
รายงานการประชุมเจ้าหนา้ที่โรงพยาบาลนายายอาม 
ครั้งที่ 1/2564  

วันที่ 18 กุมภาพนัธ์ 2564  
ณ  ห้องประชมุร่มไทร  โรงพยาบาลนายายอาม 

……………….……….. 

เจ้าหน้าทีผู่้มาประชุม 
1. นายไพศาล  สยุะสา   ผู้อํานวยการโรงพยาบาลนายายอาม   
2. นางสายทิพย์  รุ่งโรจน์   พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ 
3. นางสาวขวัญจิต  สุกกลัด  เจ้าพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน 
4. นายไปศล  วิจติรโท   เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ชํานาญงาน 
5. นางสาวละอองดาว  ศิริบรรจง  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
6. นางสาวธันยานิษฐ์  วงษ์คําลือ  พนักงานบริการ 
7. นางสาวสุพิชฌาย์  จินดาพรรณ  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
8. นางสมทรง  ประภาโส   พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
9. นางสาวสุภารัตน์  มากพงศ์  พนักงานช่วยเหลือคนไข ้
10. นางสาวสุนิสา  ร่มเย็น   พนักงานช่วยเหลือคนไข ้
11. นางสาวธัญญลักษณ์  การเจริญดี พนักงานบริการ 
12. นางสาวสมาน  จิตรต้ังตรง  พนักงานซักฟอก 
13. นางสาวเตือนใจ  ใจดี   พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
14. นางจิตติมา  รําพึงกุล   พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
15. นางสาวเรณุกา  สาเสนา  พนักงานบริการ 
16. นางสาวสุภัสสรา  วงศ์หงษ์  พนักงานช่วยเหลือคนไข ้
17. นางสาวรังสิมา  ศรีอนันต์  พนักงานช่วยเหลือคนไข ้
18. นางสาวจุฑามาศ  วิเวโก  เภสัชกรชํานาญการพิเศษ 
19. นางสาวกนกวรรณ  ยุทธวิชัย  แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ 
20. นางสาวเกตุวลี  สทิธิบุศย์  พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
21. นางสาวเพชรรัตน์  เหล็กเพ็ชร  เจ้าพนักงานธุรการ 
22. นางสาวศศิธร  โคตรมณี  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
23. นางสาวปริยภัทร  พันธ์ภาวงศ์  นักวิชาการเงินและบัญชี 
24. นายกฤษกร  บุญนิมิต   นายช่างเทคนิค 
25. นายศุภชัย  มงคลสวัสด์ิ   พนักงานขับรถยนต์ 
26. นางสาวดารณี  ประสานทองคํา  นักกายภาพบําบัดปฏิบัติการ 
27. นางสาวดวงฤทัย  คํามุงคลุ  แพทย์แผนไทย 
28. นางสาวสายฝน  แสงฉาย  พนักงานบริการ 
29. นางสุพิชญ์นันท์  นันทกมลวารี  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
30. นางสาวนฤมล  วรรณเวช  นักโภชนาการปฏิบัติการ 
31. นางสาววัลลภา  ขจรชีพ  เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน 
32. นางสุพรพรรณ  จันเนียม  พนักงานช่วยเหลือคนไข ้
33. นางสาวปิยนันท์  จุโจม   เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชํานาญงาน 
34. นายยุพราช  นุ่มเจริญ   เจ้าพนักงานเวชสถิติ 
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35. นางวรรณา  เซาะวิเศษ   พนักงานประกอบอาหาร 
36. นางปรานอม  วรสายันต์  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
37. นางสาวเพ็ญนภา  โฉมวิลัย  นักวิชาการพัสดุ 
38. นางสาวนวลแสงจันทร์  เนียบแนล นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 
39. นายกิตติ  คุ้มถิ่นแก้ว   พนักงานซักฟอก 
40. นางสาวไอลดา  มงคลการ  เจ้าพนักงานธุรการ 
41. นางสาวปวิตรา  สุทธิธรรม  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
42. นายเชษฐา  สาํโรงทอง   เจ้าพนักงานเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
43. นางสาวศรีไพร  คงเหว่า  ทันตแพทย์ชํานาญการ 
44. นางนีรนุช  สุรยิะรังษี   พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
45. นางสาวอัจฉรา  เพิกปุ้ย   พนักงานช่วยเหลือคนไข ้
46. นางสาวขนิษฐา  สระเก้า  พนักงานช่วยเหลือคนไข ้  
47. นางวรพิชชา  รําไธสง   พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
48. นางสาวอรอุมา  พนมเพลิง  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
49. นางสาวสรัญญา  คงขวัญ   พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
50. นางสาวมนัสชนก  หาญเทศ  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
51. นายภานุวัฒน์  สุขสกล   พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
52. นางสาววราคณา  สุนทโร  พนักงานช่วยเหลือคนไข ้
53. นางสาวสาวินี  เจนจัดการ  พนักงานช่วยการพยาบาล 
54. นางวราภรณ์  เมธาวรากุล  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
55. นางสาวพรปวีณ์  แสงสุรศักด์ิ  เจ้าพนักงานพัสดุชํานาญงาน 
56. นางมณีกานต์  สุภาเส   พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
57. นางสาวอังศุมาลี  มานะธิติการ  ทันตแพทย์ชํานาญการ 
58. นางสาวกิตติยา  ย่งฮะ   พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
59. นางวารุณีย์  ชํานาญศิลป์  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 

