
 

สวนราชการ  กลุมงานบริหารท่ัวไป  โรงพยาบาลภักดีชุมพล อําเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ 

ที่    ชย ๐๐๓๒.๓๐๑/พิเศษ     วันที่   ๘  กุมภาพันธ  ๒๕๖๔ 

เรื่อง   ประกาศหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 

เรียน    ผูอํานวยการโรงพยาบาลภักดีชุมพล 
 

ดวย  กลุมงานบริหารท่ัวไป  โรงพยาบาลภักดีชุมพล  ขอสงประกาศหลักเกณฑและวิธีการ 

ประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบการประเมินที่ ๑/๒๕๖๔ ตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๑ 

มีนาคม ๒๕๖๔ เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติแจงประกาศใหผูเกี่ยวของทราบ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาลงนามในประกาศหลักเกณฑและวิธีการ 

ประเมินผลการปฏิบัติราชการ เพื่อแจงผูเก่ียวของ และชี้แจงใหบุคลากรทราบตอไป  
 

  

                                                                            
(นางสาวสุภาณี   แสดงคุณ) 

            เจาพนักงานธุรการ 

             

เรียน  ผูอํานวยการโรงพยาบาลภักดีชุมพล 

           เพื่อโปรดทราบ 

 

                  
    (นางสาวสมหทัย  เอ้ือใจ) 

เจาพนักงานการเงินและบัญชชีํานาญงาน             

รักษาการในตําแหนงนักจัดการงานทั่วไป 

                          

   

ทราบ 

           
     (นายวิชิต   รุงพุทธิกุล) 

         นายแพทยชาํนาญการพิเศษ  รักษาการในตําแหนง 

                      ผูอํานวยการโรงพยาบาลภักดีชุมพล 

 

 

 

บันทึกข้อความ 



           

                       
เผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของโรงพยาบาลภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ 

และปดประกาศ ณ สถานที่ปดประกาศของหนวยงาน 

แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลนําข้ึนเวบไซตของหนวยงาน / ปดประกาศสถานที่ปดประกาศ 

โรงพยาบาลภักดีชุมพล  จังหวัดชัยภูมิ 

ชื่อหนวยงาน     โรงพยาบาลภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ 

วัน/เดือน/ป    ๘  กุมภาพันธ   ๒๕๖๔ 

หัวขอ      ประกาศหลักเกณฑและวธิีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบการประเมนิที่ ๑/๒๕๖๔                            

รายละเอียดขอมูล 

             ประกาศหลักเกณฑและวธิีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบการประเมินที่ ๑/๒๕๖๔ (ตุลาคม 

๒๕๖๓ – มนีาคม ๒๕๖๔)                            

Link  ภายนอก เว็บไซต โรงพยาบาลภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ  

หมายเหตุ     

 

          ผูรบัผิดชอบการใหขอมูล                                                ผูอนุมัติรับรอง 

                                                                                                                                             

        (นางสาวสภุาณ ี  แสดงคุณ)                                    (นางสาวสมหทัย  เอื้อใจ) 

      ตําแหนง เจาพนักงานธุรการ                     ตําแหนง เจาพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน 

   วันที่  ๘  เดือน กุมภาพันธ   พ.ศ. ๒๕๖๔                   วันที ่๘   เดือน  กุมภาพันธ  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 

       ผูรบัผิดชอบการนําขอมูลข้ึนเผยแพร                        ผูรับผิดชอบการนําขอมูลปดประกาศ   

 

   

           (นายลิขิต  โสภาพิมลพักตร)                                 (นางสาววรรณเทยีม  บุญใบ) 

     ตําแหนง เจาพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร                  ตําแหนง พนักงานบรกิารเอกสารทั่วไป                   

     วันที ่๘ เดือน กุมภาพันธ  พ.ศ.  ๒๕๖๔                       วนัที่ ๘ เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๔     

 

 

 

 

 

 

 



ประกาศโรงพยาบาลภักดีชุมพล 

   เรื่อง  หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

                     รอบการประเมินที่  ๑/๒๕๖๔ 

******************************************************* 

ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ.ท่ี นร ๑๐๑๒/ว ๒๐  ลงวันท่ี ๓ กันยายน ๒๕๕๒   

เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการพลเรือนสามัญ  หนังสือที่ นร 

๑๐๐๘/     ว ๒๗  ลงวันที ๒๙ กันยายน ๒๕๕๒  เรื่อง มาตรฐานและแนวทางการกําหนดความรู 

ความสามารถทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงขาราชการพลเรือนสามัญ  หนังสือที่ นร 

