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หลักเกณฑการพิจารณาความดีความชอบ
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑการพิจาณาความดีความชอบ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสวางแดนดิน
1. การแบงระดับบุคลากร ตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1.1 ผูบริหารระดับสูง
1.2 ผูบริหารระดับกลาง
1.3 ผูบริหารระดับตน
1.4 ผูปฏิบัติ
2. หลักเกณฑการพิจารณาความดีความชอบ แบงออกเปน 2 สวน ดังนี้
สําหรับขาราชการ, ลูกจางประจํา และพนักงานราชการ
1. ผลสัมฤทธิ์ของงาน (Performance) สัดสวนคะแนน รอยละ 70
2. สมรรถนะรายบุคคล (Competency) สัดสวนคะแนน รอยละ 30
สําหรับพนักงานกระทรวงสาธารณสุข และลูกจางชั่วคราว
1. ผลสัมฤทธิ์ของงาน (Performance) สัดสวนคะแนน รอยละ 80
2. สมรรถนะรายบุคคล (Competency) สัดสวนคะแนน รอยละ 20
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2.1 ผลสัมฤทธิ์ของงาน (Performance)
2.1.1 งานบริหาร
เกณฑพิจารณาเปนคะแนน

เงื่อนไขเฉพาะ
ระดับสูง

ใชประกอบการพิจารณารอบแรก
1. การทบทวนและจัดทํา ทุกคนในหนวยงานได
แผนยุทธศาสตรของ
คะแนนตามประเภท
องคกร
ตําแหนง
2. การจัดทําแผนปฏิบัติ
ใหคะแนนตามตําแหนงใน
การระดับทีมนํา/
คณะกรรมการ
หนวยงาน
3. การจัดทําแผน
ใหคะแนนตามตําแหนงใน
อัตรากําลัง, พัฒนา
คณะกรรมการ
บุคลากร (เฉพาะทีม HUM
และ กบ.)
4. การจัดทําแผน
ใหคะแนนตามตําแหนงใน
อัตรากําลัง, พัฒนา
คณะกรรมการ
บุคลากร ของหนวยงาน
(ใหตามจํานวนหนวยงาน)
5. การทบทวน Service
ใหคะแนนตามตําแหนงใน
Profile, ทีมนํา
คณะกรรมการ
(ใหตามจํานวนทีมนํา)

20 คะแนน

การใหคะแนน
ระดับกลาง
ระดับตน
10 คะแนน

ประธาน 10 คะแนน
สมาชิก/ผูชวยเลขาฯ 6 คะแนน
เลขาฯ 8 คะแนน
ประธาน 10 คะแนน
สมาชิก/ผูชวยเลขาฯ 6 คะแนน
เลขาฯ 8 คะแนน
ประธาน 8 คะแนน
เลขาฯ 6 คะแนน
สมาชิก/ผูชวยเลขาฯ 4 คะแนน
ประธาน 10 คะแนน
สมาชิก/ผูชวยเลขาฯ 6 คะแนน
เลขาฯ 8 คะแนน

10 คะแนน

ผูปฏิบัติ
10 คะแนน

แหลงขอมูลอางอิง
(ประเภทการรายงาน)
งานนโยบายและแผน
ยุทธศาสตร
(ปละ 1 ครั้ง)
งานนโยบายและแผน
ยุทธศาสตร
(ปละ 1 ครั้ง)
ทีม HUM
งานธุรการ
(ปละ 1 ครั้ง)
ทีม HUM
งานธุรการ
(ปละ 1 ครั้ง)
งานคุณภาพ
(ปละ 1 ครั้ง)

หมายเหตุ
กําหนดใหมีการจัดกลุม
และกําหนดสัดสวน/
น้ําหนักความสําคัญของ
เกณฑการพิจารณา
เพื่อใหเกิดการกระจาย
ของคะแนนผลงานใหมี
ความสมดุลและคา
คะแนนที่นํามาพิจารณามี
คุณภาพมากยิ่งขึ้น
การพิจารณารอบที่ 1
เกณฑ 1-7 = 80 %
เกณฑ 12 = 10 %
เกณฑ 13 = 10 %
การพิจารณารอบที่ 2
เกณฑ 8 = 15 %
เกณฑ 9 = 15 %
เกณฑ 10-11 = 50 %
เกณฑ 12 = 10 %
เกณฑ 13 = 10 %
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เกณฑพิจารณาเปนคะแนน

เงื่อนไขเฉพาะ

6. การจัดทํา Risk Profile
และ Risk Matrix
Analysis ของหนวยงาน
7. การทบทวน Service
Profile ของหนวยงาน

ใหคะแนนตามตําแหนงใน
คณะกรรมการ
(ใหตามจํานวนหนวยงาน)
ใหคะแนนตามตําแหนงใน
คณะกรรมการ
(ใหตามจํานวนทีมนํา)
ใชประกอบการพิจารณารอบที่สอง
8. การสงรายงานการ
รายงานการประชุม
ประชุมของหนวยงาน
ประจําเดือนตามวาระที่
กําหนด
9. การสงรายงานการ
รายงานการประชุม
ประชุมของทีมนํา
ประจําเดือนตามวาระที่
กําหนด
10. การสงรายงานตัวชี้วัด รายงานประจําเดือน
ตาม MOU ของหนวยงาน ไดทันเวลา
11. ผลสัมฤทธิ์ของฝาย
งาน/หนวยงาน/ทีม(ระดับ
ตน)

ประเมินจากผลงานตาม
ตัวชี้วัดระดับหนวยงาน

การใหคะแนน
ระดับกลาง
ระดับตน

ระดับสูง
ประธาน 10 คะแนน
เลขาฯ 8 คะแนน
สมาชิก/ผูชวยเลขาฯ 6 คะแนน
ประธาน 10 คะแนน
เลขาฯ 8 คะแนน
สมาชิก/ผูชวยเลขาฯ 6 คะแนน

แหลงขอมูลอางอิง
ผูปฏิบัติ

ประธาน 8 คะแนน
สมาชิก/ผูชวยเลขาฯ 4 คะแนน
เลขาฯ 6 คะแนน
ประธาน 10 คะแนน
สมาชิก/ผูชวยเลขาฯ 6 คะแนน
เลขาฯ 8 คะแนน
ทุกคนในหนวยงาน 3 คะแนน

คะแนนเต็ม 20 คะแนน
ทุกคนในหนวยงานไดคะแนนเทากัน ตามคารอยละของตัวชี้วัดผลงานระดับหนวยงาน

ทีมบริหารความเสี่ยง
(ปละ 1 ครั้ง)
งานนโยบายและแผน
ยุทธศาสตร
(ปละ 1 ครั้ง)
งานนโยบายและแผน
ยุทธศาสตร
(คุณศิรริ ักษ รักษาแสง)
งานนโยบายและแผน
ยุทธศาสตร
(คุณศิรริ ักษ รักษาแสง)
งานนโยบายและแผน
ยุทธศาสตร
(รายงานประจําเดือน)
งานนโยบายและแผน
ยุทธศาสตร
(ปละ 2 ครั้ง)

