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ตัวชี้วัดที่ ๔ ะ การปฏิบัติงานตามหน้าที่
~ ' ^ I88 ๑๔ หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราฃการประจำปีของ 

บุคลากรในหน่วยงาน และเปีดเผยผลการปฏิบัติราขการอยู่ใ/นระดับดีเด่นและดีมากในที่เปีดเผยให้ 
ทราบ ในรอบปีงบประมาณ

0  มีการดำเนินการ

เอกสาร/หลักจาน คือ

๑

๒

หนังสีอโร งพยาบาล.วัดโบสถ ท่ี พล..๑๖๓๒,๓๐๑/พิเศษ .ลงวัน.ท่ี.๖๗.ธันวาคม ๖๔๖๖ 
เร่ือง.ข.ออนมัติลงนามประกาศรายซ่ือข้า.รา.ซุก.ารโรงพยาบาลวัดโบส.ถผ้มีผลการน.ฏิบัติ 

ราขการอยู่ในระดับดี.เด่น และ.ดี.มาก.(เอกสาร.๑๔,๑)

ประกาศโรงพยาบาลวัดโบสถ์เร่ือง.ราย.ข่ือข้ารา.ขการโรงพยาบาลวัดโบ.ลฺถ์.ผู้มีผลการ 

ปฏิบัตุรา■ขกา■รอยในระดับ■ ด เีด่น.■และ.ดีมาก.(■เอกสาร. ■๑๔•■๖)I
หนังสือ.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณโลก..ท่ี..พล...๐๐๓๖..๑๐๙/ว 1๖๗๖๔.ลง.วันที..๖๔ 

ตุ,ลา.ลม..๖๔.๖๖..เร่ือ.ง..ประกาศ-ราย.ข่ือ.ข้าราขการพลเรือนลามัญผู้มี.ผลการป.ฏิบตราขการ. 

อ.ยู่ใน■ระดับดี.เด่นและดีมาก.(เอ.กลาร..๑๔,๓)^

หนังสือ-ศาลา-กลาง-จังหวัด-พิษ^โลก .ท่ี.พล..๐๐๓๖,๑๐๙/ว.,๔๔๔๙..ลง.วัน.ท่ี..๑๙.กรกฎาคม 

๖๔๖๖..เร่ือง-ประกาศหลัก-เกณฑ์-แล.ะวิรืการประเมินผล.การปฏิบัติ.ราขการรอบท่ี ๖

ปีงบประมาณ..๖๔.๖๖.(เอก.ลา.ร..๑๔,๔)

๔

หนังลือโร.งพยาบาลวัดโบสถ์ ท่ี พล ๑๖๓๖..๓๐๑/พิเศษ .ลงวันท่ี..๖๗ธันวาคม ๖๔๖๖.เร่ือง

ข.ออนญาตุ.เผย.แพร่ประกาศราย.ข่ือข้ารา-ข.การผ้มีผฺ.ลการปฏิบัตุ.รา-ขการอ-ยู่ใ-นระดับ-ดี-เด่น 

และ. ด ีมาก-ร.อ.บ.ท ี่. ๖/๖๔๖๖.(๑ เมษายน.๖๔๖๖. .๓๐..กันยายน.๖๔๖๖)..บน.เว็บไขตุของ 

โรงพยาบาลวัดโ.นลถ์(เอก.ลา-ร .๑๔,.๔)

อาพ.ถ่าย.การเผย.แพร่ประกาศราย.ข่ือข้าราข.กา.รผู้มิผล-กา-ร.ปฏิบัติราขกา.รอยโนระ-ดับดี.เด่น 

และ.ดีมาก..ณ. สถานท่ี.ปี.ด.ประกาศของหน่วย.งาน (เอกสาร.๑๔,๖)

เอกลาร/หลักฐานการเปีดเผยข้อมลภาครัฐ คือ

๑ แบ.บ.ฟอร์มการขอ-เผย-แพร่ข้อฎล.ผา.น-เว็บโ.ข.ตุ-ของ-หน่วย-งา.น .ๆ.สังกัดโรงพยาบาล.วัดโบล-ถ์ 
แล.ะ..กุ.กุก.(บาโบบก..จาก.เว็บไข.ตุโรงพยาบาล-วัดโบสถ์..(าย(บ;//Vด/V๗,ผสิบปุ.อุากอรเวฺ,ฐอาก

หัวข้อ.ประกา.ศร.ายข่ื.อ.ข้าราขการผ้มีผล.การปฏิบัติรา.ขกา.รอ-ยู่ใน.ระดับ.ดีเด่น.และดีมา.กุ. 