 
เริ่มประชุม  เวลา  13.00 น. 

นายไพศาล  สยุะสา  ผู้อํานวยการโรงพยาบาลนายายอาม ประธานเปิดการประชุมและดําเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระต่าง ๆ ดังน้ี  

 
ระเบยีบวาระที่ 1 เรื่องทีป่ระธานแจ้งใหท้ีป่ระชุมทราบ 

1. วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เตรียมพร้อมรับการนิเทศงาน ประจําปี 2564 รอบที่ 1 จาก 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี ณ ห้องประชุมร่มไทร และรับการตรวจสอบภายในระดับจังหวัด 
จากทีมตรวจสอบภายจังหวัดจันทบุรี ณ ห้องประชุมรื่นฤดี ขอให้ผู้เก่ียวข้องจัดเตรียมข้อมูล เอกสาร 
รายงานต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับแนวทางที่จังหวัดแจ้งกําหนดมา 

2. โรงพยาบาลนายายอาม กําหนดให้เจ้าหน้าที่ทุกคน Scan น้ิวเข้าทํางาน ตามเวลาการขึ้น
ปฏิบัติงานของแต่ละงาน ขอให้ทุกคนถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด กรณีเครื่องสแกนเสีย หรือสแกนแล้ว ไม่ผ่าน 
ให้แจ้งงานบุคคล หรือ IT ทันทีเพ่ือทําการแก้ไข หากไม่สแกนเข้าทํางาน ระบบจะรายงานเป็นขาดราชการ 
จะส่งผลการกับนับวันทํางานในแต่ละเดือน และสิทธิประโยชน์อ่ืน ๆ  
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3. การแต่งกายเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลนายายอาม ปี 2564 
 วันจันทร์ ชุดเคร่ืองแบบ/ชุดปฏิบัติงานของแต่ละงาน 
 วันอังคาร ชุดปฏิบัติงานของแต่ละงาน 
 วันพุธ  ชุดปฏิบัติงานของแต่ละงาน 
 วันพฤหัสบดี เสื้อทีมสสี้ม 
 วันศุกร์  ผ้าไทย/เสื้อสีฟ้า ลายดอก 
หมายเหต ุ เสื้อ covid สีเขียวมิ้น : ใส่ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ประชาสัมพันธ์โครงการ 
 
4. การจัดหาพัสดุครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและพัฒนาระบบการให้บริการ

รักษาพยาบาลของโรงพยาบาลนายายอาม มีดังน้ี 
 

 
 

รายการครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้างของโรงพยาบาลนายายอาม ที่ดําเนินการในป ี2564 
ลําดับ รายการ จํานวน  @  รวมเป็นเงิน งบประมาณ 

1 เคร่ืองช่วยกระบวนการปั๊มและฟ้ืนคืนชีพผู้ป่วย 2 
 
1,000,000     2,000,000.00  

งบเงินกู้ ปี 
64 

2 เคร่ืองส่องตรวจทางเดินหายใจระบบวีดิทัศน์ รุ่นเล็ก ใช้มองผ่านเลนส์โดยตรงฯ 2 
    
100,000        200,000.00  

งบเงินกู้ ปี 
64 

3 เคร่ืองกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ(AED) พร้อมตู้ต้ังพ้ืนจอแสดงผล และระบบสัญญาณเตือน 3 
      
70,000        210,000.00  

งบเงินกู้ ปี 
64 

4 เคร่ืองเอกซเรย์เคล่ือนที่ขนาดไม่น้อยกว่า 300 mA.ขับเคล่ือนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า 1 
 
1,300,000     1,300,000.00  

งบเงินกู้ ปี 
64 

5 เคร่ืองควบคุมการให้สารนํ้าทางหลอดเลือดดําชนิด 1 สาย 8 
      
55,000        440,000.00  

งบเงินกู้ ปี 
64 

6 เคร่ืองควบคุมการให้สารละลายโดยใช้กระบอกฉีด 2 
      
50,000        100,000.00  

งบเงินกู้ ปี 
64 

7 รถพยาบาล 1 
 

1,984,500     1,984,500.00  
งบค่าเส่ือม 

ปี 63 

8 เคร่ืองตรวจอวัยวะภายในด้วยคล่ืนเสียงความถี่สูง ชนิดสี 2 หัวตรวจ 1 
    

930,000        930,000.00  
งบค่าเส่ือม 

ปี 64 

9 เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบท่ี 2 1 
    

350,000        350,000.00  
งบค่าเส่ือม 

ปี 64 

10 เคร่ืองตรวจสมรรถภาพปอด 1 
    

350,000        350,000.00  
งบค่าเส่ือม 

ปี 64 

11 เคร่ืองปั่น Centrifuge 24 หัว 1 
    

150,000        150,000.00  
งบค่าเส่ือม 

ปี 64 

12 รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี 1 
      

54,000          54,000.00  
งบค่าเส่ือม 

ปี 64 

13 ขยายห้องทันตกรรมและปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศ 1 
    

499,000        499,000.00  
งบค่าเส่ือม 

ปี 64 

14 อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว) 1 
 

8,900,000     8,900,000.00  
งบลงทุน ปี 

64 

15 
เคร่ืองติดตามการทํางานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ ขนาดกลาง เชื่อมต่อระบบ Central 
monitor 1 

    
196,000        196,000.00  

งบลงทุน ปี 
64 

17,663,500.00 
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5. คุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) เป็นนโยบาย   
และวิสัยทัศน์ระดับประเทศ ที่ทุกหน่วยงานจะต้องนําไปเสริมสร้างเป็นวัฒนธรรมองค์กร ซึ่งโรงพยาบาล   
นายายอามได้จัดกิจกรรมการประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตประกาศเจตจํานงสุจริตในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรเป็นประจําทุกปี   
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                  และกระทรวงสาธารณสขุ (สธ.) ไดก้ําหนดคณุคา่หลัก (Core Value) ของ
บคุลากร ในวงการ สธ. 4 ประการ หรือ MOPH ซึ่งประกอบด้วย 