หมายเหตุ
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เกณฑพิจารณาเปนคะแนน
12. รางวัลการสรางความ
ภาคภูมิใจใหแกองคกร

เงื่อนไขเฉพาะ

การใหคะแนน
แหลงขอมูลอางอิง
ระดับสูง
ระดับกลาง
ระดับตน
ผูปฏิบัติ
ประเภทของผลงานที่นํามาคิดเปนคะแนน
งานนโยบายและแผน
1. การประกวดแขงขันผลงานประเภทตาง ๆ
ยุทธศาสตร
2. การเปนตัวแทนเขาแขงขันกีฬาประเภทตาง ๆ
3. การที่ไดรับคัดเลือก หรือ เสนอใหเปนบุคลากรดีเดน
พิจารณาใหคะแนนตามระดับของผลงานนั้น ๆ
- ระดับจังหวัด 5 คะแนน
- ระดับเขต 10 คะแนน
- ระดับภาค 15 คะแนน
- ระดับประเทศ 20 คะแนน
การคิดเปนคะแนนรายบุคคล
- ผลงานระดับหนวยงาน ใหบุคลากรในหนวยงานไดคะแนนเทากันทุกคน
- การคิดคะแนนตามผลงานแตละระดับ(จังหวัด,เขต,ภาค,ประเทศ) และที่เปนการแขงขัน
มีลําดับที่(1,2,3,ชมเชย) ใหใชสัดสวนคะแนนเปนตัวคูณคาคะแนนแตละระดับ ดังนี้
รางวัลที่ 1 คูณ 1.0 , รางวัลที่ 2 คูณ 0.8 ,
รางวัลที่ 3 คูณ 0.6 , รางวัลชมเชย คูณ 0.5

นิยาม : เปนผลงานของ
ระดับหนวยงาน หรือระดับ
บุคคล ที่ไดรับการยกยอง
หรือการประกวด หรือการ
แขงขัน หรือผานเกณฑการ
ประเมินตามมาตรฐานงาน
นั้น ๆ จากหนวยงาน
ภายนอก หรือ
คณะกรรมการเฉพาะที่
จัดตั้งขึ้น
การคิดคะแนน : ใหคิด
คะแนนจากระดับเกณฑที่
ผานในระดับสูงสุด และให
คิดคะแนนเฉพาะในชวง
ของรอบการพิจาณาความ
ดีความชอบนั้น ๆ
13. การรายงานความเสี่ยง ใหคะแนนตามตําแหนงใน ประธาน 10 คะแนน
ผานโปรแกรม E – Risk
คณะกรรมการ
เลขาฯ 8 คะแนน
(ใหตามจํานวนหนวยงาน) สมาชิก/ผูชวยเลขาฯ 6 คะแนน

ทีมบริหารความเสี่ยง
(คุณนิลุบล ราชโสภา)

หมายเหตุ
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หมายเหตุ รายละเอียดเงื่อนไขเฉพาะ(เพิ่มเติม)
1. การกําหนดหนวยงานภายใน รพร.สวางแดนดิน
1.1 ระดับทีมนํา หมายถึง ทีมงาน หรือ หนวยงาน หรือ คณะทํางาน ซึ่งประกอบไปดวยคณะกรรมการเพื่อดําเนินงานตามภารกิจ หรือตามบริบทของหนวยงาน
นั้น ๆ มีจํานวน 2 หนวยงาน/คณะทํางาน ไดแก คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล และคณะกรรมการทีมครอมสายงาน ประกอบดวย
1. ทีมนําดานคลินิก (PCT ใหญ)

2. ทีมนําคลินิกอนามัยแมและเด็ก

3. ทีมนําคลินิกอายุรกรรม

4. ทีมนําดานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

5. ทีมนําดานบริหารสิ่งแวดลอมและความปลอดภัย

6. ทีมนําดานเครื่องมือและการจัดการเกี่ยวกับเครื่องมือ

7. ทีมนําดานการวิเคราะหนโยบาย แผนงาน และระบบงาน

8. ทีมนําดานเวชระเบียนและสารสนเทศ

9. ทีมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ

10. ทีมนําดานการปองกันและควบคุมการติดเชื้อใน รพ.

11. ทีมนําระบบยา

13. ทีมนําชุมชนและภาคีเครือขายสุขภาพชุมชน

14. ทีมนําดานลูกคาและการตลาด

15. องคกรแพทย

16. กลุมการพยาบาล

12. ทีมบริหารความเสี่ยง

1.2 ระดับหนวยงาน (ทีมนํารอง) หมายถึง ทีมงาน หรือ หนวยงาน หรือ คณะทํางาน ที่อยูภายใตการควบคุมกํากับของ ทีมนํา เพื่อปฏิบัติตามภารกิจ หรือตาม
บริบทของหนวยงานนั้น ๆ ไดแก
1.2.1 ระดับหนวยงาน (ทีมคอมสายงาน)
1. ทีมนําดานคลินิกศัลยกรรม

2. ทีมนําดานคลินิกจักษุเวชกรรม

3. ทีมนําดานคลินิกออรโธปดิกส

4. ทีมนําดานเวชศาสตรฟนฟู

5. ทีมนําดานกุมารเวชกรรม

6. ทีมนําดานคลินิกทันตกรรม

7. ทีมนําดานคลินิกโสต ศอ นาสิก

8. คณะทํางานดูแลตอเนื่อง

9. คณะทํางาน Palliative Care

10. คณะทํางานดานการจัดการความปวด 11. คณะทํางานวิเคราะหภาระงาน

12. คณะทํางานพิจารณาสวัสดิการ

13. คณะทํางานพิจารณาคาตอบแทน PQO 14. คณะทํางานอัคคีภัย, อาชีวอนามัย, สิ่งแวดลอม
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15. คณะทํางาน KM, R2R, KID

16. คณะทํางานบริหารจัดการขอรองเรียน

17. คณะทํางานวิเคราะหตนทุน

18. คณะทํางานฉุกเฉินตอบโตภัยพิบัติเคลื่อนที่เร็วขนาดเล็ก (Mini MERT)

19. ทีมนําดานการรับสงตอผูปวย

20. คณะกรรมการตรวจสอบความสมบูรณของเวชระเบียน

1.2.2 ระดับหนวยงาน (หนวยงานตามโครงสรางองคกร)
1.2.2.1 กลุมภารกิจดานบริการตติยภูมิและทุติยภูมิ จํานวน 6 หนวยงาน ดังนี้
1. กลุมงานรังสีวิทยา

2. กลุมงานพยาธิวิทยาคลินิก และกลุมงานพยาธิวิทยากายวิภาค

3. กลุมงานทันตกรรม

4. กลุมงานเภสัชกรรม

5. กลุมงานเวชกรรมฟนฟู (งานกายภาพบําบัด)

6. งานแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก
1.2.2.2 ภารกิจดานการพยาบาล จํานวน 24 หนวยงาน ดังนี้
1. งานบริการผูปวยนอกและคลินิกโรคเรื้อรัง

2. งานวัณโรค

3. งานเอดส

5. งานฝากครรภ

6. งานพยาบาลชุมชน

8. กลุมงานผูปวยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

9. กลุมงานวิสัญญีพยาบาล

11. กลุมงานปองกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล

4. งานใหคําปรึกษา

7. กลุมงานตรวจและรักษาพยาบาลพิเศษ
10. กลุมงานหองผาตัด

12. กลุมงานหองคลอด 13. กลุมงานผูปวยหนัก

14. งานผูปวยในหลอดเลือดสมอง

15. งานผูปวยในอายุรกรรมหญิง 16. งานผูปวยในอายุรกรรมชาย

17. งานผูปวยในพิเศษปาริฉัตร

18. งานผูปวยในสงฆอาพาธ

19. กลุมงานศัลยกรรม

20. กลุมงานศัลยกรรมกระดูก

21. งานสูตินรีเวช

22. งานตึกพิเศษพวงชมพู

23. งานกุมารเวชกรรม

24. งาน Sick newbron , NICU

1.2.2.3 กลุมดานอํานวยการ จํานวน 14 หนวยงาน ดังนี้
1. ฝายบริหารทั่วไป

2. งานซอมบํารุง

3. งานยานพาหนะ

4. งานรักษาความปลอดภัย

7
5. งานภูมิทัศน

6. งานธุรการ

7. งานซักฟอก

9. ฝายการเงินและพัสดุ

10. ฝายโภชนาการ

13. งานขอมูลขาวสาร

14. งานเวชระเบียน

8. ฝายการเจาหนาที่

11. ฝายสวัสดิการและสังคม

12. ฝายแผนงานและสารสนเทศ

1.2.2.4 กลุมงานดานบริการปฐมภูมิ จํานวน 8 หนวยงาน ดังนี้
1. งานสุขศึกษาและโครงการพิเศษ

2. งานรักษาพยาบาลชุมชน

3. งานสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค

4. งานบริการสุขภาพชุมชน

5. ศูนยบริการสุขภาพชุมชนบานหนองทุม

6. ศูนยบริการสุขภาพชุมชนสวางแดนดิน 7. ศูนยบริการสุขภาพชุมชนวัดโพธิ์ศรี

8. กลุมงานอาชีวะเวชกรรม

1.2.2.5 กลุมพัฒนาระบบบริการสุขภาพ จํานวน 3 หนวยงาน ดังนี้
1. งานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

2. งานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล

3. งานโสตทัศนศึกษา

2. การประชุมประจําเดือน ของทีมนํา / หนวยงาน หมายถึง การประชุมตามวาระที่ผูบริหารกําหนดเปนนโยบาย โดยใหมีหัวขอการประชุมตามที่กําหนด และสงรายงาน
การประชุมที่งานนโยบายและแผนยุทธศาสตร (คุณศิริรักษ รักษาแสง) เดือนละ 1 ครั้ง โดยมีเงื่อนไขเฉพาะในการนับจํานวนครั้งของการประชุมเพื่อใหไดคะแนนอยูในระดับที่
กําหนดไวสูงสุด (15 %) ดังนี้
2.1 ในระดับทีมนํา (ตามเกณฑขอ 9 งานบริหาร) ใหมีการเขารวมประชุมประจําเดือนและสงรายงานการประชุมไมนอยกวา 3 ครั้งตอทีม หรือในกรณีที่ทีมนํา ไม
สามารถนัดหมายการประชุมไดครบตามจํานวนที่กําหนด (3 ครั้ง) ใหสมาชิกรายบุคคลสามารถเขารวมการประชุมกับทีมนํา อื่น ๆ ที่ตนเองเปนสมาชิกอยูได และสามารถนํามา
นับเปนจํานวนครั้งในการรวมประชุมได โดยกําหนดใหมีการเขารวมประชุมในลักษณะรายบุคคลไดไมนอยกวา 5 ครั้ง ระยะเวลาในการเก็บรวมรวมผลงานตั้งแต ตุลาคม ถึง
กรกฎาคม รวมระยะเวลา 10 เดือน
2.2 ในระดับหนวยงาน (ตามเกณฑขอ 8 งานบริหาร) ใหมีการเขารวมประชุมประจําเดือนและสงรายงานการประชุมไมนอยกวา 7 ครั้งตอหนวยงาน ระยะเวลา
ในการเก็บรวมรวมผลงานตั้งแต ตุลาคม ถึง กรกฎาคม รวมระยะเวลา 10 เดือน
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2.1.2 งานบริการ
หลักเกณฑการประเมิน
1. มอบหมายตามตัวชี้วัดที่อยูในแผนยุทธศาสตร และแผนปฏิบัติการของโรงพยาบาลในสวนที่ตองใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ (ตัวชี้วัดที่ขอใหเก็บจะอยูในงานที่
ไดรับมอบหมาย) ตามหนวยงานที่เกี่ยวของ 57 หนวยงาน
1.1 กลุมภารกิจดานบริการตติยภูมิและทุติยภูมิ จํานวน 7 หนวยงาน ดังนี้
1.1.1 องคกรแพทย

1.1.2 กลุมงานรังสีวิทยา

1.1.3 กลุมงานพยาธิวิทยาคลินิก และกลุมงานพยาธิวิทยากายวิภาค

1.1.4 กลุมงานทันตกรรม 1.1.5 กลุมงานเภสัชกรรม

1.1.6 กลุมงานเวชกรรมฟนฟู (งานกายภาพบําบัด)

1.1.7 งานแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก
1.2 ภารกิจดานการพยาบาล จํานวน 25 หนวยงาน ดังนี้
1.2.1 กลุมการพยาบาล 1.2.2 งานบริการผูปวยนอกและคลินิกโรคเรื้อรัง
1.2.5 งานใหคําปรึกษา 1.2.6 งานฝากครรภ

1.2.3 งานวัณโรค

1.2.7 งานพยาบาลชุมชน

1.2.8 กลุมงานตรวจและรักษาพยาบาลพิเศษ

1.2.9 กลุมงานผูปวยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 1.2.10 กลุมงานวิสัญญีพยาบาล
1.2.12 กลุมงานปองกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล

1.2.4 งานเอดส

1.2.11 กลุมงานหองผาตัด

1.2.13 กลุมงานหองคลอด

1.2.14 กลุมงานผูปวยหนัก

1.2.15 งานผูปวยในหลอดเลือดสมอง

1.2.16 งานผูปวยในอายุรกรรมหญิง

1.2.17 งานผูปวยในอายุรกรรมชาย

1.2.18 งานผูปวยในพิเศษปาริฉัตร

1.2.19 งานผูปวยในสงฆอาพาธ

1.2.20 กลุมงานศัลยกรรม

1.2.21 กลุมงานศัลยกรรมกระดูก

1.2.22 งานสูตินรีเวช

1.2.24 งานกุมารเวชกรรม

1.2.25 งาน Sick newbron , NICU

1.2.23 งานตึกพิเศษพวงชมพู

1.3 กลุมดานอํานวยการ จํานวน 14 หนวยงาน ดังนี้
1.3.1 ฝายบริหารทั่วไป 1.3.2 งานซอมบํารุง

