
 
 

เสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลนครนายก 
วนัองัคารท่ี 21 มกราคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมพนัธ์ุทิพย์ 

 (โดย กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล)  
  
        1. การเตรียมการประเมินและประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบ

การประเมินที่ 1/2563  
       2. การด าเนินงาน “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  
ในการด าเนินงานของหน่วยงาน ภาครัฐ ประจ าปี 2563” 
(Integrity and Transparency Assessment : 

ITA)  
    3. แนวทางและวิธีการย้าย และการให้ข้าราชการปฏิบัติราชการกรณี
ข้ามจังหวัด (ย้ายออนไลน์) (หนังสือ ที่สธ. 0208.06/ว 98 ลงวันที่ 16 มกราคม 
2563) 

 
 



• (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563 ) 
 

1. เตรียมการประเมินและประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบการ
ประเมินที่ 1/2563 



การประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบที่ 1/2563 

 1. โรงพยาบาลนครนายก ต้องส่งข้อมูลผลการพิจารณาความดีความชอบ 
ข้าราชการ และลูกจ้างประจ า รอบ 1/2563 ให้ส านักงานจังหวัดนครนายก เสนอ
ต่อคณะกรรมการกลั่นกรองส่วนภูมิภาคต่อไป ภายในช่วงต้นเดือนมีนาคม 
 2. โรงพยาบาลนครนายก ต้องด าเนินการพิจารณาผลการปฏิบัติงาน เพื่อ
ใช้ประกอบในการพิจารณาความดีความชอบบุคลากรทุกประเภท 
(ตามหนังสือบันทึกข้อความ ที่ นย 0032.201/41 ลงวันที่ 8 ม.ค. 2563) 
 เพื่อให้การด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการเป็นไปตามช่วง
ระยะเวลา โรงพยาบาลนครนายก เห็นควรแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีสิทธิ์ประเมิน
เตรียมการและด าเนินการ ประเมินตัวชี้วัดรายบุคคล (KPI) และประเมินสมรรถนะ
หลัก (Competency) รอบการประเมินที่ 1/2563 ดังนี้ 



1) ให้ประเมินผลการปฏิบัติงาน (KPI และ Competency) 

 ให้ด าเนินการประเมินในรูปแบบ Excel พร้อมทั้งสรุปคะแนนการ
ประเมินทั้ง 2 ส่วน (KPI และ Competency) (ตามแบบฟอร์ม) โดยผ่าน
การพิจารณาจากแต่ละรองภารกิจฯ/ผู้ช่วยผู้อ านวยการฯ เมื่อด าเนินการ
เรียบร้อยแล้ว และส่งไฟล์ผลการประเมินทั้ง 2 ส่วน ในรูปแบบ Excel 
มาที่ dphnayok@hotmail.com ภายในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563  

 เพื่อสรุปผลการประเมินและเสนอต่อคณะกรรมการบริหารจัดการ
ทรัพยากรบุคคลพิจารณาต่อไป  



ตัวอย่างแบบฟอร์มประเมิน KPI 



ตัวอย่างแบบฟอร์มประเมิน Competency 



ตัวอย่างสรุปผลการประเมิน KPI + Competency 



2) ให้ลงนามในแบบประเมิน 

  ผู้ประเมินและผู้ได้รับการประเมินต้องลงนามในแบบประเมิน เพื่อ
แจ้งผลและรับทราบผลการประเมินการปฏิบัติงาน  

  พร้อมส่งเอกสารหลักฐานการลงนามรับทราบผลการประเมิน ใน
แบบฟอร์มการประเมินทั้ง 2 ส่วน (KPI และ Competency) ที่กลุ่ม
งานทรัพยากรบุคคล ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2562 เพื่อเป็นหลักฐาน
ประกอบการเสนอผลการพิจารณาต่อผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ต่อไป 





สัดส่วนองค์ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

ประเภท 
KPI 

(ร้อยละ) 
Competency 

(ร้อยละ) 

ข้าราชการ 70 30 

ลูกจ้างประจ า 80 20 

พนักงานราชการ 80 20 

พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 80 20 

ลูกจ้างชั่วคราว 80 20 

ลูกจ้างรายคาบ/รายวัน 80 20 



การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

 การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ให้ถือปฏิบัติ ด าเนินการตาม
ประกาศโรงพยาบาลนครนายก เรื่อง การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานภาครัฐ ด้านความพร้อมรับผิด (กระบวนการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ) 





