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ตัวขี้วัดที่ ๕ ะ การปฏิบัติงานตามหน้าที่
88 ๑๓ หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงาน 
และการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผ้มีผลลัมฤทธการปฏิบัติงานตำ
0  มีการดำเนินการ

เอกสาร/หลักฐาน คือ
๑ หนังสือโรงพยาบาลวัดโบสถ์ ท่ี พล ๐๖๓!©.๓๐๑/พ ิเศษ ลง.วันท่ี..๒๘ มกราคม.๖๕๖ตุ} 

เรื่อง-รายงานผลการ.ป.ฏิบัติงานฒะการดำเนินกา,ร.กับเจ้าหน้าที่ผ้มีผลลัมฤทธการ 
ปฏิบัติงานตำกว่าล่า.เป้าหมาย..(เอกลา.รุ..๑๓1๑)

๒ หนังสือโรงพยาบาลวัดโบสถ์ ท่ี พล ๐๖๓!©.๓๐๑/พ ิเศษ ลง.วันท่ี..๒๘ มกราคม ๒!ะ๖๓ 
เร่ือง ฃออนมัติลงนามประกาศกรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงาน-และ-การ 
ดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผ้มีผลลัมถทธี้การปฏิบัติงานตำ.(เอก.สารุ.๑๓.๒)

๓ หนังสือโรงพยาบาลวัดโบสถ์ เร่ือง กรอบแนว,ทางทารุบริหาร.ผล.กา.ร.,ปฏิบัติ:งาน.และการุ 
ดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผ้มีผลลัมฤทธี้การปฏิบัติงา.นตํ่า..และ.กรอบ.แนวทาง.ๆ..(เอกสาร 
๑๓.•๓).

บ ั^ หนังสือจังหวัดพิษณโลก ท่ี พล ๐๐๓๒.๐๐๙/ว .๓๕๑ ลงวันที่.๑ ๕ มกราคม.เรื่อง 
ป.ระกาศ.หลักเกณฑ์.และวิ.รี.กา.รุประเมิน-ผลการปฏิบัติรา^การ-รอบ-ท่ี--๑ บังบป-ระมาณ 
๒๕๖๓ (เอกสาร ๑๓.๔)

๕ กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบคคลประเภทตำแหน่งต่าง.ๆ.
(เอกสาร..๑๓,๕)

๖ หนังสือไร.ง.พยาบาลวัดโบสถ์.ท่ี..พล- ๐๖๓๒..๓๐.'๑/พิเศษ..ลง.วัน.ท่ี-.๒๔. กมภาพันธ์..๒๕๖๓ 
เร่ือง..ขออนุมัติจัด.ประ-ขม-เจ้า-หน้าท่ีหนังสือโรงพยาบาล-วัดโบสถ์-ประ-จำ-เดือน-กมภาบันรี 
๒๕๖๓..(.เอก-สาร..๑๓.,๖)

๗ ภาพการประซมให้ความร้เร่ืองกรอบแนวทางการบริหา.รุผฺ.ลการ-ปฏิบัติ-งาน-และ.การ 
ดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผ้มีผสลัมฤทธึ๋การบฏิบัติงานตำ 
(เอกสาร ๑๓.๗)

๘ หนังสือโรงพยาบาลวัดโบสถ์ ท่ี พล ๐๖๓๒.๓๐๑/พิเศษ..ลง.วันที่..๒๘.กม.ภา.บัน.รี.๒๕๖๓. 
เร่ือง ประกาศกรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับ
เจ้าหน้าที่ผ้มีผลสัมฤทรื่การปฏิบัติงานตบ..(เอกสาร..๑๓,๘.)

๙ หลักธานหนังสือแจ้งเวียน ประกาศโรงพยาบาลวัดโบสถ์ .เร่ือ.-รุ.กร:อบ.แนวทางกา.ร.นรุ'หาร 
ผล.การปฏิบัติงาน.และ-ดำเนินการ-กับเจ้าห-น้าท่ีผ้มิผล-สัมฤท-ธการ-ปฏิบัติงา-นต่ํา-(เอกสาร 
๑๓..๙).

๑๐ หนังสือโรงพยาบาลวัดโบสถ์.ที่..พล-.๐๖๓๒,๓๐๑/พิเศษ.ลง.วัน-ท่ี-.๒๘.กม.ภา.บันรี.๒๕๖๓. 
เร่ือง..ขอ.อนุญาต.เผยแพร่ปรุะ-กาศ-กรุอ.บ-แน-วทา-งการบริ-หาร-ผุ-ลกา-รุปฏิบัติงา-น-และ-กา-ร 
ดำเนินการกับเจ้าหน้าท่ีผ้มีผลลัมฤทธการปฏิบัติงา.นตํ่า..บ.น..ผ.รฺชฟ.เ.รุ..ของ-หน่วยงาน 
(เอกสาร ๑๓.๑๐)

๑๑ แบบ.ฟอร์ม-การ.ขอ.เผย-แพร่ข้อมล-ผ่าน-เว็บไซต์ของหน่วย-งาน-ๆ-สังกัดโรง-พยาบาลวัดโบสถ์
และ ? ก่กเ 5รุโรุรุก จากเว็บไซตำรงพยาบาลวัดโบสถ์..กุบ(วุ;//ผผผ,ผลฺเ.กรุยกุ.๐.รุ]วฺ,5๐,เก
หัวข้อ ประกาศกรอบแนวทางการบริหาร
ผลการปฏิบัติงานและการดำ.เนินกา.ร.กับ.เจ้า-หน้า.ท่ีผ้มิผลสัมนุทธ้ีการ-ปฏิบัติ-งา-น-ตำ 
(เอกสาร..๑๓,๑๑,.๑๓,๑๒)
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เอกสาร/หลักฐานการเปีดเผยข้อมลภาครัฐ คือ
๑ แบนฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานฯ สังกัดโรงพยาบาลวัดโบสถ์