๑๐๐๘.๑/ว ๒๘ ลงวันท่ี ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๒  เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนขาราชการตามพระราชบัญญัติ

ระเบียบขาราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ.๒๕๕๑  หนังสือสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ท่ี สธ 

๐๒๐๑.๐๓๔/ว ๓๘๕  ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ เรื่อง การกําหนดบัญชีโครงสรางอัตราคาจางลูกจาง

ชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(เงินบํารุง) สําหรับกลุมวิชาชีพ ในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

หนังสือ ที่ สธ ๐๒๐๑.๐๓๔/ว ๑๙๗ลงวันที ๑๘ เมษายน ๒๕๕๕           เรื่อง ซักซอมความเขาใจการจาง

ลูกจางชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ และหนังสือท่ี สธ ๐๒๐๑.๐๔๐/ว ๒๖๙  ลงวันท่ี ๒๑ พฤษภาคม 

๒๕๕๗  เรื่อง ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑวาดวยการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มคาจาง และตอสัญญาจางพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๕๗ท้ังน้ี 

เพื่อใหเปนไปตามมาตรา ๖ วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ ท่ีบัญญัติ

ใหผูบังคับบัญชามีหนาท่ีประเมินผลการปฏิบัติราชการของผูอยูใตบังคับบัญชาเพื่อใชประกอบการพิจารณา

แตงตั้งและเลื่อนเงินเดือน และเพื่อใหมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการเปนไปโดยโปรงใส เปนธรรม และ

ตรวจสอบได โรงพยาบาลภักดีชุมพลจึงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ

ขาราชการพลเรือน พนักงานราชการ ลูกจางประจํา พนักงานกระทรวงสาธารณสุข  และลูกจางชั่วคราว 

(เงินนอกงบประมาณ)  และกําหนดอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบใหคณะกรรมการบริหารสาธารณสุข

จังหวัดชัยภูมิ ทําหนาที่คณะกรรมการอํานวยการประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติราชการ และใหมี

คณะกรรมการปฏิบัติการประเมินผลสัมฤทธิ์การฏิบัติราชการ ทําหนาท่ีกลั่นกรองตัวชี้วัดรายบุคคล จัดทํา

คูมือการประเมินผล รวบรวมและสรุปผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในกํากับของโรงพยาบาลภักดีชุม

พลที่ไดลงนามรับรองการปฏิบัติราชการไว เสนอคณะกรรมการอํานวยการประเมินผลสัมฤทธิ์ โดยมี

หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ดังนี้ 

ขอ ๑  หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในโรงพยาบาลภักดีชุมพล

นี้ ใชสําหรับประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการพลเรือน พนักงานราชการ ลูกจางประจํา พนักงาน

กระทรวงสาธารณสุข และลูกจางชั่วคราว (เงินนอกงบประมาณ)  ในรอบการประเมิน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ 

ตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔  หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการฉบับนี้ บุคลากรกลุมลูกจางชั่วคราว หากไมระบุไวเฉพาะ ใหหมายความถึงลูกจางชั่วคราวท่ีจางดวย

เงินทุกประเภท 

 



 

ขอ ๒  องคประกอบและการประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติราชการ 

๒.๑ องคประกอบที่ใชในการประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติราชการ การประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการในรอบการประเมินที ๑/๒๕๕๙  ประกอบดวย ๒ องคประกอบคือ ผลสัมฤทธิ์ของงาน (๗๐%) และ

พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ (๓๐%) มีคะแนนรวมรอยละ ๑๐๐  

สัดสวนคะแนน กําหนดใหผลสัมฤทธิ์ของงานมีสัดสวนคะแนนเทากับรอยละ ๗๐ และสมรรถนะมี

สัดสวนคะแนนเทากับรอยละ ๓๐ ดังนี้ (สําหรับลูกจางประจํา, ลูกจางชั่วคราว (เงินนอกงบประมาณ) และ

ขาราชการที่อยูระหวางการทดลองปฏิบัติราชการ ใหใชสัดสวนคะแนน ขอ ๑๐, ๑๑, ๑๒ และขอ ๑๓) 

๒.๑.๑ องคประกอบที่ ๑ ผลสัมฤทธิ์ของงาน ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดท่ีลงนาม

ในคํารับรองการปฏิบัติราชการกับผูบังคับบัญชาตามลําดับช้ัน ซึ่งตองสอดคลองกับแผนกลยุทธของ