รอบท่ี..๖/.๖๔๖๑..(๑..เมษายน.๖๔๖.๑-.๓.๐..กันยายน.๖๔๖๑).(เอกลา.ร..๑๔๗,..๑๔,.๘.)

1 ๒

0  โม่มีการดำเนินการ

เน่ืองจาก

เอกสาร/หลักจาน คือ

๑



2/
บนทกฃอความ

ส่วนราชการ งานธุรการ กลุ่มงานบริหารท่ัวไป โรงพยาบาลวัดโบสถ์

ท ี่ พล ๐๖๓๒.๓๐๑/พ ิเศษ วันท่ี ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒

เรือง ขออนุมัติลงนามประกาศรายขื่อข้าราชการโรงพยาบาลวัดโบสถ์ ผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับ 

ดีเด่นและดีมาก

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวัดโบสถ์

เรื่องเดิม

ตามที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณโลก ประกาศรายขื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มี 
ผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น และดีมาก รอบที่ ๒/ ๒๕๖๒ (๑ เมษายน ๒๕๖๒ -  ๓๐ กันยายน 
๒๕๖๒) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญนั้น

ข้อพิจารณา
ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๑๒/ว๒๐ ลงวันท่ี ๓ กันยายน ๒๕๕๒ ข้อ ๙ (๖) ท่ี 

ระบุ “ให้ผู้บังคับบัญชาตามข้อ ๒ ระบุ (๑) ถึง (๑๑) ประกาศรายขื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มิผลการปฏิบัติ 

ราชการในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปีดเผยให้ทราบโดยทั่วกัน เพ่ือเป็นการยกย่องซมเขย และสร้างแรงจูงใจ 
ให้พัฒนาผลการปฏิบัติราชการในรอบการประเมินต่อไปให้ดีย่ิงข้ึน สำหรับส่วนราชการที่มีการกำหนดระดับผล 
การประเมินผลการปฏิบัติราชการเกินกว่า ๕ ระดับ ให้ผู้ประเมินประกาศรายขื่อผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ใน 

ระดับสูงกว่าระดับดีขึ้นไป ”

ข้อเสนอ
เห็นสมควรประกาศรายขื่อข้าราชการ ผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก 

ของโรงพยาบาลวัดโบสถ์ เพื่อประขาลัมพันธัให้ข้าราชการ เจ้าหน้าท่ี บุคลากรภายในหน่วยงาน และผู้มีส่วน 

ได้ส่วนเสียภายนอก ผู้รับบริการ และประชาซนท่ัวไป รับทราบเกี่ยวกับเร่ืองดังกล่าว

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุญาต

(นางชุติมา สุวรรณภูมิ) 

เจ้าพนักงานธุรการ

ๆ X ^

(นายพนม พรหมเมศร์) 

นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารท่ัวไป

อนุมัติ

(นางสาวพิมพ์พรรณ ป่นโพธ๋ิ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวัดโบสถ์



ประกาศโรงพยาบาลวัดโบสถ์
เร่ือง รายข่ือข้า.ราขการโรงพยาบาลวัดโบสถ์ผู้มีผลการปฏิบัติราฃการ 

อยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

โดยที่หนังสือสำนักงาน ก.พ. ท่ี นร๑๐๑๒/ว๒๐ ลงวันท่ี ๓ 'กันยายน ๒๕:๕๒ เร่ือง หลักเกณฑ์ 
และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราซการของข้าราฃการพลเรือนสามัญ กำหนดให้ผู้ประเมินประกาศรายขื่อ 
ข้าราขการผู้มีผลการปฏิบัติราฃการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เป็ดเผยให้ทราบโดยทั่วกัน เพ่ือเป็นการยก 
ย่องซมเขย และสร้างแรงจูงใจให้พัฒนาผลการปฏิบัติราขการในรอบการประเมินต่อไปให้ดีย่ิงข้ึน

ดังน้ัน โรงพยาบาลวัดโบสถ์ จึงประกาศรายข่ือข้าราซการผู้มีผลการปฏิบัติราขการอยู่ในระดับ 
ดีเด่นและดีมาก ในรอบการประเมินที่ ๒ ต้ังแต่วันท่ี ๑ เมษายน ๒๕๖๒ ถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ดังน้ี 

๑. ระดับดีเด่น จำนวน - ราย
๒. ระดับดีมาก จำนวน ๓๘ ราย

ดังบัญขีรายละเอียดแนบท้ายนี้

ประกาศ ณ ว ัน ท ี่ธ ัน ว า ค ม  พ.ศ. ๒๕๖๒

(นางลาวพิมพ์พรรณ บันโพธ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวัดโบสถ์



1

แนบท้ายประกาศข้าราชการผ้มีผลการปฏิบัติราชการอแระดับดีเด่นและดีมาก

ลำดับ ข้อ-สกุล ตำแหน่ง ระดับ

ระดับดีเด่น

ไม่มี

ระดับดีมาก

๑ น.ส.กนกวรรณ ลู่พุฒินันท้ นายแพทย์ ชำนาญการ

๒ น.ส.กานติมา สุขโฉม เภสัชกร ชำนาญการพิเศษ

๓ นางคูณ อ่ิมกระจ่าง พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ

๔ นายจรูญ มีอุดร นวก.สาธารณสุช ชำนาญการ

๔ น.ส.จารุนัย คำม่ิง จพ.เภสัชกรรม ชำนาญงาน

๖ นางจินตนา เมฆิน พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ

๗ น.ส.จีรภา เล่าทรัพย์ เภสัชกร ชำนาญการ

๘ น.ส.ใจรัก ยงค์ฤประพันธ์ ทันตแพทย์ ชำนาญการ

๙ นายฐากูร ปันทอง ทันตแพทย์ ชำนาญการ

๑๐ นางณภัทร์ วิลาสินี จพ.เภสัชกรรม ชำนาญงาน

๑๑ น.ส.ดาหวัน จันทร์อิน จพ.การเงินและบัญชี ชำนาญงาน

๑๒ น.ส.ทิวารัตน์ คำเครือคง พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ

๑สา นางธัญญ์ณัฐ แสงมี พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ

๑๔ นางธิดารัตน์ ไชยพิทักษ์ชลธาร นักเทคนิคการแพทย์ ชำนาญการ

๑๔ จ.ส.อ.นพคูรย์ เหลือแย้ม จพ.พัสดุ ชำนาญงาน

๑๖ น.ส.นภาวี ตรีมูล พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ

๑๗ น.ส.นราภรณ์ ลังชัย พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ

๑๔ นางนีตยา นวลบุ พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ

๑๔ นางเน้ือทอง ทาทอง พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ

๒๐ นางพนารัตน์ ทองวัฒน์ จพ.สาธารณสุช ชำนาญงาน

๒๑ นางพวงเพชร พุ่มเฉ่ียว จพ.สาธารณสุข ปฏิบัติงาน

๒๒ นางพัชราภรณ์ บุญคง พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ

๒๓ นางรวีวรรณ สงคราม พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ

๒๔ นายณัฐกิตต้ี ทองสีเข้ม นายแพทย์ ปฏิบัติการ

๒๔ น.ส.ธัญชนก นพวงศ์ นายแพทย์ ปฏิบัติการ

๒๖ นางวรรณวิภา สีหะวงษ์ พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ

๒๗ นางวลี สีแสง พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ



แนบท้ายประกาศข้าราชการผ้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ระดับดีเด่นและดีมาก