และ ?โ||า1 ร^60ก  จากเว็บไซต์โรงพยาบาล'วัด'โบสถ์เา1:1:1ว : / / ' 1ผ ^ เว ๐{(า๐รเฮ,3๐.{เา 
หัวข้อ ประกาศกรอบแนวทางการบริหาร
ผลการปภิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผ้มีผลลัมถทธี้การปฦบัติงานตํ่า

๒
\3  ไม่มีการดำเนินการ 

เนื่องจาก
เอกสาร/หลักฐาน คือ

๑
๒



บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ งานธุรการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลวัดโบสถ์ 
VI พล ๐๖๓!อ.๓0๑/พเศษ วนVI ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓
เร่ือง รายงานผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลลัมฤทธิ้การปฏิบัติงานตํ่ากว่าค่าเฟ้าหมาย 
เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวัดโบสถ์

ตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ซาติว่าด้วยการฟ้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๓ (พ.ศ. 
๒๕๖๐ -  ๒๕๖๔) และแผนแม่บทการฟ้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิขอบกระทรวงสาธารณสุข ระยะ 
๕ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ -  ๒๕๖๔) และแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่๑ (พ.ศ. ๒๕๖๐ -  
๒๕๖๔) โดยมุ่งเน้นการฟ้องกันปราบปรามการทุจริต ด้านการฟ้องปรามผ่านกระบวนการประเมินคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (โโ/ป และกำหนดให้หน่วยงานจะด้องประเมินผลการปฏิบัติ 
ราฃการของหน่วยงานภาครัฐครอบคลุมในทุกมิติ

เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติราซการของบุคลากรในโรงพยาบาลวัดโบสถ์ ดำเนินการไปด้วย 
ความเรียบร้อย ถูกต้อง เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง มีประสิทธิภาพ เป็นธรรมและเกิดผลลัมฤทธิ้ต่อภารกิจของ 
ภาครัฐ โดยหลักเกณฑ์การประเมินการปฏิบัติราขการกำหนดให้ผู้บังคับบัญขาให้บรรลุเฟ้าหมาย ทั่งนี้บุคลากรใด 
ประพฤติตนอยูในจรรยา และระเบียบวินัย ปฏิบัติราขการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลลัมฤทธี้ต่อภารกิจของรัฐ 
ให้ผู้บังคับบัญขาน0าผลการประเมินผลการปฏิบีตราขการดังกล่าวไปใข้ประกอบการพิจารณาแต่งตั้ง เลื่อนเงินเดือน/ 
ค่าจ้าง/ค่าตอบแทน เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติราซการ หากบุคลากรใดมีผลการปฏิบัติราขการในระดับที่ 
ต้องให้ได้รับการพัฒนาปรับปรุงตนเอง ไม่สามารถปฏิบัติราขการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในระดับอัน 
เป็นที่พอใจของทางงราขการ ให้ดำเนินการตามระเบียบและหลักเกณฑ์แนวทางปฏิบัติการประเมินผลการปฏิบัติ 
ราซการของบุคลากร แต่ละประเภท น้ัน

ในรอบการประเมินปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รอบที่ ๒ (ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒ ถึง วันที, ๓๐
กันยายน ๒๕๖๒ ) โรงพยาบาลวัดโบสถ์ ไม่มีข้าราขการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราขการ ลูกจ้างขั่วคราว พนักงาน
กระทรวงสาธารณสุข ที่มีผู้ที่มีผลลัมฤทธิ๋การปฏิบัติงานตํ่ากว่าค่าเฟ้าหมาย

- . - 1 1! ^จงเรยนมาเพิอทราบ

(นางซุติมา สุวรรณภูมิ)
เจ้าพนักงานธุรการ

เพื่อโปรดทราบ
บ ั^ •'-๙*''

(นายพนม พรหมเมศร์)
นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ

ทราบ
^ ว.

(นางสาวพิมพ์พรรณ ฟ้นโพธ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวัดโบสถ์



บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ งานธุรการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลวัดโบสถ์
ท ี่ พล ๐๖๓๒.๓๐๑/พ ิเศษ วันท ี ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓
เร่ือง ขออนุมัติลงนามประกาศกรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มี 

ผลส้มฤทธี้การปฏิบัติงานตํ่า
เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวัดโบสถ์

เร่ืองเดิม
ตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการฟ้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่๓ (พ.ศ. 

๒๕๖๐ -  ๒๕๖๔) และแผนแม่บทการฟ้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิขอบกระทรวงสาธารณสุข ระยะ 
๕ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ -  ๒๕๖๔) และแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่๑ (พ.ศ. ๒๕๖๐ -  
๒๕๖๔) โดยมุ่งเน้นการฟ้องกันปราบปรามการทุจริต ด้านการฟ้องปรามผ่านกระบวนการประเมินคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (โโ/ป และกำหนดให้หน่วยงานจะต้องประเมินผลการปฏิบัติ 
ราขการของหน่วยงานภาครัฐครอบคลุมในทุกมิติ น้ัน

ข้อพิจารณา
เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติราขการของบุคลากรในโรงพยาบาลวัดโบสถ์ดำเนินการไปด้วย 