1.3.3 งานยานพาหนะ

1.3.4 งานรักษาความปลอดภัย

9
1.3.5 งานภูมิทัศน

1.3.6 งานธุรการ

1.3.7 งานซักฟอก

1.3.8 ฝายการเจาหนาที่

1.3.9 ฝายการเงินและพัสดุ

1.3.10 ฝายโภชนาการ 1.3.11 ฝายสวัสดิการและสังคม 1.3.12 ฝายแผนงานและสารสนเทศ

1.3.13 งานขอมูลขาวสาร

1.3.14 งานเวชระเบียน

1.4 กลุมงานดานบริการปฐมภูมิ จํานวน 8 หนวยงาน ดังนี้
1.4.1 งานสุขศึกษาและโครงการพิเศษ

1.4.2 งานรักษาพยาบาลชุมชน

1.4.3 งานสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค

1.4.4 งานบริการสุขภาพชุมชน

1.4.5 ศูนยบริการสุขภาพชุมชนบานหนองทุม

1.4.6 ศูนยบริการสุขภาพชุมชนสวางแดนดิน

1.4.7 ศูนยบริการสุขภาพชุมชนวัดโพธิ์ศรี 1.4.8 กลุมงานอาชีวะเวชกรรม

1.5 กลุมพัฒนาระบบบริการสุขภาพ จํานวน 3 หนวยงาน ดังนี้
1.5.1 งานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

1.5.2 งานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล

1.5.3 งานโสตทัศนศึกษา

2. มอบหมายตัวชี้วัดที่ตองการใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ (โดยตองมีตัวชี้วัดเฉพาะที่สามารถ Ranking เปนรายบุคคลไดอยางนอย 2 ตัวชี้วัด)
3. แบงระดับความสําเร็จเปน 1 – 5 คะแนน โดยดูใหสอดคลอง เหมาะสมกับคาเปาหมายที่สามารถทําไดจริง
4. ตัวชี้วัดในขอ 1 , 2 รวมกันควรไดรับคนละ 5 – 10 ตัวชีว้ ัด
5. คาน้ําหนักใหหัวหนาฝาย/หัวหนางาน ถวงน้ําหนักตามลําดับความสําคัญ ดังนี้ ตัวชี้วัดระดับวิสัยทัศน/พันธกิจ, ตัวชี้วัดระดับแผนปฏิบัติการ และ
ตัวชี้วัดระดับหนางาน
6. คาน้ําหนักรวมของทุกตัวชี้วัดใหรวมเปน 1
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รูปแบบการเก็บขอมูลผลงาน/ผลการประเมิน
แบบประเมินผลการปฏิบัตริ าชการ
2 (1 เมษายน 2557 - 30 กันยายน 2557)
(นาย/นาง/นางสาว)

(ข้ าราชการ)

สังกัด รพร.สว่ างแดนดิน

ลง
นาม

ตําแหน่ ง

ระดับ
(นาย/นาง/นางสาว

(รับทราบข้ อตกลง)

ลง
นาม

สังกัด รพร.สว่ างแดนดิน

(รับทราบข้ อตกลง)

1
เป้าหมาย

ผลงาน

คะแนนตามระดับค่ าเป้าหมาย
1

2

3

4

5

คะแนน
(ก)

(ข)