ลำดับ ช่ือ-สกุล ตำแหน่ง ระดับ

๒๘ น.ส.วัลยา รุ่งจรัสติริ ทันตแพทย์ ชำนาญการ

๒๙ นางวาสนา ภูวัฒนาเศรษฐ์ พยาบาลวิซาชีพ ชำนาญการ

๓๐ น.ส.วาสินี สอนศรี นักกายภาพบำบัด ปฏิบัติการ

๓๑ น.ส.ศรินลาวัณย์ สมบูรณ์จันทร์ ทันตแพทย์ ชำนาญการ

๓๒ น.ส.ติโรรัตน์ เขียวบ้านยาง นายแพทย์ ปฏิบัติการ

๓๓ นายศุภวิซญ์ ติริมงคลเวชกุล นายแพทย์ ปฏิบัติการ

๓๔ น.ส.สมติด เผือก'วิสุทธ้ี พยาบาลวิซาชีพ ชำนาญการ

๓๔ นางสิตานัน จันทร์โต พยาบาลวิซาชีพ ชำนาญการพิเศษ

๓๖ น.ส.สุซาดา เดซะศิลารักษ์ พยาบาลวิซาชีพ ชำนาญการ

๓๗ น.ส.สุรีรัตน์ ด้วงเต๊ะ เภสัชกร ชำนาญการ

๓๘ นายอนุพันธ์ ทับจีบ จพ.เวชสถิติ ชำนาญงาน
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เรอง ประกวดหลักเภณ,ทและ:รั3การประฒํนผลการV]ฎบัด๊รารการ รอบที ๒ บงบประมาณ ©๕๖๒

เรัยน นายอำเภอทุกอำเภอ และผ้อำนวยการโรงพยาบาลทุมชนทุกแพ่ง

อำงถึง หนงสิอลำมักงาน ก.พ. ที นร ๓0๗0/1 ๒0 ลงรันที ๓ กันยายน ๒๕๕๒

ลิงทีลํงมาดวย ประกาศหลัก๓ ณฑและวรการประเมนผลการปฎบัตราชการา สงวนท ^  กรกฎาคม ©๕๖๒

ดามหนงสิอทีอ้างถึง ลำมักงาน ก พ. กำหนดไหลวนราชการระตับกรนหรึอวะตับรังทรัต ประกาศ 

หลักเกณฑและจึธการประเมนผลการปฎบั'ตราชการ ไหขาราชการพลเรอนลามญในลังกัดใตัรันหราบโตย,ตัวกัน 

ก่อนเรํมรอบการประเมนหรํอไนช่วงเรัมรอบการประเมน น้ัน

รังหรัดพษณโลก โดยลำมักงานลาธารณลุชรัรหรัดพบณโลก จึงขอล่งประกาศหลักเกณท์และวธิการ 

ประเมนผลการบฐบัตราขการ รอบที ๒ ปีงบบระมาณ ๒๕๖๒ มาเพอไหขาราชการในลังกัดทราบและเปีนแนวทาง 

ปฏบัดโดยตัวกัน

จึงเรัยนมาเพอทราบและแจึงให้ผ V เกียาชองทราบ เพํอถึอปฎบัต*1

ฝอํ'’นวยการเรงพยาบาลรัดใบ!!อ้ 

^  .พอโปรดทราบ

. เพอ'โปรด-พิจารณา 

.*7 ทีน•‘•'รพจารณา
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V̂
''นกงซุ*ม-' อุวรรณภูม)
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จ ^ อ

ลำมักงานลาธารณสุขรัง'หรัด1ทีบ^โด0พครย์ เหลอแยม) . • ะ .  . .
กลุ่มงานบรัหารทรัพยากรทุคค^ - ; ดมักงานทีลดข่ามาญงาน 

โทร 0-๕๕๒๕-๒๐๕๒ ต่อ ๒๓๒

โทรสิาร 0-๕๕๒๕-๕0๘๘ - -..