 M : Mastery เป็นนายตนเอง คือเป็นบุคคลที่หมั่นฝึกฝนตนเองให้มี
ศักยภาพ ยึดมั่นในความถูกต้อง มีวินัย ปฏิบัติตามกฎระเบียบ บนพ้ืนฐานของการมีสํานึก รับผิดชอบ 
คุณธรรม และจริยธรรม 

 O : Originality เร่งสร้างสิ่งใหม่ คือสร้างสรรค์นวัตกรรมสิ่งใหม่ 
 ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อระบบสุขภาพ 

 P : People centered ใส่ใจประชาชน คือต้องยึดประชาชนเป็น 
ศูนย์กลางในการทํางานเพ่ือประโยชน์อันดีแก่ประชาชน โดยใช้หลักเข้าใจ เข้าถึง พ่ึงได้ 

 H : Humility อ่อนน้อมถ่อมตน คือมีสัมมาคารวะ มีนํ้าใจ ให้อภัย  
รับฟังความเห็น เสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 
 

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 การดําเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) เป็นไปภายใต้แนวคิด เปิดเผยข้อมูลสู่ความโปร่งใส ซึ่งเป็นหลักการพ้ืนฐาน
สําคัญของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในสังกัดสํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเจ้าหน้าที่สามารถเข้าไปดูข้อมูลการดําเนินงานของโรงพยาบาลนายายอาม 
รายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ของ รพ.นายายอาม http://www.naya.go.th/page.php?p=ita  
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6. การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม หรอืผลประโยชน์ทับ
ซ้อน” หมายถงึ การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทําการ ใด ๆ ตามอํานาจหน้าที่เพ่ือประโยชน์ส่วนรวม แต่กลับไป
มีส่วนได้ส่วนเสียกับกิจกรรม หรือการดําเนินการที่เอ้ือผลประโยชน์ให้กับตนหรือพวกพ้อง ทําให้ใช้อํานาจ
หน้าที่ เป็นไปโดยไม่สุจริต ก่อให้เกิดความเสียหายต่อภาครัฐ 

 
กิจกรรมท่ีมีความเสี่ยง แนวทางการป้องกันและแก้ไข 

1. การนํารถราชการไปใช้ในกิจธุระส่วนตัว 1.มีการกําหนดระเบียบการใช้รถยนต์ส่วนกลางของ รพ.นา
ยายอาม เสริมความรู้ความเข้าใจกับพนักงานขับรถยนต์ 
เจ้าหน้าท่ีทุกคน ให้ปฏิบัติตามข้อกําหนด ระเบียบ 
หลักเกณฑ์ของทางราชการอย่างเคร่งครัด และให้ผู้
ควบคุมดูแลรถยนต์ส่วนกลาง ควบคุม กํากับ ติดตามให้มี
การจัดทําเอกสารต่าง ๆ ให้ครบถ้วนตามท่ีระเบียบกําหนด 
และรายงานปัญหาอุปสรรค ทุกเดือน 

2. การรับงานนอก หรือการทําธุรกิจท่ีเบียดบัง
เวลาราชการ/งานโดยรวมของหน่วยงาน 

2.ผู้บังคบับัญชาควรตักเตือน อธิบายทําความเข้าใจถึงผล
และโทษของความขัดกัน ระหว่างผลประส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม หากยังกระทําอีก ให้ดําเนินการทาง
วินัย 

3. การให้ข้อมูลการจัดซ้ือ จัดจ้างแก่พรรค
พวก ญาติ เพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ 

3.ผู้บริหารกําหนดมาตรการให้ดําเนินการการจัดหาพัสดุ
ทุกประเภทตาม พรบ.การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 อย่างเคร่งครัด โดยการตรวจสอบ
ไม่ให้มีผลประโยชน์ทับซ้อน เช่น การแต่งต้ังกรรมการท่ี
เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ โดยไม่ให้มีผลประโยชน์ร่วมกัน  