คะแนนรวม
1
คะแนนเป็ นร้ อยละ

คะแนน
รวม (ค)
(ค=ก×ข)
0
0
0
0
1.00
100.00
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2.1.3 ผลงานวิชาการในหนวยงาน
แนวคิดหลัก :
1. เพื่อสงเสริมใหบุคลากรทุกระดับไดจัดทําผลงานวิชาการเพื่อแกไขปญหา และเพื่อการพัฒนางานในหนวยงานของตนเอง
2. เพื่อสงเสริมใหบุคลากรสามารถเขียนรายงานสรุปผลการดําเนินงาน เปนเอกสารทางวิชาการไดดวยตนเอง
3. เพื่อสงเสริมใหบุคลากรสามารถนําเสนอผลงานวิชาการของตนเองได
นิยาม
ผลงานวิชาการในหนวยงาน หมายถึง การพัฒนาองคความรู และความคิดสรางสรรคอยางเปนระบบ เพื่อใหเกิดผลงานวิชาการ ไดแก งานวิจัย
(Research) , งานวิจัยในงานประจํา (R2R) , การพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง (CQI) , นวัตกรรม (Innovation) , เรื่องเลาจากประสบการณคุณภาพ และหนังสั้น
เอกสารทางการวิชาการ หมายถึง เอกสารที่เขียนรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ หรือโครงรางการวิจัยที่ดําเนินการเสร็จสิ้นแลว ซึ่งตอง
เปนไปตามรูปแบบมาตรฐานที่โรงพยาบาลกําหนดไวเฉพาะ รวมถึงรายงานที่เกิดจากการปฏิบัติงานประจํา เชน รายงานการสอบสวนโรค (Full Paper) และรายงาน Case
Study (ที่มีการเขียนรายงานเปนเอกสาร)
ประเภทของบุคลากร หมายถึง การแบงกลุมบุคลากรสาธารณสุขในโรงพยาบาลเพื่อใชสําหรับการกําหนดคาคะแนน แบงเปน 3 กลุม ไดแก ผู
ปฏิบัติ /ผูบริหารระดับตน , ผูบริหารระดับกลาง และผูบริหารระดับสูง
ขอกําหนดเฉพาะ
1. ผลงานตองไดรับการรับรอง และขึ้นทะเบียนผลงานโดยคณะกรรมการทีม KID, งานนโยบายและแผนยุทธศาสตร
2. เปนผลงานที่ดําเนินการแลวเสร็จ มีการประเมินผลการดําเนินงาน และมีการเขียนรายงานสรุปผลการดําเนินงานเปนเอกสารทางวิชาการ
3. การรับรองคุณภาพของผลงาน โดยตองมีการนําเสนอผลงานในระดับตางๆ ไดแก ระดับอําเภอ , ระดับจังหวัด , ระดับเขต, ระดับภาค และ
ระดับประเทศ และเปนเวทีการนําเสนอผลงานวิชาการที่จัดอยางเปนทางการ มีผูสงผลงานเขานําเสนอจากหลายหนวยงาน หรือเปนผลงานที่ไดรับการตีพิมพในวารสารทาง
วิชาการ
4. เปนผลงานที่ดําเนินการแลวเสร็จภายในรอบของการประเมิน โดยยึดตามปที่พิมพเอกสารทางวิชาการ หรือวันเดือนปที่นําเสนอผลงาน
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5. กรณีผลงานวิชาการมีผูรับผิดชอบผลงานมากกวา 1 คน ใหผูรับผิดชอบหลักเปนผูกําหนดสัดสวนความรับผิดชอบผลงานตามความเปนจริง
โดยมีผูรับผิดชอบหลัก 1 คน และผูรับผิดชอบรอง ไมเกิน 4 คน
เกณฑพิจารณาผลงานวิชาการในหนวยงาน แยกตามกลุมของบุคลากร
1. ผูปฏิบัติ / ผูบริการระดับตน
1.1 เปนผลงานที่เกิดจากปญหาในงานที่ปฏิบัติ หรือ งานที่ไดรับมอบหมาย
1.2 สามารถนําผลงานไปใชประโยชนตอหนวยงาน หรือตอผูรับบริการในหนวยงานได
2. ผูบริการระดับกลาง
2.1 เปนผลงานที่เกิดจากปญหาในงานที่ปฏิบัติ หรือ งานที่ไดรับมอบหมาย
2.2 เปนผลงานที่แสดงใหเห็นถึงกระบวนการการพัฒนางานตาม Service Profile ของ หนวยงาน หรือ Service Profile ของทีมคอม
สายงานที่ไดรับมอบหมาย
2.3 สามารถนําผลงานไปใชประโยชนตอหนวยงาน หรือ ตอผูรับบริการในหนวยงาน หรือ ตอทีมคอมสายงานได
2.4 เปนผลงานวิชาการที่เกิดจากการสงเสริม และสนับสนุนใหบุคลากรในบังคับบัญชาสามารถผลิตผลงานวิชาการได
3. ผูบริหารระดับสูง
3.1 เปนผลงานที่เกิดจากปญหาในงานที่ปฏิบัติ หรืองานที่ไดรับมอบหมาย
3.2 เปนผลงานวิชาการที่แสองใหเห็นถึงการเพิ่มขีดความสามารถในการจัดการ และการบริหารองคกร เชน การจัดรูปแบบโครงสราง
พยาบาลใหม , การจัดระบบงานใหม , การกําหนดการเติบโตของโรงพยาบาล , การจัดระบบการวางแผนกลยุทธใหม
3.3 เปนผลงานวิชาการที่เกิดจากการสงเสริม และสนับสนุนใหบุคลากรในบังคับบัญชาสามารถผลิตผลงานวิชาการได
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เกณฑการคิดคะแนน (พิจารณาจากหลักเกณฑคุณสมบัติผูสงผลงานเขาประกวด)
ผลงานวิชาการประเภท งานวิจัย (Research) , งานวิจัยในงานประจํา (R2R) , การพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง (CQI) , นวัตกรรม
(Innovation) , รายงานการสอบสวนโรค และรายงาน Case study
1. ผูปฏิบัติ / ผูบริหารระดับตน
- ผลงานระดับอําเภอ(ผูมีสิทธิสงผลงานเฉพาะภายในอําเภอ)
ผลงานละ 10 คะแนน
- ผลงานระดับจังหวัด(เฉพาะภายในจังหวัด)
ผลงานละ 20 คะแนน
- ผลงานระดับเขต(เฉพาะภายในเขตตรวจราชการ)
ผลงานละ 30 คะแนน
- ผลงานระดับภาค(เฉพาะจังหวัดภายในภาค)
ผลงานละ 40 คะแนน
- ผลงานระดับประเทศ(ทั่วไป / ไมจํากัด)
ผลงานละ 50 คะแนน
2. ผูบริหารระดับกลาง / ผูบริหารระดับสูง
- ผลงานระดับอําเภอ(ผูมีสิทธิสงผลงานเฉพาะภายในอําเภอ)
ผลงานละ 10 คะแนน
- ผลงานระดับจังหวัด(เฉพาะภายในจังหวัด)
ผลงานละ 20 คะแนน
- ผลงานระดับเขต(เฉพาะภายในเขตตรวจราชการ)
ผลงานละ 30 คะแนน
- ผลงานระดับภาค(เฉพาะจังหวัดภายในภาค)
ผลงานละ 40 คะแนน
- ผลงานระดับประเทศ(ทั่วไป / ไมจํากัด)
ผลงานละ 50 คะแนน
- ผลงานของบุคลากรในบังคับบัญชา
ผลงานละ 5 คะแนน
ผลงานวิชาการประเภท เรื่องเลาจากประสบการณคุณภาพ และหนังสั้น
1. ผูปฏิบัติ / ผูบริหารระดับตน
- ผลงานระดับอําเภอ(ผูมีสิทธิสงผลงานเฉพาะภายในอําเภอ)
- ผลงานระดับจังหวัด(เฉพาะภายในจังหวัด)
- ผลงานระดับเขต(เฉพาะภายในเขตตรวจราชการ)