         
         2.1 วนัจนัทร์ท่ี 6 มกราคม 2563  ผลคะแนน  การประเมิน ITA  ไตรมาศท่ี 1 ( รพ.นครนายก ผา่นเกณฑ ์ ได ้3 คะแนน)                    
            2.2 วนัศุกร์ท่ี 17 มกราคม 2563  การจดัอบรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
                  ของหน่วยงาน  ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจ าปี 2563  
                   เร่ือง ท าไม "ITA" ถึงเก่ียวขอ้งกบัธรรมาภิบาล  HA และโรงพยาบาลคุณธรรม  
            2.3 วนัจนัทร์ ท่ี 9 ธนัวาคม 2562 ร่วมจดันิทรรศการ/กิจกรรม เน่ืองในวนัต่อตา้นคอร์รัปชนัสากล (ประเทศไทย)   
                   จ.นครนายก   
           2.4 วนัท่ี 3 ธนัวาคม 2563  ประกาศเจตนารมณ์ฯ โรงพยาบาลนครนายก  
 

2. สรุปการด าเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
    ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปี 2563  
     (Integrity and Transparency Assessment : ITA)  



ผลคะแนนตัวช้ีวัดที่ 54 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ ์

การประเมิน ITA  

โรงพยาบาลนครนายก ได้ 3 คะแนน 

1) การประเมินคุณธรรม 
และความโปร่งใสในการด าเนินการ 
ในหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
โรงพยาบาลนครนายก ไตรมาสที่ 1 









2) การจัดอบรมการประเมินคุณธรรมและ 

ความโปร่งใสในการด าเนินงาน 

ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)  

ประจ าปี 2563  

เรื่อง ท าไม "ITA" ถึงเกี่ยวข้องกับธรรมาภิบาล  HA และโรงพยาบาล
คุณธรรม  

(มีผู้เข้าร่วมจ านวน 130 คน) 









การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมีความชัดเจน 
มากที่สุด 54.2 % 

มาก 37.5 %  
ปานกลาง 8.3 %  

 

แบบประเมินความพึงพอใจผู้เข้าร่วมการอบรมฯ 



วิทยากรมีเทคนิค/วิธีการในการถ่ายทอดให้เข้าใจง่าย 
 มากที่สุด 45.8 % 

มาก 41.7 %  
ปานกลาง 8.3 %  

น้อย 4.2 %  



การเชื่อมโยงเนื้อหาในการฝึกอบรม 
 มากที่สุด 45.8 % 

มาก 41.7 %  
ปานกลาง 12.5 %  

 



มีความครบถ้วนของเนื้อหาในการอบรม 
 มากที่สุด 37.5 % 

มาก 54.2 %  
ปานกลาง 8.3 %  



ความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ 
 มากที่สุด 33.3 % 

มาก 54.2 %  
ปานกลาง 12.5 %  



เจ้าหน้าทีก่ระตือรือร้นเต็มใจให้บริการ 
 มากที่สุด 45.8 % 

มาก 45.8 %  
ปานกลาง 8.3 %  



 ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ หลัง การอบรม 
 มากที่สุด 20.8 % 

มาก 70.8 %  
ปานกลาง 8.3 %  



ความคุ้มค่าของการอบรม 
 มากที่สุด 41.7 % 

มาก 50 %  
ปานกลาง 8.3 %  



สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานได ้

 มากที่สุด 33.3 % 
มาก 58.3 %  

ปานกลาง 8.3 %  



มีความมั่นใจและสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ได้ 
 

 มากที่สุด 16.7 % 
มาก 75 %  

ปานกลาง 8.3 %  
 



ข้อเสนอแนะ ติ ชม ในการอบรมครั้งนี้ ได้แก่ 



หัวข้อที่ท่านอยากให้จัดอบรมครั้งต่อไป ได้แก่ 



3) วันจันทร์ ที่ 9 ธันวาคม 2562 ร่วมจัดนิทรรศการ/กิจกรรม  
เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)  

โดยร่วมกับจังหวัดนครนายกและส านักงาน ป.ป.ช.ประจ าจังหวัดนครนายก  
ณ ห้องราชพฤกษ์ 1 อาคารสัมมนาราชพฤกษ์  

ชลพฤกษ์รีสอร์ท อ าเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก  



4 ) วันที่ 3 ธันวาคม 2563 
 ประกาศเจตนารมณ์ฯ โรงพยาบาลนครนายก  

ณ  ห้องประชุมจุมภฏ ตึกจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ ชั้น 4 โรงพยาบาลนครนายก 



 
3 .  แนวทางและวธีิการย้าย และการให้ข้าราชการปฏิบัตริาชการ 

กรณข้ีามจงัหวดั (ย้ายออนไลน์) 
สธ. 0208.06/ว 98 ลงวนัที่ 16 มกราคม 2563 

 

• เพื่อให้ทุกหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีความเข้าใจมากขึ้นและถือ
เป็นแนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับการย้าย และการให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ กรณีข้าม

จังหวัด (ย้ายออนไลน์) ตามหนังสือ สธ. 0208.06/ว 98 ลงวันที่ 16 มกราคม 2563 

ตั้งแต่ วันที่ 1 สิงหาคม 2563 และ 
ตั้งแต่รอบย้ายวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป 



รอบยา้ย 1 สิงหาคม 2563 



รอบยา้ย 1 กมุภาพนัธ์ 2564 



ขอบคุณค่ะ 


