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ประกาศโรงพยาบาลคลองใหญ่ 
เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร รอบการประเมินท่ี ๑/๒๕๖๒ 

 
  ตามหนังสือส านักงาน ก.พ.ท่ี นร ๑๐๑๒/ว ๒๐ ลงวันท่ี ๓ กันยายน ๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ หนังสือท่ี นร ๑๐๐๘/ว ๒๗ ลงวันท่ี ๒๙ 
กันยายน ๒๕๕๒ เรื่อง มาตรฐานและแนวทางการก าหนดความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจ าเป็น
ส าหรับต าแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ หนังสือท่ี นร ๑๐๐๘.๑/ว ๒๘ ลงวันท่ี ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๒ เรื่อง 
การเล่ือนเงินเดือนข้าราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ หนังสือ               
ท่ี กค ๐๔๒๘/ว๙๐ ลงวันท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๓ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจ าส่วนราชการ หนังสือส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข              
ท่ี สธ ๐๒๐๑.๐๓๑๐/ว ๘๒๙ ลงวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ เรื่อง การเพิ่มค่าจ้างและการให้ได้รับเงินเพิ่มเพื่อเป็น
ค่าจ้างของพกส.ท่ัวไป และหนังสือส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ท่ี สธ ๐๒๐๑.๐๓๔/ ว ๑๐๑ ลงวันท่ี       
๗ เมษายน ๒๕๕๔ เรื่อง การก าหนดบัญชีโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างช่ัวคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบ ารุง) 
ส าหรับกลุ่มวิชาชีพ ในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และหนังสือท่ี สธ ๐๒๐๑.๐๓๔/ว ๑๙๗      
ลงวันท่ี ๑๘ เมษายน ๒๕๕๕ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจค่าจ้างลูกจ้างช่ัวคราวเงินนอกงบประมาณ ท้ังนี้เพื่อให้
เป็นไปตามมาตรา ๗๖ วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ ท่ีบัญญัติให้
ผู้บังคับบัญชามีหน้าท่ีประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาแต่งต้ัง
และเล่ือนเงินเดือน และเพื่อให้มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการเป็นไปโดยโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้  

โรงพยาบาลคลองใหญ่จึงได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
ข้าราชการพลเรือน พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ลูกจ้างช่ัวคราว (เงินบ ารุง) 
กลุ่มวิชาชีพ และลูกจ้างช่ัวคราว (เงินบ ารุง) กลุ่มสนับสนุน และก าหนดอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบให้
คณะกรรมการอ านวยการประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติราชการ ท าหน้าท่ีอ านวยการประเมินผลสัมฤทธิ์การ
ปฏิบัติราชการ กล่ันกรองตัวชี้วัดรายบุคคล พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ) และการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการรายบุคคล ไว้ดังนี้ 

ข้อ ๑ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรโรงพยาบาลคลองใหญ่          
ใช้ส าหรับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือน พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงาน
กระทรวงสาธารณสุข และลูกจ้างช่ัวคราว (เงินบ ารุง) กลุ่มวิชาชีพและกลุ่มสนับสนุน ในรอบการประเมินท่ี      
๑/๒๕๖๒ ต้ังแต่วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึงวันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒  
 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการฉบับนี้ บุคลากรกลุ่มลูกจ้างช่ัวคราว หากไม่ระบุไว้
เฉพาะ ให้หมายความถึงลูกจ้างช่ัวคราว (เงินบ ารุง) กลุ่มวิชาชีพและกลุ่มสนับสนุนด้วย 
  

 
 

ข้อ ๒ องค์ประกอบ… 
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ข้อ ๒ องค์ประกอบและการประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติราชการ  
         ๒.๑ องค์ประกอบท่ีใช้ในการประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติราชการ 

การประเมินผลการปฏิบัติราชการในรอบการประเมินท่ี ๑/๒๕๖๒ ประกอบด้วย           
๒ องค์ประกอบ คือ ส าหรับกลุ่มข้าราชการและลูกจ้างประจ า ผลสัมฤทธิ์ของงานร้อยละ ๗๐ และสมรรถนะ
ร้อยละ ๓๐ มีคะแนนรวมร้อยละ ๑๐๐ และส าหรับกลุ่มพนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 
ลูกจ้างชั่วคราวสายวิชาชีพและสายสนับสนุน ผลสัมฤทธิ์ของงานร้อยละ ๘๐ และสมรรถนะร้อยละ ๒๐      
มีคะแนนรวมร้อยละ ๑๐๐  