ลำเนาล่ง นักวขาการลาธารณชุขเข่ยาขาญ {ตานล่งเลรํมพ้ง่เ/นา}, , " 7
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และห้วหนัากลุ่มงาน/งานในลำนักงานสาธารณลุขรังหรัดพํบ^โล^
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ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก 
เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ 

สังกัดสำนักงานสาธารณสุข'จังหวัด'พิษณุ่โลก

ตานหนังสือสำนักงาน ก.พ.ท่ี นร ๑๐๑๒/ว ๒๐ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๒ เร่ือง หลักเกณฑ์และ 
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ, ท่ี นร ๑๐๐๘/ว ๒๗ ลงวันท่ี ๒๙ กันยายน ๒๕๕๒ 
เรื่อง มาตรฐานและแนวทางการกำหนดความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง 
ข้าราขการพลเรือนสามัญ ด่วน ท่ี นร ๑๐๐๘.๑/ว ๒๘ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๒ เรื่อง การเลื่อนเงินเดือน 
ข้าราชการตามพระราชบัญญ้ติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ลงวันท่ี ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราขการของข้าราขการพลเรือน 
สามัญในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และประกาศจังหวัดพิษณโลก เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีประเมินผล 
การปฏิบีติราชการของข้าราขการพลเรือนสามัญสำหรับส่วนราขการสังกัดราขการบริหารส่วนภูมิภาคจังหวัดพิษญโลก 
โดัประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญของจังหวัดพิษณุโลก 
ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญทราบโดยท่ัวกัน ก่อนเรื่มรอบการประเมินหรือในช่วงเรื่มรอบการประเมิน

ดังนั้น เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตามกฎ ก.พ. 
ว่าด้วยการเล่ือนเงินเดือน พ.ศ.๒๕๕๒ เป็นโปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ ตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติที่ 
สำนักงาน ก.พ. กำหนด และประกาศจังหวัดพิษณุโลก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกจิงประกาศหลักเกณฑ์ 
และวิธีการประเมินผลการปฏิบีติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก 
ดังน้ี

ข้อ ๑ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการลังกัดสำนักงาน 
สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ตามประกาศนี้ให้ใช้สำหรับการประเมินผลการปฏิบัติราชการตั้งแต่รอบการประเมินที่ ๒ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นด้นโป

ข้อ ๒ องค์ประกอบการประเมิน และลัดส่วนคะแนนของแต่ละองค์ประกอบ การประเมินผลการ 
ปฏิบัติราชการ ให้ประเมินจากองค์ประกอบ ๒ องค์ประกอบ และมีสัดส่วนคะแนน ดังนี้ 

๒.๑ การประเมินผลลัมฤทธของงาน กำหนดนั้าหนักร้อยละ ๗๐ 
๒.๒ การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ กำหนดนั้าหนักร้อยละ ๓๐ 
สำหรับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลอง 

ปฏิบัติหนัาที่ราชการหรือมีระยะเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการอยู่ในระหว่างรอบการประเมินกำหนดให้ประเมิน 
องค์ประกอบด้านผลสัมฤทฮฃองงานและพฤติกรรมการปฏิบัติราชการเป็นสัดส่วนเท่ากัน คือ ร้อยละ ๕๐ จนกว่าจะ 
ลิ้นรอบการประเมิน

/ข้อ ๓ หลักเกณฑ์...



- ๒ -

ข้อ ๓ หลักเกณฑ์การประเมินผลลัมฤทธึ๋ของงานและสมรรถนะ
๓.๑ การประเม ินผลล ัมฤทธของงาน (?6โ{๖โเากสก^ ๓๒๐/& ประกอบด้วยงานตาม 

ยุทธศาสตร์จากบนลงล่าง งานตามหน้าท่ีความรับผิดขอบหลัก และงานตามท!ด้รับมอบหมาย (รายละเอ ียดตามแบบ 

ท้ายประกาศนี้)

๓.๒ การประเมินสมรรถนะ ((ะ0 ๓ ? 6 *6 !าฝ -810^0 ด้งนี้ 
๓.๒.๑ ใข้สมรรถนะหลักของ ก.พ.๕: ตัว ได้แก่ 