ความเรียบร้อย ถูกต้อง เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง มีประสิทธิภาพ เป็นธรรมและเกิดผลส้มฤทธิ้ต่อภารกิจของ 
ภาครัฐ โดยหลักเกณฑ์การประเมินการปฏิบัติราขการกำหนดให้ผู้บังคับบัญชาให้บรรลุเฟ้าหมาย ทั้งนี้บุคลากรใด 
ประพฤติตนอยู่ในจรรยา และระเบียบวินัย ปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลส้มฤทธต่อภารกิจของรัฐ 
ให้ผู้บังคับบัญชานำผลการประเมินผลการปฏิบัติราขการดังกล่าวไปใช้ประกอบการพิจารณาแต่งตั้ง เลื่อนเงินเดือน/ 
ค่าจ้าง/ค่าตอบแทน เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติราขการ หากบุคลากรใดมีผลการปฏิบัติราชการในระดับที่ 
ต้องให้ได้รับการพัฒนาปรับปรุงตนเอง ไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในระดับอัน 
เป ็นที่พอใจของทางงราชการ ให้ดำเน ินการตามประกาศกรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบ ัต ิงานและการ 
ดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลส้มฤทธี้การปฏิบัติงานตํ่า ของโรงพยาบาลวัดโบสถ์

ข้อเสนอ
เห็นสมควรอนุมัติลงนามประกาศกรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับ 

เจ้าหน้าที่ผู้มีผมส้มฤทธิ๋การปฏิบัติงานตํ่า

(นางชุติมา สุวรรณภูมิ) (นายพนม พรหมเมศร์)
เจ้าพนักงานธุรการ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

อนุมัติ

0
(นางสาวพิมพ์พรรณ บีนโพธ๋ิ) 

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวัดโบสถ์



ประกาศโรงพยาบาลวัดโบสถ์
เร่ือง กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ที่มิผสลัมฤทธึ๋งานตํ่า

เพี่อให้เกิดแนวทางปฏิบัติตามประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกว่าด้วย หลักเกณฑ์ 
และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราฃการ รอบที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕:๖๓ โรงพยาบาลวัดโบสถ์ จึงออกประกาศ 
ดังต่อ'โปน้ี

ข้อ ๑ กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ที่มิผลลัมฤทธึ๋ 
งานตํ่า ของโรงพยาบาลวัดโบสถ์ รายละเอียดดังนี้

(๑) หลักเกณฑ์การประเมินผลลัมฤทธึ๋การปฏิบัติงาน
(๒) หลักเกณฑ์การพิจารณาให้คุณหรือโทษต่อผู้ปฏิบัติงานตามผลลัมฤทธึ๋การปฏิบัติงานใน 

ระดับต่างๆ รวมถืงวิธีการพัฒนา ผู้ที่มิผลการประเมินโม่ผ่านเกณฑ์ 
(๓) ว ิธ ีการ ขั้นตอน และผ ู้ท ี่เก ี่ยวข ้องในการบริหารผลการปฏ ิบ ัต ิงาน รายงานผลการ 

ดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มิผลลัมฤทธี้การปฏิบัติงานตํ่าต่อผู้บังคับบัญขา 
(๔) มีการกำหนดกลใกการกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง

ข้อ ๒ บุคลากรใด ในสังกัดโรงพยาบาลวัดโบสถ์ ผลการปฏิบัติราขการในระดับที่ต้องให้ได้วับการ 
พัฒนาปรับปรุงตนเอง ไม่สามารถปฏิบัติราขการให้มิประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในระดับอันเปีนที่พอใจของ 
ทางราขการ ให้ดำเนินการตามกรอบแนวทางการบริหารผลการบฏิบ ัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ท ี่ม ิ 
ผลลัมฤทธี้งานตํ่า ของโรงพยาบาลวัดโบสถ์

ข้อ ๓ ประกาศฉบับนี้ให้มิผลใข้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นด้นไป

ประกาศ ณ วันที่’๖ ๔  มกราคม พ.ศ. ๒๔๖๓

๕ ว ^
(นางสาวพิมพ์พรรณ ป่นโพธ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวัดโบสถ์



กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการ 
กับเจ้าหน้าท่ีท่ีมีผลสัมฤทธ้ีงานต่ําฃองโรงพยาบาลวัดโบสถ์

ออกตามประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัตราขการ 
ของข้าราซการพลเรือนสามัญลังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ลงวันท่ี ๑๕ 
มกราคม ๒๕๖๓



กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ที่มีผลสัมฤทธงานตํ่า
เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบีตราขการของบุคลากรในโรงพยาบาลวัดโบสถ์ ดำเนินไปด้วยความ 

เรียบร้อย ถูกต้อง เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง มีประสิทธิภาพ เป็นธรรมและเกิดผลลัมฤทธี้ต่อภารกิจของ 
ภาครัฐ โดยหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราขการกำหนดให้ผู้บ ังคับบัญขามีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติ 
ราชการของผู้ใด้บังคับบัญชา และกำกับติดตามการปฏิบ ัต ิราขการของผู้ใด้บ ังคับบัญขาให้บรรลุเป ็าหมายตาม 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ประเมินผลการปฏิบัติราขการที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ บุคลากรใดประพฤติตนอยู่ในจรรยาและระเบียบวินัย ปฏิบัติราขการ 
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลลัมถุทธิ้ต่อภารกิจของรัฐ ให้ผู้บังคับบัญขานำผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
ดังกล่าวไปใข้ประกอบการพิจารณาแต่งตั้ง เลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้าง/ค่าตอบแทน เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติ 
ราขการ หากบุคลากรใดมีผลการปฏิบัติราขการในระดับที่ต้องให้ได้รับการพัฒนาปรับปรุงตนเอง ไม่สามารถปฏิบัติ 
ราชการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในระดับอันเป็นที่พอใจของทางราขการ ให้ดำเนินการตามระเบียบ 
และหลักเกณฑ์แนวทางปฏิบัติการประเมินผลการปฏิบัติราขการของบุลากรแต่ละประเภท ดังนี้

