภิญญา  ล้ิมเจริญ    หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป   กรรมการ 
 

๑๕. นางสาวสมรักษ์... 
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๑๕. นางสาวสมรักษ์  วิจิตรสมบัติ    รองผู้อ านวยการโรงพยาบาลคลองใหญ่   กรรมการและเลขานุการ 
๑๖. นางสาวพัทธ์ธีรา  ขันนาก    ผู้รับผิดชอบงานบุคลากร          กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ให้มีอ านาจ หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบ ดังนี้ 
๑) พิจารณากล่ันกรองความถูกต้อง, ความเหมาะสม และความเป็นไปได้ของตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

หน่วยวัด น้ าหนักความส าคัญ วิธีค านวณ เพื่อก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนในแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน
รายบุคคลทุกระดับต าแหน่ง 

๒) ประเมินความเหมาะสมพฤติกรรมบ่งช้ี เพื่อให้เหมาะสมกับระดับต าแหน่งตามระดับท่ีคาดหวัง 
๓) พิจารณาและประเมิน (Assessment) แบบรายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template) เพื่อให้สอดคล้อง

กับแผนปฏิบัติการท่ีแต่ละทีมน า, ทีมคร่อมสายงาน และหน่วยงานได้จัดท าไว้ประกอบการเก็บข้อมูลตัวช้ีวัด
และแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องแก้ไขปรับปรุงให้เหมาะสมกับผลจากการด าเนินการตาม ข้อ ๑ ต้ังแต่ต้นรอบการประเมิน 

๔) ปฏิบัติการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ เพื่อให้ตรง
และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลอย่างมีมาตรฐาน เป็นไปด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และ
ตรวจสอบได้ 

๕) รวบรวมผลงานจากการปฏิบัติ และค านวณการประเมินผลการปฏิบัติราชการท้ังผลสัมฤทธิ์ของงาน
และสมรรถนะหรือพฤติกรรมการปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์อย่างมีมาตรฐาน และสรุปผลการประเมินผล
การปฏิบัติราชการในภาพรวม เพื่อส่งผลการประเมินให้คณะกรรมการอ านวยการประเมินผลสัมฤทธิ์ตาม
ก าหนดเวลาในแต่ละรอบการประเมิน 

๖) ด าเนินการแก้ไขปัญหาจากการประเมินผลสัมฤทธิ์และจากข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
อ านวยการการประเมินผลสัมฤทธิ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบในการประเมินผลครั้งต่อไป 

๗) ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการอ านวยการเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ 

ท้ังนี้ ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

                 ส่ัง  ณ  วันท่ี   ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
           

 
                               ศิรดา  วงศ์วานวัฒนา                                            

              (นางสาวศิรดา  วงศ์วานวัฒนา) 
          นายแพทย์ปฏิบัติการ 
รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงพยาบาลคลองใหญ่ 

 
 
 