หนวยงาน ประจําป ๒๕๖๔ กําหนดคะแนนทุกตัวชี้วัดรวมกันเทากับ ๑๐๐ คะแนน แลวเทียบกลับเปนรอย

ละ ตามเกณฑของบุคลากรแตละกลุม 

๒.๑.๑.๑  ตัวชี้วัดท่ีลงนามคํารับรองการปฏิบัติราชการ บุคลากรแตละคนรับผิดชอบ 

ตัวชี้วัด ดังนี้ 

ขาราชการ    รับผิดชอบคนละ  ๔ ตัวชี้วัด 

ลูกจางชั่วคราว และพนักงานราชการ รับผิดชอบคนละ  ๔ ตัวชี้วัด 

พนักงานกระทรวงสาธารณสุข  รับผิดชอบคนละ  ๔ ตัวชี้วัด 

ลูกจางชั่วคราว (เงินนอกงบประมาณ) รับผิดชอบคนละ  ๔ ตัวชี้วัด 

คณะกรรมการบริหาร  ใหรับผิดชอบคนละ ๔ ตัวชี้วัด  โดยใหรับผิดชอบ 

ตัวชี้วัดกลาง ๑ ตัวชี้วัด คือ ตัวชี้วัดเรื่องของงานโรงพยาบาลคุณธรรม , ตัวชี้วัดเรื่องการดําเนินงานและ

ขับเคลื่อนแผนกลยุทธ (ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตรและงานประจํา , ตัวชี้วัดกลาง)   

อนึ่ง กรณีท่ีคณะกรรมการปฏิบัติการฯ กลั่นกรองตัวชี้วัดพิจารณาแลวเห็นวาตัวชี้วัดท่ีมอบหมายใหบุคคลมี

ความสําคัญและไมควรตัดตัวชี้วัดขอใดขอหนึ่ง อาจมอบหมายตัวชี้วัดใหบุคคลมากกวาเกณฑที่กําหนดได 

ทั้งนี้ ใหขึ้นอยูกับความเห็นชอบ ตามมติของคณะกรรมการกลั่นกรองและเสนอใหคณะกรรมการอํานวยการ

ใหความเห็นชอบ 

การมอบหมายตัวชี้วัดลงสูบุคคลใหดําเนินการดังนี้ (ตามรายละเอียด Work Flow Diagram) 

ประเภทของตัวชี้วัดท่ีลงนามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  ประกอบดวยตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ, 

ตัวชี้วัดงานประจํา (ที่ผานการกลั่นกรองความเหมาะสมจากคณะกรรมการปฏิบัติการประเมินผลสัมฤทธิ์แลว 

และตัวชี้วัดกลาง โดยท่ีจํานวนตัวชี้วัดที่กําหนดแตละประเภท คณะกรรมการอํานวยการการประเมินผล

สัมฤทธิ์ และคณะกรรมการปฏิบัติการประเมินผลสัมฤทธิ์ (กลั่นกรอง) สามารถปรับจํานวนและน้ําาหนักให

เหมาะสมกับบุคลากรแตละกลุมได 

การมอบหมายตัวชี้วัดระดับบุคคลในกลุมขาราชการ ควรพิจารณามาตรฐานกําหนดตําแหนง ให

สอดคลองกับงานท่ีรับผิดชอบตาม Job description ของแตละบุคคลดวย  ทั้งนี้ หากบุคคลท่ีรับผิดชอบ

งานสูงกวาหรือต่ํากวาระดับตัวชี้วัดที่กําหนด สามารถมอบหมายใหรับผิดชอบได โดยใหคณะกรรมการ

อํานวยการฯ เปนผูพิจารณาการมอบหมายใหเหมาะสมกับระดับตําแหนงและภาระหนาที่ของบุคลากรแตละ

คน  การมอบหมายตัวชี้วัดที่เปนตัวชี้วัดระดับหนวยงาน กําหนดใหมีการถายทอดตัวชี้วัดลงสูหนวยงานทุก 

 

 



 

 

หนวยงาน และใหหัวหนางานพิจารณามอบหมายผูรับผิดชอบตามความเหมาะสมของแตละหนวยงาน  ให

หัวหนากลุมงาน จัดทํารายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template)  ที่บุคลากรในกลุมงานลงนามคํารับรองการ