๑. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕:๔๑ มาตรา ๑๑๐ ((ะ) และกฎ ก.พ.ว่า 
ด ้วยการสั่งให้ข ้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการกรณีไม่สามารถปฏิบ ัต ิราชการให้ม ีประสิทธิภาพและ 
เกิดประสิทธิผล พ.ศ.๒๕:๔๒ ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ท่ี นร.๑๐๑๒/ว ๑๐ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๔๔๒

๒. ระเบ ียบกระทรวงการคลังว ่าด ้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ.๒๔๓๓! ข้อ ๖๐ (๔) 
ซ ึ่งกำหนดให้ผ ู้ม ีอำนาจสั่งบรรจุ ส ั่งให ้ล ูกจ ้างประจำท ี่ไม ่สามารถปฏิบ ัต ิราชการให ้ม ีประส ิทธ ิภาพและเก ิด 
ประสิทธิผลในระดับอันเป็นที่พอใจของทางราชการ ออกจากราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กำหนดไว้ใน 
กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนโดยอนุโลม

๓. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๔๔๗ ข้อ ๑๙ ข้อ ๒๐ และข้อที่ ๒๘ 
(๔) และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราขการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๔๔๔ เรื่อง
แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ.๒๔๔๔ และหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล 
การปฏิบ ัต ิงานของพนักงานราชการในสังก ัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ .ศ.๒๔๔๔ ข้อ ๑๑ ตาม 
หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ท่ี สธ ๐๒๐๑.๐๓๔/ว ๒๗๔ ลงวันท่ี ๒๑ ตุลาคม ๒๔๔๔

๔. ระเบ ียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด ้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๔๔๖ ข้อ ๒๓ 
ข้อ ๒๔ และข้อ ๒๔ (๔) และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่องหลักเกณฑ์ว่า 
ด้วยการประเมินผลการปฏิบัติราฃการเพื่อเพิ่มค่าจ้าง และต่อสัญญาพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๔๔๗ ข้อ 
๘ ตามหนังสือกระทรวงสาธารณสุข ด่วนมาก ท่ี สธ ๐๒๐๑.๐๔๐/ว ๒๖๙ ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๔๗ 
อ.ก.พ. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ ๓/ ๒๔๖๑ เมื่อวันที่ ๑ พถุษภาคม ๒๔๖๑ มีมติเห็นขอบ 
อน ุม ัต ิแนวทางป ฏ ิบ ัต ิการป ระเม ิน ผลการป ฏ ิบ ัต ิราขการผ ู้ม ีผลล ัมฤท ธการป ฏ ิบ ัต ิงาน ต ํ่ากว ่าค ่าเบ ีาห มาย 
หรือระดับที่คาดหวัง สำหรับบ ุคลากรในสังก ัดสำน ักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และให ้จ ัดทำประกาศ 
เรื่อง การส ่งเสริมค ุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเน ินงานของหน่วยงานภาครัฐด ้านความพร้อมรับผ ิด 
(กระบ วน การป ระเม ิน ผลการป ฏ ิบ ัต ิราชการ) เพ ื่อให ้ส ่วนราชการถ ือปฏ ิบ ัต ิต ั้งแต ่รอบการประเม ิน  วันที่ 
๑ ตุลาคม ๒๔๖๒ ถึงวันท่ี ๓๐ เมษายน ๒๔๖๓ เป็นด้นไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้



-๒-

ข้าราชการ
ก ่อนเร ิ่มรอบการประเม ิน หรือในช่วงเร ิ่มรอบการประเม ิน ให ้ผ ู้ประเม ินและผู้ร ับการ 

ประเมินกำหนดข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับการมอบหมายงานและประเมินผลการปฏิบ ัติราชการ กำหนดตัวชี้'รัด 
หรือหลักฐานบ่งชี้ความสำเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน

ระหว่างรอบการประเม ินให ้ผ ู้ประเม ินติดตามความก้าวหน้าของผู้ร ับการประเม ินอย่าง 
ต่อเนื่อง เพื่อประเมินผลสำเร็จของงานในช่วงเวลา ๓ เดือนแรกของรอบการประเมินว่าสอดคล้องกับเปัาหมายที' 
กำหนดไว้หรือไม่ เม ื่อผ ู้ประเม ิน คาดว ่าผ ู้ร ับการประเม ิน ม ีผลการประเม ิน ต ํ่ากว ่าค ่าเป ๋าห มายห ร ือระด ับท ี่ 
คาดหวังให ้ผ ู้ประเมินแจ้งผ ู้ร ับการประเมินทราบ และให้คำปรึกษาแนะนำเพ ื่อปรับปรุง แก้ไข พ ัฒนาผลการ 
ปฏิบัติราขการของผู้รับการประเมินในช่วง ๓ เดือนหลังของรอบการประเมิน

สิ้นรอบการประเมิน เมื่อผลการประเมินผลการปฏิบ ัต ิราชการของข้าราขการอยู่ในระดับ 
ต้องปรับปรุง ให ้ดำเน ินการจัดทำคำมั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง กรณ ีข ้าราขการพลเรือนสามัญมีผลการ 
ปฏิบัติราขการในระดับต้องปรับปรุง (ตา'าก'ว่า-ร้อยละ ๖๐) ดังนี้