4. การให้บริการลัดคิว 4.มีการแจกบัตรคิว กรณีฉุกเฉินจําเป็นแก่ชีวิต ต้องมีการ
อธิบายให้ผู้รับบริการเข้าใจ 

 
            7. สินบน หมายถึง ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด อันอาจคํานวณเป็นเงินได้ที่ให้แก่บุคคล 
เพ่ือจูงใจให้บุคคลผู้น้ันให้กระทําการ หรือประวิงเวลาการกระทําอันมิชอบด้วยหน้าที่ เช่น การให้ใช้สถานที่ 
ยานพาหนะ หรือทรัพย์สิน โดยไม่คิดค่าเช่าหรือค่าบริการ หรือค่าบริการน้อยกว่าที่คิดแก่บุคคลอื่นโดยปกติ
ทางการค้า การให้รางวัล การชําระเงินให้ล่วงหน้าหรือการคืนเงินให้ในภายหลัง  

กรอบแนวทาง มาตรการการป้องกนั การรบัสนิบนทกุรปูแบบ รพ.นายายอาม 
7.1 มาตรการป้องกันการรับสินบนการให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการช้ัน  

ผู้ใหญ่ หรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม ่
            7.2 มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการ

รักษาพยาบาลข้าราชการ 
7.3 มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการการจัดซื้อจัดจ้าง 
7.4 มาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นการบริจาคเงินและทรัพย์สินบริจาค 

                      7.5 มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทําผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐใน
สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ มาตรการการใช้รถราชการ มาตรการการเบิกค่าตอบแทน 
มาตรการการจัดทําโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนาตามท่ีกฎหมายกําหนด และมาตรการ
จัดหาพัสดุตามท่ีกฎหมายกําหนด 
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                        7.6 มาตรการแนวทางปฏิบัติในการรับส่วนแถมพิเศษ สว่นชดเชย ส่วนสนับสนุน 
หรือส่วนอ่ืนใดเพ่ิมเติมจากที่หน่วยงานของรัฐกําหนดไว้ในขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะของพัสดุของสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

8. แนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายใน
โรงพยาบาลนายายอาม และร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ   

 
 

ประเภท นิยาม 
เวลาในการ
ตอบสนอง 

ผู้รับผิดชอบ 

๑ ข้อคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะ 
ข้อร้องเรียน
เร่ืองเล็ก 

- ผู้ร้องเรียนไม่ได้รับความเดือดร้อนแต่ติดต่อมา
เพ่ือให้ข้อเสนอแนะ ให้ข้อคิดเห็น ชมเชยในการ
ให้บริการ 
- การร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมการให้บริการ
ของเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงาน 
- การร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการ 

ไม่เกิน 1๕ วัน 
ทําการ 

หน่วยงาน 

2 ข้อร้องเรียน
เร่ืองใหญ่ 

- ผู้ร้องเรียนได้รับความเดือดร้อนมีการโต้แย้ง
เกิดข้ึนไม่สามารถแก้ไขได้โดยหน่วยงานเดียว
ต้องอาศัยทีมไกล่เกลี่ยและอํานาจ
คณะกรรมการบริหารในการแก้ไข 
- เรื่องท่ีสร้างความเสื่อมเสียต่อชื่อเสียของ รพ. 

ไม่เกิน 15 วัน 
ทําการ 

-ทีมไกล่เกลี่ย 
-คณะกรรมการบริหาร  

3 การฟ้องร้อง ผู้ร้องเรียนได้รับความเดือดร้อนและร้องเรียนต่อ
สื่อมวลชน หรือผู้บังคับบัญชาระดับจังหวัดหรือ
มีการฟ้องร้องเกิดข้ึน 

ไม่เกิน 3๐ วัน 
ทําการ 

-ทีมไกล่เกลี่ย 
-คณะกรรมการบริหาร  
-หน่วยงานระดับสูงข้ึนไป 
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9. หลักเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธ์ิการปฏิบัติงาน  
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ดําเนินการประเมินปีละ 2 รอบ ดังน้ี 