ปฏิบัติราชการใหแลวเสร็จภายในวันท่ี๑๙ กุมภาพันธ๒๕๖๔ และรวบรวมสงใหกลุมงานยุทธศาสตร

สาธารณสุข เสนอใหคณะกรรมการปฏิบัติการประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติราชการพิจารณากลั่นกรอง และ

เสนอคณะกรรมการอํานวยการฯพิจารณาใหความเห็นชอบ หากตัวช้ีวัดใดไมมีคําอธิบายตัวชี้วัด จะไมมีการ

พิจารณาผลสมฤทธิ์ และใหคะแนนเปน ๐ 

คําจํากัดความ 

ตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ หมายถึง ตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธของโรงพยาบาลภักดีชุมพลป ๒๕๕๘ 

ประกอบดวย ตัวชี้วัดที่ไดรับจากโรงพยาบาลภักดีชุมพล 

ตัวชี้วัดงานประจํา หมายถึง ตัวชี้วัดงานท่ีรับผิดชอบของแตละ กลุมงาน หัวหนากลุมงานคัดเลือก

มาจากงานประจําที่ยังเปนปญหาหรือผลการดําเนินงานไมบรรลุเปาหมาย โดยจะตองไดรับความเห็นชอบ

จากผูอํานวยการโรงพยาบาลภักดีชุมพลและคณะกรรมการอํานวยการประเมินผลสัมฤทธิ์และ

คณะกรรมการปฏิบัติการประเมินผลสัมฤทธิ์กอนที่จะลงนามในคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

ตัวชี้วัดกลาง หมายถึง ตัวชี้วัดท่ีไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการโรงพยาบาลภักดีชุมพลและคณะ

กรรมการบริหารฯ เพื่อขับเคลื่อนงานท่ีตองพัฒนาตอเน่ือง,งานท่ีตองดําเนินการโดยทีมบูรณาการ มี

คณะกรรมการกลางกํากับดูแลและจัดทํารายละเอียดตัวชี้วัด(KPI template)ใหเปนมาตรฐานเดียวกัน 

๒.๑.๑.๒ ตัวชี้วัดที่บรรลุผลสัมฤทธิ์แลว(ระดับ ๕ หรือรอยละ ๑๐๐)ในรอบการประเมินท่ี

ผานมา  

จะไมนํามากําหนดเปนตัวชี้วัดบุคคลในรอบถัดไป หากเปนตัวชี้วัดท่ีสําคัญที่มีผลสัมฤทธิ์ระดับ ๕ แตขอมูล

พื้นฐาน(basedline) ของตัวชี้วัดยอนหลัง ๓ ป มีผลสัมฤทธิ์ไมคงที่ใหสามารถมอบหมายบุคคลไดและคิด

ผลสัมฤทธิ์ของงานตามผลการดําเนินงานจริง ท้ังน้ีตองไดรับการเห็นชอบจากคณะกรรมการปฏิบัติการ

ประเมินผลสัมฤทธิ์กอน 

๒.๑.๑.๓ กําหนดเกณฑการใหคะแนนคาเปาหมายตัวชี้วัด ผลสัมฤทธิ์ของงาน กําหนดใหเทากับ ๔

จาก ๕ คะแนน โดยพิจารณาคาเปาหมายจากขอมูลพื้นฐานผลการดําเนินงานท่ีผานมาหรือมาตรฐานของ

กระทรวงสาธารณสุขและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ ยกเวนกรณีที่คาเปาหมายที่เปนรอยละ ๑๐๐ ใหกําหนด

เกณฑการใหคะแนนไวที่ระดับ ๕ 

สําหรับตัวชี้วัดที่มีผลสัมฤทธิ์การดําเนินงานต่ํากวาเปาหมาย(Basedline) ตอเนื่องกันและ 

ขอปรับคาเปาหมายไวที่ระดับ ๕ ใหเสนอคณะกรรมการอํานวยการเปนผูพิจารณาปรับลดคาเปาหมายลงให

สอดคลองกับคา Basedline ของโรงพยาบาลภักดีชุมพล 

๒.๑.๒ องคประกอบท่ี ๒ พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะประเมินจากสมรรถนะหลัก 

ตามที่ ก.พ. กําหนด ๕ สมรรถนะ ไดแก 

๑) การมุงผลสัมฤทธิ์ 

๒) บริการที่ดี 

๓) การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 

๔) การยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม 

๕) การทํางานเปนทีม 



 

 