สัดส่วนคะแนนและผู้มีหน้าท่ีประเมินผลการปฏิบัติราชการ ก าหนดดังนี้ ส าหรับลูกจ้าง
ช่ัวคราว (เงินบ ารุง) และผู้ท่ีอยู่ระหว่างการทดลองปฏิบัติราชการ ให้ใช้สัดส่วนคะแนนข้อ ๑๐, ๑๑ และข้อ ๑๒ 

๒.๑.๑ องค์ประกอบท่ี ๑ ผลสัมฤทธิ์ของงานประเมินจากผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวช้ีวัด    
ท่ีลงนามในค ารับรองการปฏิบัติราชการกับผู้บริหารตามล าดับช้ัน และก าหนดให้คณะกรรมการปฏิบัติการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ ก าหนดคะแนนทุกตัวช้ีวัดรวมกันเท่ากับ ๑๐๐ คะแนนแล้วเทียบกลับเป็นร้อยละตามเกณฑ์
ของบุคลากรแต่ละกลุ่ม  

๒.๑.๑.๑ ตัวช้ีวัดท่ีลงนามค ารับรองการปฏิบัติราชการ บุคลากรแต่ละคนไม่ เกิน 
๕ ตัวช้ีวัด ประกอบด้วย ๒ ส่วน คือ ตัวช้ีวัดกลางของโรงพยาบาลคลองใหญ่ท่ีบุคลากรทุกคนจะได้รับและ
ตัวชี้วัดงานท่ีรับผิดชอบ ดังนี้ 

๑) ตัวชี้วัดกลางของจนท. โรงพยาบาลคลองใหญ่ หมายถึง ตัวช้ีวัดท่ีผ่านการกล่ันกรองจาก     
คณะกรรมการบริหารแผนพัฒนาคุณภาพแบบบูรณาการ แล้วมอบหมายให้บุคลากรน าไปปฏิบัติซึ่งเป็น      
งานหลักในโรงพยาบาลคลองใหญ่ท่ีต้องร่วมกันพัฒนาด้วยกันอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ซึ่งต้องมี
การจัดท ารายละเอียดตัวชี้วัด (KPI template) ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน  

ตัวชี้วัดกลางท่ีใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการในรอบ ๑/๒๕๖๒ ประกอบด้วย 

ล าดับ รหัสตัวชี้วัด ชื่อตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
เกณฑ์การให้คะแนน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
๑ R๑๐P๓ การค้นหาความเสี่ยง ๑ เรื่อง/สัปดาห์ 

ร้อยละ ๘๐ 
๗๐ ๗๕ ๘๐.๐๐ ๘๕ ๙๐ 

๒ R๑๐P๔U๓i๒ การประเมินปรับปรงุคุณภาพงาน (CQI) 
ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ ร้อยละ ๘๐ 

๗๐ ๗๕ ๘๐.๐๐ ๘๕ ๙๐ 

๓. R๑๑P๒U๕ 
 

R๑๑P๒U๓ 

บริหารการเงินการคลงัประหยัดรายจ่าย 
ร้อยละ ๕  หรือ 
บริหารงานการเงินการคลงัเพ่ือเพ่ิม
รายได้ ร้อยละ ๒ 

๔.๐ 
 

๑.๐๐ 

๔.๕ 
 

๑.๕๐ 

๕ 
 

๒.๐ 

๕.๕ 
 

๒.๕๐ 

๖.๐ 
 

๓.๐๐ 

 
๒) ตัวชี้วัดงานที่รับผิดชอบ  ประกอบด้วย ตัวชี้วัดในงานประจ าท่ีท้าทายหรือตัวช้ีวัดตามแผนกลยุทธ์ 

ปี ๒๕๖๑ ท่ีสามารถวัดผลงานได้ในไตรมาสท่ี ๒ 
๒.๑.๑.๒ การให้น้ าหนักตัวช้ีวัดแต่ละตัวขึ้นอยู่กับความส าคัญและนโยบายการ

พัฒนางานคุณภาพของโรงพยาบาลคลองใหญ่ ในรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการท่ี ๑/๒๕๖๒ ให้น้ าหนัก
ความส าคัญของแต่ละตัวชี้วัดดังนี้ 

ล าดับ... 
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ล าดับ รหัสตัวชี้วัด ชื่อตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย น้ าหนัก 