ข้อ ๑ ให้ผู้บังคับบัญชาที่ประเมินผลการปฏิบัติราขการของข้าราชการในระดับที่ต้องให้ไต้รับ 
การพัฒนาปรับปรุงตนเอง ต้องแจ้งให้ผู้ร ับการประเมินทราบเกี่ยวกับผลการประเมินพร้อมทั้งกำหนดให้ผู้น ั้น 
เข้ารับการพัฒนาปรับปรุงตนเองโดยให้ลงลายมือขื่อรับทราบไว้เป็นหลักฐาน ทั้งนี้ในการพัฒนาปรับปรุงตนเองให้ 
ผู้บังคับบัญชาจัดให้ข้าราชการผู้นั้นทำคำมั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเองโดยกำหนดเป๋าหมายในระดับอันเป็นที่ 
พอใจของทางราชการให้ขัดเจน เพื่อใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติราฃการครั้งต่อไป ดังนี้

๑ .๑  ร ่วมจัดทำคำม ั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเองตามแบบจัดทำคำม ั่นในการพ ัฒนา 
ปรับปรุงตนเอง (เอกสารแนบท้าย ๑)

๑.๒ ให้ใช ้แบบสรุปการประเม ินผลการปฏิบ ัต ิราชการ ส่วนที่ ๓ แผนการพ ัฒนาการ 
ปฏ ิบ ัต ิราชการรายบ ุคคล ในรอบที่ม ีผลการประเมินอยู่ในระดับต้องปรับปรุง (ต ํ่ากว ่าร ้อยละ ๖๐) มาจัดทำ 
แผนพัฒนารายบุคคล (เกป!VIปนลI 06ห61๐|ว1าา6ก* ก!.ลก) เพื่อเป็นเครื่องมือประเมินผลการพัฒนาความรู้ 
ทักษะ สมรรถนะที่ต้องพัฒนา และแบบประเมินผลลัมฤทธิ๋ฃองงาน แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ 
หรือสมรรถนะ ใน การกำห น ดคำม ั่น ใน การพ ัฒ น าปร ับปร ุงตน เองเป ็น ต ัวช ี้ว ัดรายบ ุคคลโดยต ้องกำห น ด 
เป ๋าหมายในระดับอ ันเป ็นท ี่พอใจของทางราชการ ท ี่สอดคล้องก ับแผนพ ัฒนาการปฏิบ ัต ิราชการรายบ ุคคล 
ประกอบการจัดทำคำมั่นฯ ตามแบบที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกำหนด (เอกสารแนบท้าย ๒)

ข้อ ๒ การประเมินผลการปฏิบัติราชการและพัฒนาปรับปรุงตนเองของข้าราชการตามข้อ ๑ ให้มี 
ระยะเวลาไม่เกินสามรอบการประเมิน

ข้อ ๓ กรณีที่ผู้ถูกประเมินเห็นว่าการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้บังคับบัญชามีความไม่ 
เป็นธรรมอาจทำคำคัดค้านยื่นต่อผู้บังคับบัญชารวมไว้กับผลการประเมินเพื่อเป็นหลักฐานไต้ภายใน ๑& รัน หลังจาก 
ทราบผลการประเมินและให้ผู้บังคับบัญชารวบรวมรายงานเสนอผู้มีอำนาจลำดับลัดไปเพื่อประกอนความเห็นในการ 
พิจารณา

ข้อ ๔ เมื่อผู้บ ังค ับบัญชาประเมินผลการปฏิบ ัต ิราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญตาม
คำมั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเองตามข้อ ๑ และข้อ ๒ แล้ว ปรากฏว่าผู้นั้นไม่ผ่านการประเมินในระดับอันเป็นที่ 
พอใจของทางราชการตามคำม ั่นในการพ ัฒนาปร ับปร ุงตนเอง ให ้รายงาน ผลการประเม ิน ด ุ้งกล ่าวต ่อผ ู้ว ่า 
ราชการจังหวัดพิษณุโลก เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกไต้รับรายงานแล้วอาจดำเนินการดังต่อไปนี้



-๓-

(๑) กรณ ีข ้าราชการผ ู้ได ้ร ับการประเม ินประสงค์จะลาออกจากราซการ ก็ให้สั่งให้ออก
จากราชการ หรือ

(๒) สั่งให้ข ้าราชการผู้น ั้นเข ้ารับการพัฒนาปรับปรุงตนเองอีกครั้งหนึ่ง โดยการทำคำมั่น
ในการพัฒนาปรับปรุงตนเองเป็นครั้งที่สอง หรือ

(๓) สั่งให้ข้าราชการผู้นั้นออกจากราชการ
กรณ ีการดำเน ินการตาม ข้อ ๔ (๒) เม ื่อผ ู้บ ังค ับบ ัญชาประเม ินผลการปฏ ิบ ัต ิราชการของ 

ข้าราชการผู้นั้นตามคำมั่นครั้งที่สองแล้ว ปรากฏว่าผู้นั้นไม่ผ่านการประเมินในระดับอันเป็นที่พอใจของทางราชการ 
ตามคำมั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง ให้หน่วยงานรายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการเสนอต่อผู้ว่าราชการ 
จังหวัดเพื่อสั่งการให้ข้าราชการผู้นั้นลาออกจากราชการ

ท ั้งน ี้ให ้ดำเน ินการตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการ 
กรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล พ.ศ.๒๕๕๒

ลูกจ้างประจำ
- ก่อนเริ่มรอบการประเมิน หรือในช่วงเริ่มรอบการประเมิน ให้ผู้ประเมินและผู้รับการประเมิน 