น้ําหนักคะแนนของแตละสมรรถนะ ดังนี้ 

สมรรถนะ น้ําหนักคะแนน 

๑.การมุงผลสัมฤทธิ์ ๒๐ 

๒. บริการที่ดี   ๒๐ 

๓. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ ๒๐ 

๔. การยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม ๒๐ 

๕. การทํางานเปนทีม ๒๐ 

รวม ๑๐๐ 
 

ใหคะแนนทั้งหมดเทากับรอยละ ๑๐๐ แลวเทียบกลับเปนรอยละ ตามเกณฑของบุคลากรแตละ

กลุมมาตรวัดที่ใชในการประเมินพฤติกรรม ใชแบบประเมินพฤติกรรมบงชี้ท่ีคณะกรรมการกําหนดในแตละ

รอบการประเมินสมรรถนะทางการบริหารและสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ จะดําเนินการ

ทดลองประเมินโดยที่ยังไมคิดคะแนนในสวนขององคประกอบท่ี ๒ ใหเลือกสมรรถนะใหเหมาะสมกับหนาท่ี

ความรับผิดชอบของตําแหนงโดยสมรรถนะทางการบริหาร จะประเมินในกลุมของหัวหนากลุมงาน/หัวหนา

งาน/ผูบริหารโครงการ(Project manager) 

๒.๒ การประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติราชการ 

๒.๒.๑ การประเมินผลสมฤทธิ์ของงาน ใหคณะกรรมการปฏิบัติการประเมินผลสัมฤทธิ์ 

ตามคําส่ัง 

โรงพยาบาลภักดีชุมพลท่ี   ๑๔/๒๕๖๔  ลงวันที่  ๓๑ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ รวบรวมผลการปฏิบัติ

ราชการและคิดคาคะแนนถวงน้ําหนักของแตละบุคคล 

๒.๒.๒ การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ ใหผูบังคับบัญชาตาม

โครงสราง 

ทางการบริหารของโรงพยาบาลภักดีชุมพลเปนผูประเมิน ดังนี้ 

- ผูอํานวยการโรงพยาบาลภักดีชุมพลประเมิน หัวหนากลุมงานที่กํากับ 

- หัวหนากลุมงานที่กํากับประเมิน บุคลากรทุกคนในกลุมงานท่ีกํากับ 

ขอ ๓ ระยะเวลาและวิธีการประเมิน 

เพื่อใหการประเมินสอดคลองปฏิทินการประเมินผลการกระทรวงสาธารณสุขและใหการปฏิบัติงาน 

มีความตอเนื่อง จึงกําหนดชวงเวลาการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน และการคิดนํ้าหนักในแตละรอบ ดังนี้ 

การประเมินผล        การปฏิบัติงาน  ประจําป งบประมาณ ๒๕๖๔  

ใชผลสัมฤทธิ์ของงานระหวางวันที่  ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง วันที่ ๓๑ มีนาคม  ๒๕๖๔  

ใหนํ้าหนัก ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๑  มีนาคม ๒๕๖๔ พิจารณาจากแผนและการดําเนินงาน

ครึ่งป 

๑ เมษายน  ๒๕๕๙ –๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ พิจารณาจากผลงานรอยละ ๑๐๐  

ของเปาหมายและกระบวนการดําเนินงาน 

สําหรับวิธีการคิดน้ําหนักของผลสัมฤทธิ์ของงานใหใชเกณฑน้ําหนักตามสัดสวน ทั้งนี้จนกวาจะมีการ

เปลี่ยนแปลงและกําหนดในหลักเกณฑประเมินผลเปนอยางอื่น 



 

 

ทั้ง น้ี การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ) ใหประเมินตามรอบปกติของ

ปงบประมาณ 

๓.๑ การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน รอบที่ ๑/๒๕๖๔ ใหคณะกรรมการปฏิบัติการประเมินผล

สัมฤทธิ์ ตามคําสั่งโรงพยาบาลภักดีชุมพลท่ี  ๑๔/๒๕๖๔ ลงวันท่ี  ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ดําเนินการรวบรวมผลงานตามตัวชี้วัดท่ีไดลงนามการปฏิบตัิราชการรอบที่ ๑ปงบประมาณ ๒๕๖๔ (ระหวาง

วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันท่ี ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖๔) สรุปสงผลคะแนนใหคณะกรรมการอํานวยการ

ประเมินผล สัมฤทธิ์ ภายในวันท่ี  ๑๕ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔ 

๓.๒ การประเมิน พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ ใหผูมีหนาท่ีประเมินตามขอ ๒.๒.๒ 

ประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการของผูใตบังคับบัญชาตามชวงเวลาในขอ ๓.๑ และสรุปสงผลคะแนน ให