ผลงานละ 5 คะแนน
ผลงานละ 10 คะแนน
ผลงานละ 15 คะแนน
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- ผลงานระดับภาค(เฉพาะจังหวัดภายในภาค)
ผลงานละ 20 คะแนน
- ผลงานระดับประเทศ(ทั่วไป / ไมจํากัด)
ผลงานละ 25 คะแนน
2. ผูบริหารระดับกลาง / ผูบริหารระดับสูง
- ผลงานระดับอําเภอ(ผูมีสิทธิสงผลงานเฉพาะภายในอําเภอ)
ผลงานละ 5 คะแนน
- ผลงานระดับจังหวัด(เฉพาะภายในจังหวัด)
ผลงานละ 10 คะแนน
- ผลงานระดับเขต(เฉพาะภายในเขตตรวจราชการ)
ผลงานละ 15 คะแนน
- ผลงานระดับภาค(เฉพาะจังหวัดภายในภาค)
ผลงานละ 20 คะแนน
- ผลงานระดับประเทศ(ทั่วไป / ไมจํากัด)
ผลงานละ 25 คะแนน
- ผลงานของบุคลากรในบังคับบัญชา
ผลงานละ 2.5 คะแนน
การใหคะแนนเพิ่มเติม (Add On)
หมายถึง การใหคะแนนเพิ่มแกผลงานวิชาการที่มีพัฒนาการดานการประกวดในเวทีวิชาการที่สูงขึ้น เพื่อเปนการตอยอดในดานการเผยแพรผลงาน
วิชาการ และการแสดงถึงศักยภาพในดานวิชาการของผูที่เปนเจาของผลงาน โดยมีหลักในการใหคะแนนเพิ่มเติม ดังนี้
- ตองเปนผลงานเรื่องเดิม ที่ไมมีการเก็บขอมูลเพิ่มเติม หรือเขียนรายงานวิชาการขึ้นมาใหม
- เปนผลงานที่เคยไดรับการพิจารณาเปนคะแนนในรอบ หรือในปการประเมินที่ผานมา
- เกณฑการใหคะแนนเพิ่มเติม ใหใชคะแนนตามระดับของการนําเสนอผลงานขั้นสูงสุด โดยใหหักคะแนนเดิมที่เคยไดรับการพิจารณาเปน
คะแนนในรอบ หรือปการประเมินที่ผานมา เชน ผลงานที่เริ่มตนนําเสนอในเวทีระดับอําเภอและไดรับการพิจารณาใหไปนําเสนอตอในเวทีระดับจังหวัด, เขต, ภาค, ประเทศ
สามารถใหคะแนนเพิ่มเติมเปน Add on ไดเทากับ +10 หรือ +20 หรือ +30 หรือ +40 แลวแตกรณี ทั้งนี้ใหขึ้นอยูกับการตรวจสอบและพิจารณาคิดเปนคะแนนจากเจาหนาที่
ผูรับผิดชอบในงานนโยบายและแผนยุทธศาสตร เทานั้น
เอกสารประกอบการขอรับการพิจาณาประเมินคะแนนผลงานวิชาการในหนวยงาน
บุคลากรที่มผี ลงานวิชาการในหนวยงาน จะตองสงเอกสารเพื่อรับการพิจาณาประเมินคะแนน ตามแบบฟอรมที่กําหนด และสงแบบเสนอผลงานเพื่อรับ
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานในประเภทผลงานวิชาการในหนวยงานที่งานนโยบายและแผนยุทธศาสตร “เทานั้น”
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แบบเสนอผลงานเพื่อรับการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน
ประเภท : ผลงานวิชาการในหนวยงาน
ชื่อผลงาน .............................................................................................................................................
ผูรับผิดชอบงานหลัก ........................................................................... สัดสวนผลงาน รอยละ ............
ผูรับผิดชอบงานรอง ............................................................................ สัดสวนผลงาน รอยละ ............
ผูรับผิดชอบงานรอง ............................................................................ สัดสวนผลงาน รอยละ ............
ผูรับผิดชอบงานรอง ............................................................................ สัดสวนผลงาน รอยละ ............
ผูรับผิดชอบงานรอง ............................................................................ สัดสวนผลงาน รอยละ ............
ชื่อหนวยงาน / ทีมคอมสายงาน ............................................................................................................
ระดับการนําเสนอผลงาน ( ) อําเภอ ( ) จังหวัด ( ) เขต ( ) ภาค ( ) ประเทศ
ลงชื่อ........................................................ เจาของผลงาน/ผูสงผลงาน
(...................................................)
วันที่.............................................................
ลงชื่อ........................................................ ผูรับรองผลงาน
(...................................................)
วันที่.............................................................
(ผูรับรองผลงาน หมายถึง หัวหนาหนวยงาน)
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2.1.4 งานที่ไดรับมอบหมาย
นิยาม : งานที่ไดรับมอบหมาย หมายถึง งานที่บุคลากรไดรับการแตงตั้งโดยมีคําสั่งที่ชัดเจน ใหไปปฏิบัติหนาที่ตาง ๆ ในทุกระดับ (อําเภอ, จังหวัด, เขต,
ภาค, ประเทศ หรือ International)
เงื่อนไข และหลักเกณฑการพิจารณา
1. ตองไดรับการแตงตั้งโดยมีคําสั่งแตงตั้ง หรือปฏิบัติงานตรงตามงานของระบบคุณภาพ HA
2. คิดเปนคะแนนตามความสําคัญตอยุทธศาสตรของโรงพยาบาล การดําเนินงานตอเนื่องในตําแหนงงานที่ไดรับมอบหมาย
3. การกําหนดคะแนนตามประเภทคําสั่งแตงตั้ง และตําแหนงในคณะกรรมการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบประกอบ)
3.1 คณะกรรมการระดับเขต/จังหวัด (ทุกตําแหนง 10 คะแนน) เชน คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพระดับจังหวัด , คณะกรรมการ
ตรวจสอบคุณภาพบัญชีระดับเขต , คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพหนวยบริการปฐมภูมิ , คณะกรรมการชมรมจริยธรรม เปนตน
3.2 คณะกรรมการระดับอําเภอ , ระดับทีมนํา กําหนดน้ําหนักคะแนนตามตําแหนง ดังนี้ ประธานและเลขา ฯ = 8 คะแนน ,
กรรมการ 6 คะแนน ไดแก
1. ทีมนําดานคลินิก (PCT ใหญ)
2. ทีมนําคลินิกอนามัยแมและเด็ก
3. ทีมนําคลินิกอายุรกรรม
4. ทีมนําดานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

5. ทีมนําดานบริหารสิ่งแวดลอมและความปลอดภัย

6. ทีมนําดานเครื่องมือและการจัดการเกี่ยวกับเครื่องมือ

7. ทีมนําดานการวิเคราะหนโยบาย แผนงาน และระบบงาน

8. ทีมนําดานเวชระเบียนและสารสนเทศ

9. ทีมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ

10. ทีมนําดานการปองกันและควบคุมการติดเชื้อใน รพ.

11. ทีมนําระบบยา

13. ทีมนําชุมชนและภาคีเครือขายสุขภาพชุมชน

14. ทีมนําดานลูกคาและการตลาด

15. องคกรแพทย

16. กลุมการพยาบาล

12. ทีมบริหารความเสี่ยง
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3.3 คณะกรรมการระดับหนวยงาน กําหนดน้ําหนักคะแนนตามตําแหนง ดังนี้ ประธานและเลขา ฯ = 6 คะแนน , กรรมการ 4
คะแนน ไดแก
1. ทีมนําดานคลินิกศัลยกรรม

2. ทีมนําดานคลินิกจักษุเวชกรรม

3. ทีมนําดานคลินิกออรโธปดิกส

4. ทีมนําดานเวชศาสตรฟนฟู

5. ทีมนําดานกุมารเวชกรรม

6. ทีมนําดานคลินิกทันตกรรม

7. ทีมนําดานคลินิกโสต ศอ นาสิก

8. คณะทํางานดูแลตอเนื่อง

9. คณะทํางาน Palliative Care

10. คณะทํางานดานการจัดการความปวด 11. คณะทํางานวิเคราะหภาระงาน
13. คณะทํางานพิจารณาคาตอบแทน PQO

12. คณะทํางานพิจารณาสวัสดิการ

14. คณะทํางานอัคคีภัย, อาชีวอนามัย, สิ่งแวดลอม

15. คณะทํางาน KM, R2R, KID

16. คณะทํางานบริหารจัดการขอรองเรียน 17. คณะทํางานวิเคราะหตนทุน

18. ทีมนําดานการรับสงตอผูปวย

19. คณะทํางาน MCH Board

20. คณะทํางาน Service Plan 10 สาขา

21. คณะทํางานฉุกเฉินตอบโตภัยพิบัติเคลื่อนที่เร็วขนาดเล็ก (Mini MERT)

22. คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพระดับหนวยงาน

23. คณะกรรมการตรวจสอบความสมบูรณของเวชระเบียน
4. งานอื่น ๆ ที่สําคัญและดําเนินการตอเนื่อง เชน
4.1 การจัดชื้อจัดจาง หัวหนาพัสดุ 7 คะแนน
หมายถึง เจาหนาที่งานบริหาร ประกอบดวย นายประไพ แสนอุบล และนางสาวปราณี คําประเทือง
4.2 เจาหนาที่พัสดุ 7 คะแนน (ไมนับงานประจําของตนเอง) ประกอบดวย
- กลุมการพยาบาล ไดแก นางสมพักตร ออนทา, นางรัชนีย สมบัติศรี, นางนิลุบล ราชโสภา
- งานทันตกรรม ไดแก นางสิริลักษณ วุฒิพิริยะอังกูร, นายกิติกร ปนถินา, นางสาวรวิดา ฮมปา
- งานเภสัชกรรม ไดแก นางสุกัญญา นําชัยทศพล, นางสาวไขนภา จําวงศลา และเภสัชกรอีก 3 คน
- งานรังสีวินิจฉัย ไดแก นางชาญชัย ทิพยสุวรรณ, นางพิพรรษพร รวมธรรม
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- งานกายภาพบําบัด ไดแก นางสาววราหภรณ ฮุงหวล, นายอภิชาต สาธะวงศ
4.3 คณะกรรมการตรวจสอบการเงิน 7 คะแนน ใหคะแนนตามรายชื่อคณะกรรมการในคําสั่งของโรงพยาบาล
4.4 คณะกรรมการกําหนด Spec, คณะกรรมการเปดซองสอบราคา/E-Auction, คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ, คณะกรรมการ
ตรวจสอบพัสดุประจําป โดยมีเงื่อนไขในการพิจารณาใหคะแนน ดังนี้
- ใหคะแนนตามรายชื่อบุคคลในคําสั่งแตงตั้ง 0.5 คะแนน/คน/ชุดคําสั่ง
- ใน 1 รอบการพิจารณาใหสามารถไดรับคะแนนไดไมเกิน 5 คะแนน
5. งานอื่น ๆ ที่เปนคําสั่งแตงตั้งเฉพาะกิจ และสําคัญในระดับองคกร กําหนดน้ําหนักคะแนนตามตําแหนง ดังนี้ ประธานและเลขา ฯ = 6
คะแนน , กรรมการ 4 คะแนน (ใหคะแนนตามคณะกรรมการชุดยอย ๆ หรือ ฝายงานตาง ๆ ที่มีหนาที่รับผิดชอบเฉพาะ) ไดแก งานวิ่งเทิดพระเกียรติ, งานผาปา/งานบุญ, งาน
กีฬาสาธารณสุข, นักกีฬาที่เขารวมแขงขัน
หมายเหตุ :
1. โดยรายชื่อของประธาน เลขา และกรรมการ ของแตละทีมใหยึดตามคําสั่งแตงตั้งลาสุดของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสวางแดนดิน
งานที่ไดรับมอบหมายเปนกรณีพิเศษจากผูบริหาร หมายถึง งานที่มีความสําคัญเรงดวน ซึ่งไดสั่งการมาจากหนวยงานระดับอําเภอ, จังหวัด, เขตบริการสุขภาพ,
กระทรวง และตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายในชวงเวลาทีก่ ําหนด และมีความจําเปนที่จะตองมอบหมายใหมีผูรับผิดชอบไปดําเนินการ โดยตองเปนการปฏิบัติงานที่ไมมีการเบิก
คาตอบแทนการปฏิบัติราชการ
น้ําหนักคะแนน ใหคิดคะแนนเปน 1 % (หนึ่งเปอรเซ็นต) ของคาคะแนนหมวดงานที่ไดรับมอบหมาย ของบุคลากรแตละประเภท (สูง,กลาง,ตน,ปฏิบัติ)
การแสดงเอกสารเพื่อพิจารณาคะแนน ใหสงเอกสารสรุปผลการดําเนินงานพรอมรายชื่อคณะทํางาน ที่งานนโยบายและแผนยุทธศาสตร ตามแบบฟอรม
ที่กําหนด
การพิจารณาคะแนน จะมีการกําหนดคะแนนตามความยากงาย และความเรงดวนของงาน โดยผูบริหาร ซึ่งจะมีการกําหนดเปนคราวไป
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2.1.5 งานจิตอาสา
จิตอาสา หมายถึง การสํานึกของบุคคลที่มีตอสวนรวม โดยการเอาใจใส และชวยเหลือ ผูที่มีจิตอาสา จะแสดงออก ถึงพฤติกรรมที่แสดงออกเพื่อ
สวนรวม เชน การเสียสละ เงิน สิ่งของ เวลา แรงกาย สติปญญา ชวยผูอื่นและสังคม โดยไมหวังผลตอบแทน (เปนการทํางานที่ใชเวลาวาง นอกเหนือจากเวลาทํางานประจํา)
และตองเปนกิจกรรมที่ทางโรงพยาบาลไดจัดขึ้น หรือทางโรงพยาบาลขอความชวยเหลือใหทํากิจกรรมนั้น ๆ กรณีการขึ้นปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ของบุคลากรทุกประเภท
ตองมีคําสัง่ ใหปฏิบัติงาน และ ผูปฏิบัติไมขอรับคาตอบแทน
การแบงคะแนนการเขารวมเปนจิตอาสา ในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสวางแดนดิน
คะแนน 5 (ตอการรวมกิจกรรมจิตอาสาใน 1 วัน) ไดแก การบริจาคโลหิต (ในรอบการประเมินนั้น) และการมีสวนรวมกับกิจกรรมในโรงพยาบาล เชน
กิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร กิจกรรม 5 ส. ในโรงพยาบาล ทําบุญใหญโรงพยาบาล กิจกรรมออกหนวยปฐมพยาบาลในงานตาง ๆ
กิจกรรม 5 ส. ในชุมชน การรวมทําประโยชนสาธารณ เชน การไปมอบสิ่งของใหผูยากไร การเยี่ยมผูปวยที่ไรญาติ ผูพิการในชุมชน พระสงฆอาพาธ การเขารวมงานราชพิธีในวัน
สําคัญ รวมงานแหบุญประเพณีทองถิ่น การปฏิบัติงานของแพทย/พยาบาล/บุคลากรอื่น ๆ โดยไมเบิกคาตอบแทน และกิจกรรมพิเศษที่ทางโรงพยาบาลจัดขึ้น รวมทําโรงทาน
ในงานบุญ และการทําความดีที่นายกยองเชิดชู เชน การเก็บเงินหรือทรัพยสินมีคาที่มีผูทําหลนหายสงคืนผูเปนเจาของ
การคิดคะแนน นําคะแนนมารวมกันทั้งหมด
5–9