กำหนดข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับการมอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ กำหนดตัวชี้'รัด หรือ 
หลักฐานบ่งชี้ความสำเร็จชองงานอย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน

ระหว่างรอบการประเมินให้ผ ู้ประเมินติดตามความก้าวหน้าของผู้ร ับการประเมินอย่าง 
ต่อเนื่อง เพื่อประเมินผลสำเร็จของงานในช่วงเวลา ๓ เดือนแรกชองรอบการประเมินว่าสอดคล้องกับเป๋าหมาย 
ที่กำหนดไว้ให้ผู้ประเมินแจ้งผู้รับการประเมินทราบ และให้คำปรึกษาแนะนำเพื่อปรับปรุง แก้ไข พัฒนาผลการ 
ปฏิบัติราชการชองผู้รับการประเมินในช่วง ๓ เดือนหลังของรอบการประเมิน

สิ้นรอบการประเมิน เม ื่อผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของลูกจ้างประจำ อยู่ใน 
ระดับต้องปรับปรุง ให ้ดำเน ินการตามระเบ ียบกระทรวงการคลังว ่าด ้วยล ูกจ ้างประจำของส ่วนราชการ พ.ศ. 
๒๕๓๗ ข้อ ๖๐ (๕) ซ ึ่งกำหนดให ้ผ ู้ม ีอำนาจส ั่งบรรจุ ส ั่งให ้ล ูกจ ้างประจำท ี่ไม ่สามารถปฏ ิบ ัต ิราชการให ้ม ี 
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในระดับอันเป็นที่พอใจของทางราชการ ออกจากราชการตามหลักเกณฑ์และ 
วิธีการตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนโดยอนุโลม

พนักงานราชการ
- ก่อนเริ่มรอบการประเมิน หรือในช่วงเริ่มรอบการประเมิน ให้ผู้ประเมินและผู้รับการประเมิน 

กำหนดข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับการมอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิบัติงาน กำหนดตัวชี้วัดหรือหลักฐาน 
บ่งชี้ความสำเร็จชองงานอย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน

ระหว่างรอบการประเมินให้ผ ู้ประเมินติดตามความก้าวหน้าของผู้ร ับการประเมินอย่าง 
ต่อเนื่องเพื่อประเมินผลสำเร็จของงานในช่วงเวลา ๓ เดือนแรกของรอบการประเมินว่าสอดคล้องกับเป๋าหมายที่ 
กำหนดไว้หรือไม่ เม ื่อผ ู้ประเม ิน คาดว ่าผ ู้ร ับการประเม ิน ม ีผลการประเม ิน ต ํ่ากว ่าค ่าเป ๋าห มายห ร ือระด ับท ี่ 
คาดหวังให ้ผ ู้ประเมินแจ้งผ ู้ร ับการประเมินทราบ และให้คำปรึกษาแนะนำเพ ื่อปรับปรุง แก้ไข พ ัฒนาผลการ 
ปฏิบัติงานของผู้รับการประเมินในช่วง ๓ เดือนหลังของรอบการประเมิน



- เมื่อสิ้นรอบการประเมินของรอบการประเมินนั้น  ๆ ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของ 
พนักงานราขการมีคะแนนผลการประเมินอยู่ในระดับใดเมื่อรวมคะแนนผลการประเมินกับรอบการประเมินที่ 
ผ ่านมาม ีคะแนนเฉลี่ยของผลการประเม ิน ๒ ครั้งต ิดต่อก ันตํ่ากว่าระดับดี ให ้ดำเน ินการตามหลักเกณฑ์และ 
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราขการในลังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕:๕๔ ข้อ 
๑๑ พนักงานราขการผู้ใด ซึ่งผู้บังคับบัญชาได้ประเมินผลการปฏิบัติงานแล้ว มีคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมิน ๒ 
ครั้ง ติดต่อกันตํ่ากว่าระดับดี ให้ผู้บ ังคับบัญชาทำความเห็นเสนอผู้มีอำนาจสั่งจ้าง เพื่อพิจารณาสั่งเลิกจ้างต่อไป 
พร้อมกับแจ้งให้กับพนักงานราฃการผู้นั้นทราบภายในเจ็ดวัน นับตั้งแต่วันทราบผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน

พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
- ก่อนเริ่มรอบการประเมิน หรือในฃ่วงเริ่มรอบการประเมิน ให้ผู้ประเมินและผู้รับการประเมิน 

กำหนดข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับการมอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิบัติงาน กำหนดดัวซี้วัดหรือหลักฐาน 
บ่งฃี้ความสำเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน

ระหว่างรอบการประเมินให้ผ ู้ประเมินติดตามความก้าวหน้าของผู้ร ับการประเมินอย่าง 
ต่อเนื่องเพื่อประเมินผลสำเร็จของงานในช่วงเวลา ๓ เดือนแรกของรอบการประเมินว่าสอดคล้องกับเป็าหมายที่ 
กำหนดไว้หรือไม่ เม ื่อผ ู้ประเม ิน คาดว ่าผ ู้ร ับการประเม ิน ม ีผลการประเม ิน ต ํ่ากว ่าค ่าเฟ ้าห มายห ร ือระด ับท ี่ 
คาดหวังให ้ผ ู้ประเมินแจ้งผ ู้ร ับการประเมินทราบ และให้คำปรึกษาแนะนำเพ ื่อปรับปรุง แก้ไข พัฒนาผลการ 
ปฏิบัติงานของผู้รับการประเมินในช่วง ๓ เดือนหลังของรอบการประเมิน