รอบ ที่ 1 : 1 ตุลาคม – 31 มีนาคม ของปีถัดไป 
รอบ ที่ 2 : 1 เมษายน – 30 กันยายน ของปีเดียวกัน 

                      ซึ่งในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ต้องพิจารณาอย่างน้อย 2 องค์ประกอบ 
ได้แก่ ผลสัมฤทธ์ิของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ  
                      การประเมินผลสัมฤทธ์ิของงาน ให้พิจารณาจากตัวช้ีวัดผลงานและค่าเป้าหมายที่
ผู้ปฏิบัติงานและผู้บังคับบัญชาเห็นชอบและตกลงร่วมกันไว้ โดยอ้างอิงความสําเร็จของงานตามตัวช้ีวัดผลงาน 
และ/หรือหลักฐานที่บ่งช้ีผลผลิตและผลลัพธ์ของงานได้อย่างเป็นรูปธรรม 
                      การประเมินสมรรถนะ ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 27 ลงวันที่ 
กันยายน 2552 รายละเอียดรายการสมรรถนะและพฤติกรรมบ่งช้ีแต่ละรายการในแต่ละระดับ ดังน้ี 
 

สมรรถนะหลัก K 3 คะแนน K 2 คะแนน K 1 คะแนน 
1.การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 11 ข้อ 55 9 ข้อ 45 5 ข้อ 25 
2. บริการท่ีดี 9 ข้อ 45 6 ข้อ 30 4 ข้อ 20 
3.การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 7 ข้อ 35 5 ข้อ 25 3 ข้อ 15 
4. การยึดม่ันในความถูกต้องชอบธรรม  และจริยธรรม 6 ข้อ 30 4 ข้อ 20 2 ข้อ 10 
5. การทํางานเป็นทีม 9 ข้อ 45 6 ข้อ 30 15 

                             
   10. การจัดทําคํามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง กรณีมีผลการปฏิบัติราชการในระดับต้อง

ปรับปรุง (ตํ่ากว่าร้อยละ 60) ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1012/ว10 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2552 
ได้ออกกฎ ก.พ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการ กรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการให้
มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล พ.ศ.2552 กําหนดว่า เมื่อผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของข้าราชการพลเรือนสามัญตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกําหนดตามมาตรา 76 แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 แล้วเห็นว่าข้าราชการผู้ใดมีผลการปฏิบัติราชการในระดับที่ต้อง
ได้รับการพัฒนาปรับปรุงตนเอง ทั้งน้ี ในการพัฒนาปรับปรุงตนเองให้ผู้บังคับบัญชาจัดให้ข้าราชการผู้น้ัน   
ทําคํามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง โดยกําหนดเป้าหมายในระดับอันเป็นที่พอใจของทางราชการให้ชัดเจน 
เพ่ือใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการคร้ังต่อไป และตามประกาศโรงพยาบาลนายายอาม เรื่อง การ
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ด้านความพร้อมรับผิด 
(กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ) ลงวันที่ 31 มกราคม 2562 แนวทางปฏิบัติการประเมินผล
การปฏิบัติราชการ ผู้มีผลสัมฤทธ์ิการปฏิบัติงานตํ่ากว่าค่าเป้าหมายหรือระดับที่คาดหวัง และ สําหรับ
บุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลนายายอามครอบคลุมทุกประเภท ดังน้ี 

  9.1 ข้าราชการ 
  9.2 ลูกจ้างประจํา 
  9.3 พนักงานราชการ 
  9.4 พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 
  9.5 ลูกจ้างช่ัวคราว 
 

      สามารถดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ของ รพ.นายายอาม http://www.naya.go.th/page.php?p=ita   
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11. แผนปฏิบัติการส่งเสริมคณุธรรมของชมรมจริยธรรม รพ.นายายอาม ปี 2564 
      ตัวช้ีวัดโรงพยาบาลคุณธรรม โรงพยาบาลนายายอาม ปี 2563 – 2565 
 