๑ R๑๐P๓ การค้นหาความเสี่ยง ๑ เรื่อง/สัปดาห์ ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๑๕ 
๒ R๑๐P๔U๓i๒ การประเมินปรับปรงุคุณภาพงาน (CQI) ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๒๐ 
๓ R๑๑P๒U๕ 

R๑๑P๒U๓ 
บริหารการเงินการคลงัประหยัดรายจ่าย ร้อยละ ๕  หรือ 
บริหารงานการเงินการคลงัเพ่ือเพ่ิมรายได้ ร้อยละ ๒ 

ร้อยละ ๒๐ 

๔ ,๕  ตัวชี้วัดงานประจ าท่ีท้าท้าย (งานที่รับผิดชอบ) ร้อยละ ๔๕ 

๒.๑.๑.๓ การมอบหมายตัวช้ีวัดในแผนกลยุทธ์ ก าหนดระดับการรับผิดชอบตัวช้ีวัด
ให้กับบุคลากรของโรงพยาบาล ดังนี้ 
๑) ข้าราชการผู้ด ารงต าแหน่งหัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่าย/งาน รับผิดชอบตัวชี้วัดระดับ Roadmap 
๒) ข้าราชการผู้ด ารงต าแหน่งระดับทีมคร่อมสายงาน หัวหน้าฝ่าย/งาน รับผิดชอบตัวชี้วัดระดับ KRA Profile/Unit 
๓) ข้าราชการผู้ด ารงต าแหน่งระดับปฏิบัติงาน ท่ีเป็นระดับ K๒, O๓ รับผิดชอบตัวชี้วัดระดับ KRA Unit  
๔) ข้าราชการผู้ด ารงต าแหน่งระดับปฏิบัติการ ช านาญงาน (K๑, O๒) รับผิดชอบตัวชี้วัดระดับ KRA Unit/Individual  
๕) พนักงานราชการ, ลูกจ้างช่ัวคราวสายวิชาชีพ รับผิดชอบตัวชี้วัดระดับ KRA Unit/Individual  
๖) ลูกจ้างประจ า, ลูกจ้างช่ัวคราวสายสนับสนุน, พกส. รับผิดชอบระดับ Individual 

ในกรณีข้าราชการผู้ด ารงต าแหน่งระดับระดับปฏิบัติการ ช านาญงาน (K๑, O๒) รับผิดชอบตัวช้ีวัดระดับ 
KRA Roadmap/Profile ให้เพิ่มคะแนนผลการประเมินเล่ือนขั้นเงินเดือน ร้อยละ ๕ ในคะแนนสุทธิ 

๒.๑.๑.๔ ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด ผลสัมฤทธิ์ของงาน 
ก าหนดให้เท่ากับ ๓ จาก ๕ คะแนน โดยพิจารณาค่าเป้าหมายจากข้อมูลพื้นฐานผลการด าเนินงานท่ีผ่านมา
หรือมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ยกเว้นกรณีท่ีค่าเป้าหมายท่ีเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
หรือไม่มีอุบัติการณ์ ให้ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนไว้ที่ระดับ ๕ 

๒.๑.๒ องค์ประกอบท่ี ๒ พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ มีสัดส่วนคะแนน     
ร้อยละ ๓๐ ประเมินจากสมรรถนะหลัก ตามท่ี ก.พ.ก าหนด ๕ สมรรถนะ ได้แก่ 
๑) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
๒) บริการท่ีดี 
๓) การส่ังสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ 
๔) การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม 
๕) การท างานเป็นทีม 

น้ าหนักคะแนนของแต่ละสมรรถนะดังนี้ 
สมรรถนะ น้ าหนักคะแนน 
๑. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ ๒๐ 
๒. บริการท่ีดี ๒๐ 
๓. การส่ังสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ ๒๐ 
๔. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม ๒๐ 
๕. การท างานเป็นทีม ๒๐ 
รวม ๑๐๐ 

 

ให้คะแนน... 
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ให้คะแนนท้ังหมดเท่ากับร้อยละ ๑๐๐ แล้วเทียบกลับเป็นร้อยละ ตามเกณฑ์ของบุคลากรแต่ละกลุ่ม 
มาตรวัดท่ีใช้ในการประเมินพฤติกรรม ใช้แบบประเมินพฤติกรรมบ่งช้ีท่ีคณะกรรมการก าหนดในแต่ละ

รอบการประเมิน 
๒.๒ การประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติราชการ 