เมื่อสิ้นรอบการประเมินของการประเมินนั้น  ๆ ผลการประเมินผลการปฏิบ ัต ิงานของ 
พนักงานกระทรวงสาธารณสุขมีคะแนนผลการประเมินอยู่ในระดับใดเมื่อรวมคะแนนผลการประเมินกับรอบ 
การประเมินที่ผ ่านมามีคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินผลการปฏิบ ัต ิงาน ๒ ครั้ง ติดต่อกันตํ่ากว่าระดับดี ให้ 
ดำเน ินการตามประกาศคณ ะกรรมการบริหารพน ักงานกระทรวงสาธารณ ส ุข เรื่อง หล ักเกณ ฑ ์ว ่าด ้วยการ 
ประเมินผลการปฏิบ ัต ิงานเพ ื่อเพ ิ่มค ่าจ ้าง และต่อสัญญาจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕:๕๗ ข้อ ๘ 
พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปผู้ใด ซึ่งผู้บังคับบัญชาได้ประเมินผลการปฏิบัติงานแล้วมีคะแนนเฉลี่ยของผลการ 
ประเมินผลการปฏิบ ัต ิงาน ๒ ครั้งต ิดต่อกันตํ่ากว่าระดับดี ให ้ถ ือว่าสิ้นสุดสัญญาจ้าง โดยให้ผู้บังคับบัญชาทำ 
ความเห็นเสนอหัวหน้าส่วนราชการ
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บนทึกข้อความ
ส่วนราชการ งานธุรการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลวัดโบสถ์
ท ี่ พล ๐๖๓๒.๓๐๑/พ ิเศษ วันท ี ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๔๖๓
เร่ือง ขออนุมัติจัดประชุม
เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวัดโบสถ์

ตามที่โรงพยาบาลวัดโบสถ์ ได้จัดให้มีการประชุมเจ้าหน้าที่เพื่อสื่อสารข้อมูลข่าวสารในเรื่องต่าง  ๆ
ปัน

ในการนี้ กลุ่มงานบริหารทั่วไป มีความประสงค์จะขออนุมัต ิจ ัดประชุมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล 
วัดโบสถ์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๔๖๓ ในวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๔๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้อง 
ประชุมราขาวดี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นางชุติมา สุวรรณภูมิ)
เจ้าพนักงานธุรการ

ความเห็นของหัวหน้ากลุ่มงาน 
เห็นชอบตามเสนอ

ๆ ^
(นายพนม พรหมเมศร์) 

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

อนุมัติ

(นางสาวพิมพ์พรรณ ป่นโพธ) 
ผ้อำนวยการโรงพยาบาลวัดโบสถ์
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ภาพถ่ายการประขุมให้ความรู้ เร่ือง กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับ
เจ้าหน้าที่ที่มีผลสัมฤทธงานตํ่า 
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

วันที่ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
ณ ห้องประขุมราขาวดี โรงพยาบาลวัดโบสถ์

เ̂ &/8 ๚ะฝืฒแ̂
เ* ^ . ง)8̂5* ***' .ริ&,'‘̂: /;เ.-



Vบนทกฃอความ
ส่วนราชการ งานธุรการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลวัดโบสถ์
ท ี พล ๐๖๓๒.๓๐๑/พ ิเศษ วันท ี ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
เรือง ประกาศกรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลลัมฤทธิ๋การ 

ปฏิบัติงานตํ่า
เรียน หัวหน้างานทุกกลุ่มงาน

ตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ขาติว่าด้วยการนิองกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่๓ (พ.ศ. 
๒๕๖๐ -  ๒๕๖๔) และแผนแม่บทการนิองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิขอบกระทรวงสาธารณสุข ระยะ 
๕ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ -  ๒๕๖๔) และแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่๑ (พ.ศ. ๒๕๖๐ -  
๒๕๖๔) โดยมุ่งเน้นการนิองกันปราบปรามการทุจริต ด้านการนิองปรามผ่านกระบวนการประเมินคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (โโ/ป และกำหนดใหัหน่วยงานจะต้องประเมินผลการปฏิบัติ 
ราขการของหน่วยงานภาครัฐครอบคลุมในทุกมิติ น้ัน

เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติราขการของบุคลากรในโรงพยาบาลวัดโบสถ์ ดำเนินการไปด้วย 
ความเรียบร้อย ถูกต้อง เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง มีประสิทธิภาพ เป็นธรรมและเกิดผลลัมฤทธี้ต่อภารกิจของ 
ภาครัฐ โดยหลักเกณฑ์การประเมินการปฏิบัติราขการกำหนดใหัผู้บังคับบัญซาให้บรรลุเนิาหมาย ทั้งนี้บุคลากรใด 
ประพฤติตนอยู่ในจรรยา และระเบียบวินัย ปฏิบัติราขการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลลัมฤทธต่อภารกิจของรัฐ 
ให้ผู้บังคับบัญขานำผลการประเมินผลการปฏิบัติราซการดังกล่าวไปใช้ประกอบการพิจารณาแต่งตั้ง เลื่อนเงินเดือน/ 
ค่าจ้าง/ค่าตอบแทน เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติราซการ หากบุคลากรใดมีผลการปฏิบัติราซการในระดับที่ 
ต้องให้ได้รับการพัฒนาปรับปรุงตนเอง ไม่สามารถปฏิบัติราขการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในระดับอัน 
เป็นที่พอใจของทางงราซการ ให ้ดำเน ินการตามประกาศกรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบ ัต ิงานและการ 
ดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลลัมฤทธึ๋การปฏิบัติงานตํ่า ของโรงพยาบาลวัดโบสถ์

