ประกาศโรงพยาบาลนาเยีย
เรื่อง มาตรการในการบริหารผลการปฏิบัติราชการและการดาเนินการกับบุคลากร
ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติราชการต่า
โรงพยาบาลนาเยีย อาเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี ได้เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ เป็นการประเมินเชิงบวกที่ครอบคลุมการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภาครัฐในทุกมิติ ตลอดจนการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการที่สะท้อนถึงคุณลักษณะที่ดีในการดาเนินงานที่มีคุณธรรมที่หน่วยงานของรัฐต้องมี
และยึ ด ถื อ ปฏิ บั ติ ไ ด้ เ ป็ น อย่ า งดี ซึ่ ง ดั ช นี ค วามพร้ อ มรั บ ผิ ด เป็ น หนึ่ ง ในกรอบการประเมิ น ฯ ที่ มุ่ ง หมายให้
สาธารณชนสามารถติดตามตรวจสอบว่าหน่วยงานได้ดาเนินภารกิจตามพันธกิจของหน่วยงาน การประเมิน
พฤติกรรมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่แสดงถึงความมุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ รวมถึงการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของเจ้าหน้าที่ที่แสดงถึงผลสั มฤทธิ์การปฏิบัติงานในระดับต่างๆ ภายในหน่วยงาน
โดยมีหลั กเกณฑ์การพิจารณาให้ คุณหรือให้โทษต่อผู้ปฏิบัติงานตามผลสั มฤทธิ์การปฏิบัติงานในระดับต่างๆ
เช่นเดียวกัน เพื่อมุ่งตอบสนองต่อผู้รับบริการหรือประชาชนอย่างแท้จริงอันจะก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของ
รั ฐ และประเทศชาติ ซึ่ง ดัช นี ค วามพร้ อมรับผิ ด ตัว ชี้วัด ที่ 2.2 การปฏิ บัติง านตามหน้ าที่ มีวั ตถุป ระสงค์ใ ห้
หน่ ว ยงานมี ก ารก ากั บ ตรวจสอบเจ้ า หน้ า ที่ ข องหน่ ว ยงานเพื่ อ ให้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ อ ย่ า งเต็ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ
อันจะก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐและผู้รับบริการหรือประชาชน
เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลนาเยีย จังหวัด
อุบลราชธานี ดาเนินไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม
และเกิ ด ผลสั ม ฤทธิ์ ต่ อ ภารกิ จ ของภาครั ฐ โดยหลั ก เกณฑ์ ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ร าชการก าหนดให้
ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา และกากับติดตามการปฏิบัติราชการ
ของผู้ใต้บังคับบัญชาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัต ถุประสิงค์อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลสอดคล้องกับ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่กาหนดไว้ ทั้งนี้ บุคลากรใด
ประพฤติตนอยู่ในจรรยาและระเบียบวินัย ปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของ
รัฐ ให้ผู้บังคับบัญชานาผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการดังกล่าวไปใช้ประกอบการพิจารณาแต่งตั้ง เลื่อน
เงินเดือน/ค่าจ้าง/ค่าตอบแทน เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ หากบุคลากรใดมีผลการปฏิบัติ
ราชการในระดับที่ต้องให้ได้รับการพัฒนาปรับปรุงตนเอง ไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและเกิ ด
ประสิทธิผลในระดับอันเป็นที่พอใจของทางราชการ ได้ดาเนินการตามระเบียบและหลักเกณฑ์แนวทางปฏิบัติการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร ดังนี้
1. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 มาตรา 110 (5) และกฎ ก.พ.ว่าด้วยการ
สั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการกรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล พ.ศ.2552 ตามหนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร 1012/ว 10 ลงวันที่ 24 มีนาคม
2552 (สาหรับข้าราชการ)