๒.๒.๑ การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ให้คณะกรรมการปฏิบัติการประเมินผลสัมฤทธิ์ 
ตามค าส่ังโรงพยาบาลคลองใหญ่ ท่ี       /๒๕๖๒ ลงวันท่ี      กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ รวบรวมผลการปฏิบัติ
ราชการและคิดค่าคะแนนถ่วงน้ าหนักของแต่ละบุคคล 

๒.๒.๒ การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ ให้ผู้บังคับบัญชาตาม
โครงสร้างทางการบริหารของ คปสอ.คลองใหญ่ เป็นผู้ประเมิน ดังนี้ 

        - ผู้อ านวยการโรงพยาบาล  ส าหรับหัวหน้ากลุ่มงานและแพทย์ 
        - หัวหน้ากลุ่มงาน   ส าหรับหัวหน้างานในกลุ่มงาน ยกเว้นแพทย์ 
        - หัวหน้างาน    ส าหรับบุคลากรท่ีอยู่ในบังคับบัญชา 
  - สาธารณสุขอ าเภอ  ส าหรับบุคลากรท่ีอยู่ในบังคับบัญชา 

(สสอ./รพ.สต.) 
ข้อ ๓ ระยะเวลาและวิธีการประเมิน 

๓.๑ การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ให้คณะกรรมการปฏิบัติการประเมินผลสัมฤทธิ์ ตามค าส่ัง 
โรงพยาบาลคลองใหญ่ ท่ี       /๒๕๖๒ ลงวันท่ี       กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ด าเนินการรวบรวมผลสัมฤทธิ์ของงาน
ตามตัวช้ีวัดท่ีได้ลงนามการปฏิบัติราชการรอบท่ี ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยใช้ผลสัมฤทธิ์ของงานระหว่าง
วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึง ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ และสรุปส่งผลคะแนนให้คณะกรรมการอ านวยการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ภายในวันท่ี ๔ มีนาคม ๒๕๖๒ 

๓.๒ การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ ให้ผู้มีหน้าท่ีประเมินตามข้อ 
๒.๒.๒ ประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา และสรุปส่งผลคะแนนให้คณะกรรมการ
ปฏิบัติการประเมินผลสัมฤทธิ์ ภายในวันท่ี ๑ มีนาคม ๒๕๖๒ 

ข้อ ๔ การกลั่นกรองตัวชี้วัด 
๔.๑ ให้คณะกรรมการปฏิบัติการประเมินผลสัมฤทธิ์ เป็นผู้พิจารณากล่ันกรองความถูกต้อง 

เหมาะสม ความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ จ านวนตัวช้ีวัดรายบุคคล การก าหนดน้ าหนักคะแนนรายตัวช้ีวัด 
รายละเอียดตัวชี้วัดและเกณฑ์การให้คะแนน (KPI Profile) เมื่อมีการกล่ันกรองตัวช้ีวัดบุคคลเรียบร้อยแล้วให้
ประธานคณะกรรมการปฏิบัติการประเมินผลสัมฤทธิ์ และหัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่าย ลงนามในเอกสารค ารับรองฯ 
ให้เรียบร้อย 

๔.๒ หากกลุ่มงานหรือบุคลากรต้องการแก้ไขเปล่ียนแปลงตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายให้จัดท า
บันทึกข้อความช้ีแจงขอเปล่ียนแปลงตัวชี้วัดและ/หรือค่าเป้าหมาย พร้อมท้ังระบุเหตุผลความจ าเป็นเสนอเพื่อ
ผ่านการพิจารณาและต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการปฏิบัติการประเมินผลสัมฤทธิ์ก่อน  

ถ้าหากมีการเปล่ียนแปลง KPI โดยไม่ผ่านคณะกรรมการถือว่าผลการด าเนินการเป็นโมฆะไม่ให้
น ามาประเมินผลงาน และใช้ตัวชี้วัดท่ีลงนามกับผู้บังคับบัญชามาประเมิน 

๔.๓ ให้หัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้างานหรือผู้ท่ีได้รับมอบหมาย และเจ้าของงานหรือ
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดท่ีเกี่ยวข้อง เข้าร่วมกับคณะกรรมการปฏิบัติการประเมินผลสัมฤทธิ์ ในการกล่ันกรองตัวชี้วัด 

