
ประกาศโรงพยาบาลกุยบุรี

เรอง มาตรการการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

และการดำเนินการกับผู้ปฏิบัติงานที่มีผลสัมฤทธ้ีการปฏิน้ตืงานต่ํา พ.ศ.๒£๖๔

ด้วย โรงพยาบาลกุยบุร ีเป็นหน่วยงานราชการที่เข้าร่วมการประเมินคุณธรรม 

และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment ะ ITA) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๔ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
นั้น เป็นการประเมินเชีงบวกที่ครอบคลุมการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภาครัฐในทุกมิติ ตลอดจน 

การประเมินผลการปฏิบัติราชการที่สะท้อนถึงคุณลักษณะที่ดึในการดำเนินงานที่มีคุณธรรมที่หน่วยงานของรัฐ 

ต้องม ีและยดถีอปฏิบัติได้เป็นอย่างดี ซึ่งดัชนีความพร้อมรับผิด เป็นหนึ่งในกรอบการประเมินๆ ที่ม่งหมายให ้

สาธารณชนสามารถติดตาม ตรวจสอบว่าหน่วยงานได้ดำเนินการตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม ่และ 
เป็นการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่แสดงถึงความมุ่งมั่น ตั้งใจ ในการปฏิบัติงานอย่างเต็ม 

ประสิทธิภาพ รวมถึงการประเมินผลสัมฤทธิ้ของงานของเจ้าหน้าที่ในระดับตำงๆ ภายในหน่วยงาน โดยม ี

หลักเกณท้การพิจารณาให้คุณหรือให้โทษต่อผู้ปฏิบัติงานดามผลสัมฤทธการปฏิบัติงานในระดับต่างๆ 
เช่นเดียวกัน เพื่อมุ่งตอบสนองต่อผู้รับบรีการหรือประชาชนอย่างแท้จรืงอันจะก่อให้เกิดผลสัมฤทธึ๋ต่อภารกิจ 
ของรัฐและประเทศชาต ิในการน้ี โรงพยาบาลกุยบุร ีจึงกำหนดกรอบแนวทางการบรีหารผลงานการปฏิบ้ตงาน 

และการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลลัมฤทธิ้การปฏิบติงานตํ่า โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

๑. ระยะเวลาการประเมิน
๑.๑ รอบที่ ๑ ตั้งแต่วันที ่๑ ตุลาคม ๒๔๖๓ ถึงวันที ่๓๑ มีนาคม ๒๔๖๔ โดยเก็บ 

ผลงาน ๖ เดีอน ตั้งแต่เดึอนตุลาคม ๒๔๖๓ ถึง เดือนกุมภาพันธ์ ๒๔๖๔
๑.๒ รอบที ่๒ ตั้งแต ่วันที ่๑ เมษายน ๒๔๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๔๖๔ โดยเก็บ 

ผลงาน ๖ เดีอน ตั้งแต่เดือนเมษายน ๒๔๖๔ ถึง เดือนสิงหาคม ๒๔๖๔
๒. องคํประกอบการประเมิน

๒.๑ องค์ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการรายบุคคลในรอบการประเมิน 

รอบที่ ๑/๒๔๖๔ และรอบที ่๒/๒๔๖๔ ประกอบไปด้วย ๒ องค์ประกอบ คือ ๑. ผลสัมฤทธ้ึของงานมีสัดส่วน 

คะแนนเท่ากับร้อยละ ๗๐ และสมรรถนะการปฏิบัติราชการมีสัดส่วนคะแนนเท่ากับร้อยละ ๓๐ รวมสัดส่วน 

คะแนนเท่ากับร้อยละ ๑๐๐
๒.๒ ผลสัมฤทธึ๋ของงาน ประเมินจากผลสัมฤทธิ้ของงานตามดัวชี้วัดที่ลงนามในคำ 

รับรองการปฏิบัติราชการต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น ซึ่งประกอบไปด้วย

๒.๒.๑ ตัวชั้วัดรองรับยุทธศาสตร์โรงพยาบาล (ก)
๒.๒.๒ ตัวช้ีวัดรองรับงานตามภาระหน้าที่ (ข)
๒.๒.๓. ตัวช้ีวัดรองรับงานอื่นๆ ท้1ด้รับมอบหมาย/CQ เ/งาน่วัจ๙ักรรมการ (ค)

/๒.๓ สมรรถนะ...