2. ระเบี ย บกระทรวงการคลั ง ว่ า ด้ ว ยลู ก จ้ า งประจ าของส่ ว นราชการ พ.ศ.2537 ข้ อ 60 (5)
ซึ่งกาหนดให้ผู้มีอานาจสั่งบรรจุ สั่งให้ลูกจ้างประจาที่ไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผลในระดับอันเป็นที่พอใจของทางราชการ ออกจากราชการตามหลักเกณฑ์และ
วิ ธี ก ารตามที่ ก าหนดไว้ ใ นกฎหมายว่ า ด้ ว ยระเบี ย บข้ า ราชการพลเรื อ นโดยอนุ โ ลม (ส าหรั บ
ลูกจ้างประจา)
3. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 ข้อ 19 ข้อ 20 และข้อ 28 (4)
และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 เรื่อง แนว
ทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ.2554 และหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.
2554 ข้อ 11 ตามหนังสือสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.034/ว 275 ลง
วันที่ 21 ตุลาคม 2554 (สาหรับพนักงานราชการ)
4. ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2556 ข้อ 23 ข้อ 24
และข้อ 25 (4) และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์
ว่ า ด้ ว ยการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านเพื่ อ เพิ่ ม ค่ า จ้ า ง และต่ อ สั ญ ญาจ้ า งพนั ก งานกระทรวง
สาธารณสุข พ.ศ.2557 ข้อ 8 ตามหนังสือกระทรวงสาธารณสุข ด่วนมาก ที่ สธ 0201.040/ว
269 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2557 (สาหรับพนักงานกระทรวงสาธารณสุข)
โรงพยาบาลนาเยีย มีมติเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลเรื่องอนุมัติแนวทางการ
ปฏิบัติการประเมินผลการปฏิบัติราชการผู้ที่มีผลสัมฤทธิ์ต่ากว่าค่าเป้าหมายหรือระดับที่คาดหวังสาหรับบุคลากร
ในสังกัดโรงพยาบาลนาเยียและให้จัดทาประกาศโรงพยาบาลนาเยีย เรื่อง การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ด้านความพร้อมรับผิด (กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ)
เพื่อให้ส่วนราชการถือปฏิบัติรอบการประเมิน วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 เป็นต้นไป
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
-ข้าราชการ /ลูกจ้างประจา/พนักงานราชการ/พนักงานกระทรวงสาธารณสุข/ลูกจ้างชั่วคราว
1.ก่อนรอบการประเมินหรือในช่ว งรอบการประเมินให้ ผู้ประเมินและผู้ รับประเมินกาหนด
ข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับการมอบหมายงานกาหนดตัวชี้วัดของงานให้ชัดเจน
2.ระหว่างรอบการประเมิ น ให้ ผู้ ประเมินติ ดตามความก้าวหน้า อย่างต่อเนื่ องเพื่อประเมิ น
ผลสาเร็จของงานในช่วง 3 เดือนแรกของรอบการประเมินว่าสอดคล้องกับค่าเป้าหมายที่กาหนดหรือไม่
เมื่อผู้ประเมินคาดว่าผู้รับการประเมินมีผลการประเมินต่ากว่าค่าเป้าหมายหรือระดับที่คาดหวังให้แจ้ง
ผู้รับการประเมินทราบ พร้อมให้คาแนะนาคาปรึกษาเพื่อปรับปรุงแก้ไขในช่วงรอบประเมิน 3 เดือนหลัง
ของรอบการประเมิน
3.เมื่อสิ้ นรอบการประเมิน ถ้าผลการประเมินอยู่ในระดับต้องปรับปรุงให้ ดาเนินการจัดทา
คามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง (ผลการประเมินต่ากว่าร้อยละ 60) ดังนี้
-ให้ผู้บังคับบัญชาที่ประเมินผลการปฏิบัติราชการต้องแจ้งให้ผู้รับการประเมินทราบเกี่ยวกับผล
การประเมินและกาหนดให้เข้ารับการพัฒนาปรับปรุงตนเองโดยลงลายมือชื่อรับทราบไว้เป็นหลักฐาน
-การประเมินผลการปฏิบัติราชการและการพัฒนาปรับปรุงตนเองต้องให้มีระยะเวลาไม่เกินสาม
รอบการประเมิน

-กรณีผู้ถูกประเมินเห็นว่าการประเมินของผู้บังคับบัญชาไม่เป็นธรรมอาจทาคาคัดค้านยื่นต่อ
ผู้บังคับบัญชาภายใน 15 วันหลังจากการทราบผลการประเมิน และให้ผู้บังคับบัญชารวบรวมรายงาน
เสนอผู้มีอานาจต่อไป
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น
ประกาศ ณ วันที่ 2

เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

(นายลิต แสงแก้ว)
นายแพทย์ชานาญการพิเศษ
ผู้อานวยการโรงพยาบาลนาเยีย