 
๔.๔ หลังจาก... 
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๔.๔ หลังจากกล่ันกรองตัวช้ีวัดแล้วและผ่านการลงนามในค ารับรองแล้ว  (ผู้อ านวยการ
โรงพยาบาลคลองใหญ่ลงนามในค ารับรองของเจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลคลองใหญ่) และให้เก็บเป็นหลักฐานการ
ประเมินผล (KPI) ไว้ที่คณะกรรมการปฏิบัติการประเมินผลสัมฤทธิ์ ๑ ชุด และผู้รับการประเมิน ๑ ชุด 

ข้อ ๕ การรายงานและประเมินผล  
๕.๑ แบบรายงานตัวชี้วัด 

๕.๑.๑ คณะกรรมการปฏิบัติการประเมินผลสัมฤทธิ์  จัดท าแบบรายงานผลสัมฤทธิ์         
ตามตัวชี้วัดรายบุคคลท่ีลงนามค ารับรองการปฏิบัติราชการ  

ในระหว่างรอบการประเมินให้มีการติดตามความก้าวหน้าผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นรายเดือน 
ให้หัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่าย/งาน รวบรวมผลสัมฤทธิ์ของงานรายตัวช้ีวัดของแต่ละบุคคลตามแบบเก็บรวบรวมผล
การปฏิบัติงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการส่งให้คณะกรรมการปฏิบัติการประเมินผลสัมฤทธิ์ทุกส้ินเดือน  

๕.๑.๒ การรายงานสมรรถนะ ให้ผู้บังคับบัญชาตามโครงสร้างทางการบริหารของ
โรงพยาบาลคลองใหญ่เป็นผู้ประเมิน โดยใช้แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการรายบุคคล ( Individual 
Scorecard) ท่ีคณะกรรมการปฏิบัติการประเมินผลสัมฤทธิ์ก าหนด 

ข้อ ๖ การจัดท าเอกสารและส่งผลการประเมิน 
๖.๑ ให้ ผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัดจัดท าเอกสารแบบประเมินผลการปฏิบั ติราชการรายบุคคล 

(Individual Scorecard) ผลการประเมินสมรรถนะของผู้บังคับบัญชาตามโครงสร้างทางการบริหารของโรงพยาบาลคลองใหญ่ 
แล้วรวบรวมส่งให้คณะกรรมการปฏิบัติการประเมินผลสัมฤทธิ์ภายในวันท่ี ๑ มีนาคม ๒๕๖๒ เพื่อตรวจสอบ
ความถูกต้องของข้อมูลผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย และส่งให้คณะกรรมการอ านวยการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ภายในวันท่ี ๔ มีนาคม ๒๕๖๒ 

เอกสารแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการรายบุคคล (Individual Scorecard) ประกอบด้วย 
๑) ปกรายช่ือ_แบบประเมิน 
๒) ส่วน ๑ ข้อมูลผู้รับการประเมิน 
๓) ส่วน ๒ การสรุปผลการประเมิน 
๔) ส่วน ๓ แผนพัฒนาผลการปฏิบัติราชการ 
๕) ส่วน ๔ การรับทราบผลการประเมิน 
๖) ส่วน ๕ ความเห็นผู้บังคับบัญชา 
๗) แนบ ๑ ผลสัมฤทธิ์ของงาน 
๘) แนบ ๒ สมรรถนะ 
๙) แนบ ๓ มอบหมายพิเศษ 

เมื่อคณะกรรมการปฏิบัติการประเมินผลสัมฤทธิ์ส่งผลการประเมินให้คณะกรรมการอ านวยการ
ประเมินผลฯ แล้วห้ามแก้ไขเปล่ียนแปลงผลการด าเนินงานและค่าคะแนนใดๆ ท้ังส้ิน และกรณีท่ีคณะกรรมการ
ปฏิบัติการประเมินผลฯ ตรวจสอบผลการด าเนินงานแล้วพบว่ามีค่าคะแนนท่ีต่ าหรือสูงกว่าค่าคะแนนท่ี
ด าเนินการจริง จะใช้คะแนนตามท่ีคณะกรรมการปฏิบัติการประเมินผลฯ ตรวจพบแทน 

ข้อ ๗ ในแต่ละรอบการประเมิน ให้น าคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการมาจัดกลุ่มตามผล
คะแนน โดยแบ่งกลุ่มคะแนนผลการประเมินเป็น ๕ ระดับ คือ ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ ต้องปรับปรุง คะแนน
ต่ าสุดของระดับพอใช้ต้องไม่ต่ ากว่า ร้อยละ ๖๐ 