คณะกรรมการปฏิบัติการประเมินผลสัมฤทธิ์ ภายในวันที่ ๑๕ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔ 

ขอ ๔ การกลั่นกรองตัวชี้วัด 

๔.๑ ใหคณะกรรมการอํานวยการประเมินผลสัมฤทธิ์ และคณะกรรมการปฏิบัติการ 

ประเมินผลสัมฤทธิ์ เปนผูพิจารณากลั่นกรองความถูกตอง เหมาะสม ความเปนไปไดในทางปฏิบัติ จํานวน

ตัวชี้วัดรายบุคคล  

การกําหนดนํ้าหนัก คะแนนรายตัวชี้วัด รายละเอียดตัวชี้วัดและเกณฑการใหคะแนน (KPI 

Template) เมื่อมีการกลั่นกรองตัวชี้วัดบุคคลเรียบรอยแลวใหประธานคณะกรรมการปฏิบัติการประเมินผล

สัมฤทธิ์และหัวหนากลุมงาน  ลงนามในเอกสารคํารับรองฯ ใหเรียบรอย 

๔.๒ หากกลุมงานหรือบุคลากรตองการแกไขเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดและคาเปาหมายใหจัดทําบันทึก

ขอความชี้แจงขอเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดและ/หรือคาเปาหมาย พรอมทั้งระบุเหตุผลความจําเปนเสนอ 

ผูอํานวยการโรงพยาบาลภักดีชุมพลเพื่อพิจารณาและตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการอํานวยการ

ประเมินผลสัมฤทธิ์และคณะกรรมการปฏิบัติการประเมินผลสัมฤทธิ์เปนลายลักษณอักษรภายในเวลาไมเกิน 

๑๕ วัน  หลังการลงนามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

ถาหากมีการเปลี่ยนแปลง KPI โดยไมผานผูอํานวยการโรงพยาบาลภักดีชุมพลและคณะกรรมการฯ 

จะไมนําผลการดําเนินงานมาประเมินผลงาน 

๔.๓ หลังจากกลั่นกรองตัวชี้วัดและผานการลงนามในคํารับรองแลวใหเก็บเปนหลักฐานการ

ประเมินผลตัวชี้วัดและคาเปาหมายไวที่คณะกรรมการปฏิบัติการประเมินผลสัมฤทธิ์ ๑ ชุด ผูรับการประเมิน 

๑ ชุด และกลุมงานทรัพยากรบุคคลจัดเก็บไฟลเอกสารตัวชี้วัด (แนบ ๑) ของบุคลากรท้ังหมด ๑ ชุด พรอม

ทั้งเก็บไวท่ีแฟมประวตัิของแตละบุคคล ๑ ชุด 

ขอ ๕ การรายงานและประเมินผล 

๕.๑ การประเมินผลตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร 

วิธีการประเมินผลตัวชี้วัดสําคัญ ที่มอบหมายลงสูบุคคล ใชหลักดังนี้ 

- ตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธและงานประจําเปนการวัดกระบวนการและผลลัพธของตัวชี้วัดท่ีไดรับจาก

โรงพยาบาลภักดีชุมพลและของโรงพยาบาลภักดีชุมพล 

๕.๒ การประเมินผลพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ  



การประเมินสมรรถนะ ใหผูบังคับบัญชาตามโครงสรางทางการบริหารของโรงพยาบาลภักดี

ชุมพลเปนผูประเมิน โดยใชแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการรายบุคคล (Individual Scorecard) 

ที่คณะกรรมการปฏิบัติการประเมินผลสัมฤทธิ์กําหนด 

ขอ ๖ การจัดทําเอกสารลงนามคํารับรองการปฏิบัติราชการและผลการประเมินการปฏิบัติราชการ

รายบุคคล 

๖.๑ แบบลงนามคํารับรองการปฏิบัติราชการรายบุคคล (Individual Scorecard)ตาม 

เอกสารแนบทายบุคคลท่ีตองรับผิดชอบหลาย ๆ งานที่อยูคนละหนวยงาน ใหหัวหนากลุมงานหลักเปนผู

ประเมินสมรรถนะ 

๖.๒ แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการรายบุคคล (Individual Scorecard) 

ใหหัวหนากลุมงาน สรุปผลการปฏิบัติราชการรายบุคคลและผลการประเมินสมรรถนะของ

ผูใตบังคับบัญชาตามโครงสรางทางการบริหารของ  โรงพยาบาลภักดีชุมพลแลวรวบรวมสงใหคณะกรรมการ