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

(นางสาวพิมพ์พรรณ นินโพธ๋ึ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวัดโบสถ์



หนงสอแจงเวยน
ประกาศโรงพยาบาลวัดโบสถ์

เรื่อง กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ๋การปฏิบัติงานตํ่า

ลำดับที่ กลุ่มงาน ชื่อ-สๆล ลายเซ็น
1 กลุ่มงานการแพทย์ V ( V แ ^ ^  ปทั ่ ท^
2 กลุ่มงานบริหารท่ัวไป ~ ~ ~

XI ' Vง เ ม, ^ ]  ถ์"

3 กลุ่มงานเภสัซกรรมและคุ้มครอง 
ผู้บริโภค 1 ^ , มา ฬ ฉ ม

4 กลุ่มงานเวชกรรมฟ้นฟู ง ^ ง ^  ถ์มนเ^ ■1 .
5 กลุ่มงานทันตกรรม (ถ ์ร ัน เฬ * ฬ  ^ ม ง ^ ก * ^ ^
6 กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ น า ; ) ? ฬ ฬ  โ ^ ) ท ัฬ ^ (ท**รั^
7 กลุ่มงานรังสีวิทยา ไ^^' / เดั, ^ (โ ^ Xละ?'-'

8 กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและ 
องค์รวม น ? ^  V ฟ ฬ ^ พ^'4

9
กลุ่มงานประกันสุขภาพ 
ยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 
ทางการแพทย์

ฬ '-  ^ VÎ  ฮโ(เ)ฬ โว ฟ้^
10 กลุ่มงานการพยาบาล 'แไ5'ไน^VI(ปเ ใ ^ เ^/ -



“  บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ งานธุรการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลวัดโบสถ์ 
VI พล ๐๖๓๒.๓๐๑/พ ิเศษ วนVI ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๓
เรือง ขออนุญาตเผยแพร่ประกาศกรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มี 

ผลสัมฤทธี้การปฏิษัติงานตํ่า บน \^6เวรเ16 ของหน่วยงาน
เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวัดโบสถ์

ตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ 
( เ ก &  7 โลกร[วลโ6 ก0 /  /\รร6ร5กา6กI ะ ก'/\ ) ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ กำหนดให้ส่วนราขการ 
จะต้องมีประกาศกรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผ ู้ม ิผลสัมฤทธี้การ 
ปฏิบัติงานตํ่า ตามแบบสำรวจหลักฐานเขิงประจักษ์ ( 8พปํอก06 -  8ลร6ป เท1;65โ!^ รกป 7 โลกร[วลโอก(ะV 
/\รร655โฑ6ก1:) 88 ๑๓ น้ัน

ในการน ี้ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ขออน ุญาตแพร่ประกาศกรอบแนวทางการบริหารผลการ 
ปฏิบ ัต ิงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผ ู้ม ีผลลัมฤทธการปฏิบ ัต ิงานตํ่าบน ผ6เวร76 ของหน่วยงาน เพื่อ 
ประขาสัมพันธ์ให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ บุคลากรภายในหน่วยงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ผู้รับบริการ และ 
ประขาซนท่ัวไป รับทราบเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต

(นางชุติมา สุวรรณภูมิ)
เจ้าพนักงานธุรการ

ความเห็นของห้วหน้ากลุ่มงาน 
เห็นขอบตามเสนอ

^ X
(นายพนม พรหมเมศรี)

นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ

อนุญาต

(นางสาวพิมพ์พรรณ ป่นโพธ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวัดโบสถ์



'พ'! 1 1*.เ1

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราซการบริหารส่วนภูมิภาค 
สังกัดโรงพยาบาลวัดโบสถ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก 

ตามประกาศโรงพยาบาลวัดโบสถ์
เรื่องแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานพ.ศ. ๒๕๖๑ 

สำหรับหน่วยงานในราขการบริหารส่วนภูมิภาคสังกัดโรงพยาบาลวัดโบสถ์

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลวัดโบสถ์

ขื่อหน่วยงาน:กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลวัดโบสถ์ 
วัน/เดือน/ปี: ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
หัวข้อ: ประกาศกรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ที่มิผลสัมฤทธึ๋งาน

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)
ประกาศกรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ที่มิผลสัมฤทริ๋งานตํ่า 

นก!* ภายนอก: ไมมิ
หมายเหตุ:..............................................................................................................................................................

ผ้รับผิดขอบการให้ข้อมูล ผู้อนุมัติรับรอง

( 0
(นางสาวพิมพ์พรรณ ป้นโพธ๋ิ) 

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวัดโบสถ์ 
วันที่^?บั เด ือ น .โ^ .พ ั^โ  พ.ศ. ? ท่ั.

(นายพนม พรหมเมศร์)
ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 

วัน,ท่ี)??.1®โ เดือน..โ}^.^.ไ?!'‘พั.ศ. .ท ั่^ .ว ั.

ผู้รับผิดขอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่

(..นายนครินทร์ เกตุวีระพงษ...) 
ตำแหน่ง...น้กวีเคราะหันโยบายและแผน...
วันที่....... เดือน.....................พ.ศ.















































































หลักฐานเชิงประจักษ EB ๑3 
หนวยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงาน 

และการดำเนินการกับเจาหนาที่ผูมีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ 
เผยแพรบน website ของหนวยงาน 

Print screen หนวยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงาน และการดำเนินการ
กับเจาหนาที่ผูมีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำเผยแพรบน website ของหนวยงาน 
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