คะแนน

คิดเปน

0.5

10 – 15

คะแนน

คิดเปน

1.0

16 – 20

คะแนน

คิดเปน

1.5

มากกวา 20

คะแนน

คิดเปน

2.0
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การเก็บคะแนน
ใหหัวหนาหนวยงาน หรือหัวหนากิจกรรมจิตอาสา รวบรวมกิจรรมสงที่คุณเบญจศีล ทุกวันที่ 5 ของเดือน และสามารถเก็บตกผลงานกิจกรรมจิตอาสาสงไดไม
เกินวันที่ 5 กุมภาพันธ (สําหรับการประเมินรอบที่ 1) และภายในวันที่ 5 สิงหาคม (สําหรับการประเมินรอบที่ 2) โดยจะรวบรวมสรุปผลงานจิตอาสาไวในธนาคารความดี ที่งานนโยบาย
และแผนยุทธศาสตร หากมีการรวบรวมกิจกรรมจิตอาสาสงนอกเหนือจากเงื่อนไขที่กําหนด คณะกรรมการจะพิจารณาลดคะแนนที่ควรจะไดลงเหลือครึ่งหนึ่ง

แบบบันทึกกิจกรรมจิตอาสา
ชื่อ...............................................สกุล..............................................ตําแหนง.....................................................หนวยงาน.............................
กิจกรรมจิตอาสา ครั้งที่................ (วันที.่ ........เดือน...................................พ.ศ......................)
กิจกรรมที่ไดปฏิบัติ.............................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................... ...................................................
........................................................................................................................................ ................................................................................
กิจกรรมจิตอาสา ครั้งที่................ (วันที.่ ........เดือน...................................พ.ศ......................)
กิจกรรมที่ไดปฏิบัติ............................................................................................................................. ................................................
............................................................................................................................. ...........................................................................................
ผูรับรองคนที่ 1 ............................................................ หัวหนาหนวยงาน
ผูรับรองคนที่ 2 ............................................................ กรรมการจิตอาสา
ลงชื่อผูสง
............................................................
หมายเหตุ : สงทุกวันที่ 5 ของเดือน (ในวันและเวลาราชการ)
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2.2 สมรรถนะรายบุคคล (Competency) สัดสวนคะแนน รอยละ 30
2 การประเมินสมรรถนะ (ร้ อยละ 30)
สมรรถนะ

คาดหวัง

R12P52U25811
R12P52U25812
R12P52U25813
R12P52U25814
R12P52U25815 คะแนนการทํางานเป็ นทีม

(ข)
0.30
0.20
0.15
0.15
0.20

คะแนนรวม
1
คะแนนเป็ นร้ อยละ

คะแนน
รวม
(ค) (ค=
ก×ข)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

3 สรุ ปผลการประเมิน
องค์ ประกอบการประเมิน
1:
2 : พฤติกรรมการปฏิบตั ิราชการ (สมรรถนะ)

เป็ นร้ อย
ละ (ก)
0.00
0.00

คะแนน
(ข)
รวม
รวม=1 (ก×ข)
0.7
0.3

0.00
0.00

รวม

0.00
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3. หลักเกณฑการคิดคะแนน
3.1 หลักเกณฑเดิมที่ใชคิดคะแนนแยกตามประเภทผลงาน
3.1.1 งานบริหาร
ใชหลักเกณฑการคิดคะแนนโดยใหผูไดคะแนนดิบรวมสูงสุดเปนผูไดคะแนนเต็มในแตละประเภทของบุคลากร (ระดับสูง, ระดับกลาง, ระดับตน, ผู
ปฏิบัติ) และผูไดคะแนนดิบในลําดับที่รองลงมาไดคะแนนตามสัดสวนไลระดับลงไปเรื่อย ๆ จนถึงผูที่มีคะแนนดิบต่ําที่สุด
3.1.2 งานบริการ
- คาน้ําหนักรวมของทุกตัวชี้วัดใหรวมเปน 1
- นําคะแนนที่ไดแตละตัวชี้วัด X คาน้ําหนัก แลวนํามารวมกันเปนคะแนนจากนั้นปรับเปนเปอรเซ็นตตามคะแนนที่ได และลดลงตามสวนคะแนนที่ได
- ปรับเปนเปอรเซ็นตอีกครั้ง ตามสัดสวนเปอรเซ็นตบริการที่ไดรับมอบหมาย
3.1.3 งานนวัตกรรม/ผลงานวิชาการในหนวยงาน
ใชหลักเกณฑการคิดคะแนนโดยใหผูไดคะแนนดิบรวมสูงสุดเปนผูไดคะแนนเต็มในแตละประเภทของบุคลากร (ระดับสูง, ระดับกลาง, ระดับตน, ผู
ปฏิบัติ) และผูไดคะแนนดิบในลําดับที่รองลงมาไดคะแนนตามสัดสวนไลระดับลงไปเรื่อย ๆ จนถึงผูที่มีคะแนนดิบต่ําที่สุด
3.1.4 งานทีไ่ ดรับมอบหมาย
ใชหลักเกณฑการคิดคะแนนโดยใหผูไดคะแนนดิบรวมสูงสุดเปนผูไดคะแนนเต็มในแตละประเภทของบุคลากร (ระดับสูง, ระดับกลาง, ระดับตน, ผู
ปฏิบัติ) และผูไดคะแนนดิบในลําดับที่รองลงมาไดคะแนนตามสัดสวนไลระดับลงไปเรื่อย ๆ จนถึงผูที่มีคะแนนดิบต่ําที่สุด
3.1.5 งานจิตอาสา
รายละเอียดตามหลักเกณฑการประเมิน
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3.2 หลักเกณฑการคิดคะแนนในกรณีคะแนนดิบรวมไมมีจุดกําหนดคะแนนสูงสุด
ใชสําหรับการคิดคะแนน Performance ประเภทงานบริหาร, ผลงานวิชาการในหนวยงาน และงานที่ไดรับมอบหมาย
ขั้นตอนที่ 1 ใชวิธีการคิดคะแนนแบบอิงกลุม โดยพิจารณาตัดคาคะแนนดิบสูงสุด (MAX) และ/หรือ คาคะแนนดิบต่ําสุด (MIN) ประมาณ 10 – 25 %
เพื่อใหขอมูลมีการกระจายแบบปกติมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ขึ้นอยูกับลักษณะการกระจายของขอมูลคะแนนดิบในแตละกลุมของ Performance และใหผูที่ไดรับคาคะแนนสูงสุด และ/
หรือ คาคะแนนต่ําสุดที่ถูกตัดออก ยังคงไดรับคะแนนสุทธิเมื่อปรับระดับแลวเทากับคาคะแนนสุทธิสูงสุดและต่ําสุดเชนเดิม
ขั้นตอนที่ 2 คิดคะแนนโดยใหผูไดคะแนนดิบรวมสูงสุด (ที่เหลือหลังพิจารณาตัดคาคะแนนดิบสูงสุดแลว) เปนผูไดคะแนนเต็มในแตละประเภทของ
บุคลากร (ระดับสูง, ระดับกลาง, ระดับตน, ผูปฏิบัติ) และผูไดคะแนนดิบในลําดับที่รองลงมาไดคะแนนตามสัดสวนไลระดับลงไปเรื่อย ๆ จนถึงผูที่มีคะแนนดิบต่ําที่สุด