ปฏิบัติการประเมินผลสัมฤทธิ์ภายในวันท่ี ๓๑ เดือน มีนาคม  ๒๕๖๔ เพื่อตรวจสอบความถูกตองของขอมูล

ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดและคาเปาหมาย และสงใหคณะกรรมการอํานวยการประเมินผลสัมฤทธิ์

ภายในวันท่ี  ๓๑  เดือน มีนาคม  พ.ศ.๒๕๖๔ 

กรณีที่คณะกรรมการปฏิบัติการประเมินผลฯ ตรวจสอบผลการดําเนินงานแลวพบวามีคาคะแนนท่ี

ต่ําหรือสูงกวาคาคะแนนที่ดําเนินการจริง จะใชคะแนนตามท่ีคณะกรรมการปฏิบัติการประเมินผลฯตรวจพบ

แทนและเมื่อคณะกรรมการปฏิบัติการประเมินผลสัมฤทธิ์สงผลการประเมินใหคณะกรรมการอํานวยการ

ประเมินผลฯ ปรับเปลี่ยนคาคะแนนไดตามความเหมาะสม 

ขอ ๗ ในแตละรอบการประเมิน ใหนําคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการจัดกลุมตามผล

คะแนนโดยแบงกลุมคะแนนผลการประเมินเปน ๕ ระดับ คือ ดีเดน ดีมาก ดี พอใช ตองปรับปรุง คะแนน

ต่ําสุดของระดับพอใชตองไมตํ่ากวา รอยละ ๖๐ 

ขอ ๘ การกําหนดเกณฑคะแนน (ชวงคะแนน) สําหรับใชในการเลื่อนเงินเดือนเปนรอยละ ใชวิธีการ

อิงเกณฑตามประกาศของสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข หากสรุปผลการประเมินและปรับเทียบกับ

เกณฑของสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข แลวพบวามีชวงคะแนนที่เมื่อคิดคาเงินที่จะใชเลื่อนของแตละ

รอบการประเมินแลวมีเงินเหลือหรือไมเพียงพอที่จะใชเลื่อน ใหคณะกรรมการอํานวยการประเมินผล

พิจารณาปรับเพิ่มหรือลดโดยคงลําดับที่ตามคะแนนผลการประเมินไว และคิดสัดสวนคาคงท่ีในการปรับเพิ่ม

หรือลดใหเหมาะสมกับจํานวนเงิน 

ขอ ๙ การแจงผลการประเมิน 

๙.๑ ใหคณะกรรมการอํานวยการประเมินผลสัมฤทธิ์ประกาศรายชื่อบุคลากรที่มีผลการ 

ปฏิบัติราชการในระดับ ดีเดน ไวท่ีปายประกาศของโรงพยาบาลภักดีชุมพล 

๙.๒ ผูบังคับบัญชาตามโครงสรางทางการบริหารของโรงพยาบาลภักดีชุมพล เปนผูแจงผล 

การปฏิบัติราชการแกผูใตบังคับบัญชาในสังกัดหนวยงานเปนรายบุคคลและลงนามรับทราบผลการประเมิน

ในเอกสารแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการรายบุคคล ภายในวันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  

ขอ ๑๐ การประเมินผลการปฏิบัติราชการสําหรับผูท่ีอยูระหวางการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ 

๑๐.๑ ใหประเมินผลการปฏิบัติราชการ ๒ องคประกอบ ประกอบดวย 

๑) องคประกอบที่ ๑ ผลสัมฤทธิ์ของงาน สัดสวนคะแนนรอยละ ๗๐ 

๒) องคประกอบที่ ๒ พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ สัดสวนคะแนนรอยละ ๓๐ 

 



 

 

๑๐.๒ ใหผูประเมินผลการปฏิบัติราชการตามขอ ๒ เปนผูประเมินบุคลากรผูท่ีอยูระหวางการ

ทดลองปฏิบัตหินาที่ราชการ 

ขอ ๑๑ การประเมินผลการปฏิบัติราชการสําหรับพนักงานราชการ  

๑๑.๑ ใหประเมินผลการปฏิบัติราชการ ๒ องคประกอบ ประกอบดวย 

๑) องคประกอบที่ ๑ ผลสัมฤทธิ์ของงาน สัดสวนคะแนนรอยละ ๘๐ 

๒) องคประกอบที่ ๒ พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ สัดสวนคะแนนรอยละ ๒๐ 