ข้อ ๘ การก าหนด... 
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ข้อ ๘ การก าหนดเกณฑ์คะแนน (ช่วงคะแนน) ส าหรับใช้ในการเล่ือนเงินเดือนเป็นร้อยละ ใช้วิธีการ   
อิงกลุ่มหรืออิงเกณฑ์ตามประกาศของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด/ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

หากสรุปผลการประเมินและปรับเทียบกับเกณฑ์ของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดตราดแล้วพบว่ามี
ช่วงคะแนนท่ีเมื่อคิดค่าเงินท่ีจะใช้เล่ือนของแต่ละรอบการประเมินแล้วมีเงินเหลือหรือไม่เพียงพอท่ีจะใช้เล่ือน 
ให้คณะกรรมการประเมินผลพิจารณาปรับเพิ่มหรือลดโดยคงล าดับท่ีตามคะแนนผลการประเมินไว้ และคิด
สัดส่วนค่าคงท่ีในการปรับเพิ่มหรือลดให้เหมาะสมกับจ านวนเงิน 

ข้อ ๙ การแจ้งผลการประเมิน 
๙.๑ ให้คณะกรรมการปฏิบัติการประเมินผลสัมฤทธิ์ประกาศรายช่ือบุคลากรท่ีมีผลการปฏิบัติ

ราชการในระดับ ดีเด่น และดีมาก ไว้ที่ป้ายประกาศของโรงพยาบาลคลองใหญ่ 
๙.๒ ผู้บังคับบัญชาตามโครงสร้างทางการบริหารของโรงพยาบาลคลองใหญ่ เป็นผู้แจ้งผลการ

ปฏิบัติราชการแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาในสังกัดหน่วยงานเป็นรายบุคคลและลงนามรับทราบผลการประเมินใน
เอกสารแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการรายบุคคล 

ข้อ ๑๐ การประเมินผลการปฏิบัติราชการส าหรับผู้ท่ีอยู่ระหว่างการทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการ  
๑๐.๑ ให้ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ๒ องค์ประกอบ ประกอบด้วย 

  ๑) องค์ประกอบท่ี ๑ ผลสัมฤทธิ์ของงาน สัดส่วนคะแนนร้อยละ ๕๐ 
  ๒) องค์ประกอบท่ี ๒ พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ สัดส่วนคะแนนร้อยละ ๕๐ 
 ๑๐.๒ ให้ผู้ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามข้อ ๒ เป็นผู้ประเมินบุคลากรผู้ท่ีอยู่ระหว่าง     

การทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการ 
ข้อ ๑๑ การประเมินผลการปฏิบัติราชการส าหรับลูกจ้างช่ัวคราว (เงินบ ารุง) กลุ่มวิชาชีพ  

๑๑.๑ ให้ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ๒ องค์ประกอบ ประกอบด้วย 
  ๑) องค์ประกอบท่ี ๑ ผลสัมฤทธิ์ของงาน สัดส่วนคะแนนร้อยละ ๘๐ 
  ๒) องค์ประกอบท่ี ๒ พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ สัดส่วนคะแนนร้อยละ ๒๐ 
 ๑๑.๒ ให้ผู้ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามข้อ ๒ เป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติราชการ

ลูกจ้างช่ัวคราว (เงินบ ารุง) กลุ่มวิชาชีพ 
ข้อ ๑๒ การประเมินผลการปฏิบัติราชการส าหรับลูกจ้างช่ัวคราว (เงินบ ารุง) กลุ่มสนับสนุน 

๑๒.๑ ให้ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ๒ องค์ประกอบ ประกอบด้วย 
  ๑) องค์ประกอบท่ี ๑ ผลสัมฤทธิ์ของงาน สัดส่วนคะแนนร้อยละ ๘๐ 
  ๒) องค์ประกอบท่ี ๒ พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ สัดส่วนคะแนนร้อยละ ๒๐ 
 ๑๒.๒ ให้ผู้ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามข้อ ๒ เป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติราชการ

ลูกจ้างช่ัวคราว (เงินบ ารุง) กลุ่มสนับสนุน  
 
       ประกาศ ณ วันท่ี    ๒๐    กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ 
 

                   ศิรดา  วงศ์วานวัฒนา 

       (นางสาวศิรดา  วงศ์วานวัฒนา) 
   นายแพทย์ปฏิบัติการ 

                        รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงพยาบาลคลองใหญ่ 
    