อัตลักษณ์ 
 

ตัวชี้วัด 
ค่า
ฐาน 

เป้าหมาย 
2563 2564 2565 

เต็มใจบริการ 1.จํานวนคร้ังการมาทํางานช้ากว่าเวลาท่ี
กําหนดของเจ้าหน้าท่ีรพ.นายายอามลดลง 

 -20% -30% -40% 

ทํางานเป็นทีม 2.ร้อยละของจํานวนเจ้าหน้าท่ีเข้าร่วม
กิจกรรมจิตอาสาและกิจกรรมสําคัญท่ี
โรงพยาบาลกําหนดไม่น้อยกว่า 5 คร้ัง 

 70 75 80 

ย้ิมรับการพัฒนา 3.ร้อยละของเจ้าหน้าท่ีท่ีได้รับการอบรม
หรือประชุมวิชาการอย่างน้อย 3 คร้ังต่อปี 

 70 75 80 

    
12.แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลนายายายอาม ปี 

2564 ดังน้ี 
12.1 ผู้บรหิารแสดงเจตจํานงในการต่อต้านการทุจริตต่อสาธารณชน 

              12.2 เสริมสร้างความรู้เก่ียวกับกฎ ระเบียบและกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการป้องกันการ
ทุจริต และประพฤติมิชอบ 

12.3 ควบคุม กํากับ และส่งเสริมบุคลากรให้ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ    
พลเรือน 

12.4 ส่งเสริมการใช้ระบบสารสนเทศในการเผยแพร่ข้อมูลด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต 

 13. นโยบายกระทรวงสาธารณสุข “คนไทยทุกครอบครัวมีหมอประจําตัว 3 คน” ประสานการ
ทํางานดูแลประชาชนที่บ้านและชุมชนแบบ “ใกล้ตัว ใกล้บ้าน ใกล้ใจ” เพ่ิมความครอบคลุมให้ได้รับบริการ
ต่อเน่ือง ลดการเดินทาง ลดความแออัดในโรงพยาบาล เน้นการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และส่งต่อรักษา
ในโรคซับซ้อนยุ่งยาก  

หมอคนที่ 1 หมอประจําบ้าน คือ อสม.เป็นหมอใกล้ตัว แนะนําดูแลผู้ป่วยถึงบ้านและ
สุขภาพของคนในชุมชน  

       หมอคนที่ 2 หมอสาธารณสุข คือ บุคลากรในสถานบริการปฐมภูมิ ให้การรักษาและส่งต่อ 
รวมถึงดูแลสุขภาพให้คําแนะนําประชาชนในทุกมิติ  

    หมอคนที่ 3 หมอครอบครัว คือ แพทย์ในโรงพยาบาล รับการส่งต่อ โดยมีเป้าหมายให้
ประชาชนรู้รายช่ือหมอประจําตัว 3 คนของตนเอง 

 
14. NEW NORMAL NAYAIAM HOSPITAL การจัดบริการวิถีใหม่ การปรึกษา Online /หมอรู้จัก

คุณ เพ่ิมช่องทางรับคําปรึกษาและนัดหมายผ่านทางโทรศัพท์ และ เทคโนโลยีที่สามารถเข้าถึงได้ 
Application , Line,Telemedicine “หมอรู้จักคุณ” 

 
 15. มีแผนเปิดคลินิกกัญชา เน้นกลุ่มผู้ป่วยระยะสุดท้ายหรือระยะประคับประคอง (Palliative 
care) ทานไม่ได้ นอนไม่หลับ ปวดไมเกรน เป็นต้น ให้ผู้เก่ียวข้องเข้ารับการอบรมหลักสูตร “การใช้สารสกัด
กัญชาทางการแพทย์” ที่เป็นหลักสูตรออนไลน์ 