-te
le>.๓ สมรรถนะการปฏีบตราชการ ประเมินจากสมรรถนะ ตามที่ ก.พ. กำหนด ๕ 

สมรรถนะ รวมใราหนกคะแนนทั้งหมด ๑๐๐ คะแนน ประกอบไปด้วยสมรรถนะ ด้งนี้
๑. การมุ่งผลสัมฤทซ็ 
te. บริการที่ดึ
๓. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
๔. การยึดมั่นในความถูกด้อง ชอบธรรมและจริยJ5รรม
๕. การทำงานเป็นทิม

๓. เกณทํการให้คะแนน
โรงพยาบาลๆยบุร1ด้กำหนดค่าเป้าหมายด้วชี้วัดผลสัน]Vนี้ขอหานไว้ ๕ ระดับ ดังนี ้

ระดับ ๑ คะแนน เป็นค่าเป้าหมายต่ําสุดที่ยอมรับได้ 
ระดับ te คะแนน เป็นค่าเป้าหมายระดับตรกว่ามาตรฐาน 

ระดับ ๓ คะแนน เป็นค่าเป้าหมายระดับมาตรฐาน 

ระดับ ๔ คะแนน เป็นค่าเป้าหมายที่มีความยากปานกลาง
ระดับ ๕ คะแนน เป็นค่าเป้าหมายในระดับท้าทาย มิความยากค่อยข้างมาก โอกาสทำ

ได้ตามเป้าหมายนัอยมาก

ทั้งนี ้หากตัวชี้วัดใดที่บรรลุผลสัมฤทน้ีแลัว คึอ ระดับ ๕ หริอรัอยละ ๑๐๐ ในรอบการ 
ประเมินที่ผ่านมา จะไมนามากำหนดเป็นตัวชี้วัดรายบุคคลในรอบถัดไป

ส่วนตัวชี้วัดที่มีผลสัมฤทธี้การดำเนินงานตากว่าเป้าหมาย (Baseline) ต่อเนื่องถันและขอ 
ปรับค่าเป้าหมายไว้ที่ระดับ ๕ ให้เสนอรองผู้อำนวยการเป็นผู้พิจารณาปรับลดค่าเป้าหมาย เพื่อให้สอดคล้องกับ 

ค่าเป้าหมาย (Baseline) ของโรงพยาบาล
๔. การกำหนดดัวชี้วัดและค่าเป้าหมายผลส่าเริจชองงาน

ร (Specific) เจาะจง คึอ มิความเจาะจงว่าต้องการทำอะไรและผลสัพธที่ต้องการคึออะไร 

M (Measurable) วัดได้ คือ วัดผลที่เกิดชี้นได้ ไม่เป็นภาระ ตัวช้ีวัดไม่มากเกินไป 

A (Align with higher level +Agreed upon) สอดคล้อง + เทินชอบ คือ ต้องสอดคล้อง 
กับเป้าหมายระดับบนและเทินชอบรวมถันระหว่างผู้Iด้บังคับบัญชาและผู้บังคับบัญชา

R (Realistic but Challenging) เป็นจริงได้และท้าทาย คือ ต้องท้าทาย และสามารถทำ
สำเร้จได้

T (Time Bound) ภายใต้กรอบเวลาที่เหมาะสม คือ ระบุระยะเวลาในการทำงาน

๔. ประเด็นเกี่ยวกับ “การกำหนดดัชนิชี้วัดและค่าเป้าหมายรายบุคคล” โรงพยาบาลคุยบุรี
๔.® อำนวนตัวชี้วัด โรงพยาบาลคุยบุรีกำหนดให้แต่ละคนมีตัวชี้วัดจำนวน ๓- ๔ ตัว 

(สำหรับข้าราชการ) และจำนวน ๓- ๔ ตัวชี้วัด (สำหรับลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการและลูกจ้าง 
ชั่วคราว)

/๔.te นํ้าหนัก...



-๓-

ต่อ ๑ ตัวชี้วัด
๕.๒ นํ้าหนักดัวชี้วัด โรงพยาบาลคุยบุรีกำหนดใ]าหบักตัวชี้วัด ไม่ควรนัอยกว่า ๑๐%

๕.๓ การกำหนดดัวชี้วัด ผู้ประเมิน (ผู้บังคับบัญชา) และผู้รับการประเมินดกลงร่วมกัน 
กำหนดตัวชวัดผลงานชงเป็นตัวชี้วัดที่เป็นไปได[นทางปฏิบัต และสะดวกต่อการจดเก็บ ส่วนตัวชี้วัดผลงานต้อง 

เป็นตัวชวัดทท้าทาย และน์าไปสู่การพัฒนาผลการปฏิน้ตงาน (ตัวช้ีวัดที่ยังไม่บรรลุเป้าหมาย/ตัวชี้วัดที่เป็นปัญหา 
หรีอตัวชวัดเพื่อการพัฒนางาน) ทังนี ้ตัวชี้วัดผลงานทุกดัวชี้วัดต้องมีการขัดทำรายละเอียดดัวช้ีวัดประกอบ 

ในรูปแบบของ KPI Profile และตัวชี้วัดผลงานดามภาระหนัาที่
๖. ผู้ประเมินผลการปฎิบตราชการรายบุคคล

การประเมินผลสัมฤทธี้ชองงานและการประเมินพฤติกรรมการปฎิบัตราชการหรือ 

สมรรถนะให้ผู้บังคับบัญชาตามโครงสร้างทางการบริหารชองโรงทยาบาลคุยบุรึเป็บผู้ประเฏิน ดังน้ี

- ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ประเมิน ประเมินหัวหนัากลุ่มงาน

- หัวหนัากลุ่มงาน ประเมิน หัวหนัางานใบกลุ่มงาน
- หัวหนัางาน ประเมิน บุคลากรที่อยู่ในการบังคับบัญชา

๗. การกลั่นกรองตัวชี้วัด
ให้หัวหนัากลุ่มงานเป็นผู้พิจารถ4ากล่ันกรองความถูกต้อง เหมาะสม ความเป็นไปไดไนทาง 

ปฏีบัต จำนวนตัวชี้วัด การกำหนดนี้าหบักคะแนนรายตัวช้ีวัด รายละเอียดดัวชี้วัดและเกณฑ์การให้คะแนน

หากมีการเปล่ียนแปลงตัวชี้วัดหรือ KPI Template โดยไม่ผ่านผู้อำนวยการ ถีอว่าผลการ 
ดำเนินการบันเป็นโมฆะ ไม่ให้นำมาประเมินผลงาน และใช้ตัวช้ีวัดที่ลงนามกับผู้บังคับบัญชามาประเมิน รวมทั้ง 

ให้ดำเนินการตามระเบียบของทางราชการกับผู้ที่เกี่ยวข้อง

หลังจากกลั่นกรองตัวช้ีวัดและตัวช้ีวัดน้ันผ่านการลงนามในคำรับรองแล้ว ให้เก็บเป็น 

หลักฐานไวัที่กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ สำหรับข้าราชการ ส่วนชองลูกจ้างประจา พนักงาน 

ราชการ พบักงานกระทรวงสาธารณสุข ลูกจ้างชั่วคราว ให้เก็บหลักฐานไว้ที่กลุ่มงานการเจ้าหนัาที่

๘.ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการในแต่ละครั้งให้ผู้ประเมินแจ้งผลการประเมินใท้ผู้รับ 
การประเมินทราบเป็นรายบุคคล โดยให้ผู้รับการประเมินลงลายมึอชื่อรับทราบไว้เป็นหลักฐาน

ในกรณีที่ผู้รับการประเมินไม่รนยอมลงลายมีอชื่อ ให้ดำเนินการหาพยานบุคคลลงลายมือ 
ชื่อไว้เป็นหลักฐาน ว่าได้มีการแจ้งผลการประเมินนั้นแล้ว

๙. ให้นำผลการประเมินการปฏิบัติงาน มาประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดีอน ซึ่งผลการ 
ประเมินการปฏิบัติงานต้องไม่ดรกว่าร้อยละ ๖๐ โดยไห้เลื่อนขั้นเงินเดีอนได้ไม่เกินวงเงินที่โรงพยาบาลคุยบุร ี
ได้รับขัดสรรไห้ใช้ในการเลื่อนเงินเดึอน

ในกรณีที่บุคลากรไนโรงพยาบาลคุยบุรี รายใดไม่ให้ความร่วมมีอในการกำหนดตัวชี้วัด 

หรือมีผู้ใม่รายงานผลการปฏิป้ตงานตามตัวชี้วัด ส่งผลให้1ม่สามารถประเมินผลการปฏิบัติงานในครั้งนั้นได ้
บุคลากรรายนั้น จะไมใต้รับการพิจารณาให้เลื่อนเงินเดึอนในคร้ังดังกล่าว

๑๐. ใท้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาผลการประเมินชองบุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลคุยบุร ี
โดยพิงความเห้นจากข้อ ๖ ประกอบด้วย แลัวนำผลการประเมินที่!ด้Iปริเคราะห์ เพื่อนำไปพิจารณาขัดทำ

/แผนการ...



๔
นผนการพัฒนาบุคลากร และนจ้งผลการประเมนพรัอมนผนพัฒนาใท้ผู้'รับประเมินรับทราบ พรันิมทั้งแนะนำ 
และใท้คำปรึกษา ถึงวํธึการ ขั้นดอนในการปรับปรุงการปฏีน้ตงานใพ้ดีข้ึนต,0!ป

๑๑. ในกรถี]ทผู้รับการประเมินผลสัมฤทข้ึการปฏึบ้ตงานต่ํา ต้องปรับปรุง ให้ผู้บังคับบัญชาของ 
ผูรบการประเมินบัน รายงานการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานช0งผู้รับการประเฏินให้ผู้0านา0กาวิ; 
โรงพยาบาลบุยบุรีทราบโดยเร็ว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั้วกัน

ประกาศ ณ วันที ่^ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔

(นายวทยา โปธาสินธุ)
ทันตแพทย์เช่ียวชาญ ด้านทันตสาธารณสุข 

รักษาการในตำแหน่ง ผู้ย์านวยการโรงพยาบาลกุยบุรี