๑๑.๒ ใหผูประเมินผลการปฏิบัติราชการตามขอ ๒ เปนผูประเมินผลการปฏิบัติราชการ

พนักงานราชการ 

๑๑.๓ การประเมินผลการปฏิบัติราชการพนักงานราชการ ใหมีการประเมินผลปละ ๒ ครั้ง 

ครั้งที่ ๑ เดือนมีนาคม ครั้งที่ ๒ เดือนกันยายน แลวนําคะแนนผลสัมฤทธิ์ท้ัง ๒ รอบมาหาคาเฉลี่ย เพื่อเลื่อน

เงินเดือนในรอบที่ ๒ ตอไป 

ขอ ๑๒ การประเมินผลการปฏิบัติราชการสําหรับพนักงานกระทรวงสาธารณสุข และลูกจางชั่วคราว 

๑๒.๑ ใหประเมินผลการปฏิบัติราชการ ๒ องคประกอบ  ประกอบดวย 

๑) องคประกอบที่ ๑ ผลสัมฤทธิ์ของงาน สัดสวนคะแนนรอยละ ๘๐ 

๒) องคประกอบที่ ๒ พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ สัดสวนคะแนนรอยละ ๒๐ 

๑๒.๒ ใหผูประเมินผลการปฏิบัติราชการตามขอ ๒.๒ เปนผูประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และลูกจางชั่วคราว 

๑๒.๓ การประเมินผลการปฏิบัติราชการพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ลูกจางชั่วคราว ให 

มีการประเมินผลปละ ๒ ครั้ง ครั้งที่ ๑ เดือนมีนาคม ครั้งที่ ๒ เดือนกันยายน แลวนําคะแนนผลสัมฤทธิ์ท้ัง ๒ 

รอบมาหาคาเฉลี่ย เพื่อเลื่อนเงินเดือนในรอบที่ ๒ ตอไป 

ขอ ๑๓ การประเมินผลการปฏิบัติราชการสําหรับลูกจางประจําการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

ลูกจางประจํา ใหมีการประเมินผลปละ ๒ ครั้ง ตามหลักเกณฑในขอ ๓ 

๑๓.๑ ใหประเมินผลการปฏิบัติราชการ ๒ องคประกอบ ประกอบดวย 

๑๓.๑.๑ องคประกอบที่ ๑ ผลสัมฤทธิ์ของงาน สัดสวนคะแนนรอยละ ๘๐ 

๑๓.๑.๒ องคประกอบที่ ๒ พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ สัดสวนคะแนนรอยละ 

๒๐ 

๑๓.๒ ใหผูประเมินผลการปฏิบัติราชการตามขอ ๒.๒ เปนผูประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

ลูกจางประจํา องคประกอบที่ ๑๓.๑.๑ ขอ ๑) และสวนองคประกอบท่ี ๒) ใหหัวหนากลุมงานเปนผูประเมิน 

ขอ ๑๔ การประเมินผลการปฏิบัติราชการสําหรับผูท่ีไปชวยราชการ ใหใชหลักเกณฑและวิธีการท่ี 

ก.พ.และโรงพยาบาลภักดีชุมพล 

ขอ ๑๕ การจัดทําแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) 

๑๕.๑ ใหหัวหนากลุมงาน แจงผลการประเมินสมรรถนะรายบุคคล แกบุคลากรในกลุมงานเพื่อ

นําไปจัดทําแผนพัฒนารายบุคคล รอบที่ ๑/๒๕๕๘ ใหเสร็จเรียบรอยภายในวันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ.

๒๕๖๔ 

 

 



 

 

๑ ๕ . ๒  ใ ห หั ว ห น า ก ลุ ม ง า น  จั ด ทํ า แ ผ น พั ฒ น า ส ม ร ร ถ น ะ ร า ย บุ ค ค ล  ( Individual 

DevelopmentPlan) รอบที่ ๑/๒๕๖๔  ใหเสร็จเรียบรอยภายในวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ และสงมา

รวบรวมท่ีกลุมงานพัฒนาบุคลากร ภายในวันที่   ๑๕ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  โดยใหจัดทําตาม

แบบฟอรมท่ีแนบทายประกาศฯ นี้ 

 

ประกาศ  ณ  วันที่   ๒๑  เดือน  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๓   

 

 

 

(นายวิชิต  รุงพุทธิกุล) 

        นายแพทยชํานาญการพิเศษ  รักษาการใน 

              ตําแหนงโรงพยาบาลภักดีชุมพล 
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