๑) การมุ่งผลลัมฤทธ 
๒) บริการท่ีดี
๓) การลังสมความเข่ียวขาญในงานอาขีพ
๔) การยึดม่ันในความถูกต้องขอบธรรม และจริยธรรม
๔) การท0างานเป็นทีม

๓.๒.๒ การกำหนดน้ีาหนักสมรรถนะให้ค่าน้ําหนักข้อละ ๒096 รวม ๔ ข้อ เป็น ๑๐๐'96 
๓.๒.๓ การกำหนดระดับคะแนนที่คาดหวัง ใข้มาตรฐานระดับคะแนนที่คาดหวังของ

สำนักงาน ก.พ.
๓.๒.๔ การให้คะแนนสมรรถนะ ใข้หลักการให้คะแนน จากคู่มือในหนังสือสำนักงาน ก.พ. 

และหนังสือที่ นร ๑๐๐๘/ว ๒๗ ลงวันท่ี ๒๔ กันยายน ๒๔๔๒
๓.๒.๔ ให้ทุกหน่วยงานในลังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (ยกเวัน 

โรงพยาบาลพุทธขินราขพิษณุใลก) กำหนดวิธการประเมินสมรรถนะจากพฤตกรรมของแต่ละสมรรถนะ
๓.๒.๖ การพัฒนาสมรรถนะรายบุคคลตามส่วนขาด

๑) หากมืค่าเป็น -  หรือ ๐ ให้ทำการวางแผนการพัฒนาสมรรถนะรายบุคคล 
และให้หน่วยงานรวบรวม/วิเคราะห์ การขาดสมรรถนะตามส่วนขาดดังกล่าว เป็นภาพรวมของหน่วยงานเพื่อจัดการ 
พัฒนาสมรรถนะในภาพรวมของหน่วยงาน

๒) หากมืค่าเป็น+ให้พิจารณาตามส่วนขาดที่มืค่าบวกน้อยที่สุด และทำการ 
วางแผนการเพ่ิมศักยภาพสมรรถนะให้สูงข้ึนรายบุคคล และให้หน่วยงานรวบรวม/วิเคราะห์ส่วนขาด ที่มืค่าบวกน้อย 
ท่ีสุด เป็นภาพรวมของหน่วยงาน เพื่อจัดการพัฒนาสมรรถนะในภาพรวมของหน่วยงาน

๓.๓ ระดับผลการประเมิน

การประเมินผลการปฏิบัติราขการของส่วนราขการ ให้จัดกลุ่มคะแนนผลการประเมินเป็น ๔ ระดับ 
และจะด้องบริหารวงเงินให้อยู่ภายในวงเงินท่ี!ด้รับจัดสรร ดังน้ี

ระดับการประเมินย่อย ช่วงคะแนนการประเมิน ร้อยละของฐานในการเลอน

ดีเด่น ๔ ๙๘.๐๐ - ๑๐๐.๐๐ ๔.๐๐
ดีเด่น ๔ ๙๖.๐๐ - ๙๗.๙๙ ๔.๘๐

ดีเด่น ๓ ๙๔.๐๐ - ๙๔.๙๙ ๔.๖๐

ดีเด่น ๒ ๙๒.๐๐ - ๙๓.๙๙ ๔.๔๐

ดเด่น ๑ ๙๐.๐๐ - ๙๑.๙๙ ๔.๒๐

ดีมาก ๔ ๘๘.๐๐ - ๘๙.๙๙ ๔.๐๐
ดีมาก ๔ ๘๖.๐๐ - ๘๗.๙๙ ๓.๘๐
ดีมาก ๓ ๘๔.๐๐ - ๘๔.๙๙ ๓.๖๐

ดีมาก ๒ ๘๒.๐๐ - ๘๓.๙๙ ๓.๔๐

ดีมาก ๑ ๘๐.๐๐ - ๘๑.๙๙ ๓.๒๐

/  ดี ๔...



- ๓ -

ระดับการประเมินย่อย ช่วงคะแนนการประเมิน รอยละของฐานในการเลื่อน

ดี ๔ ๗๘.๐๐ ๗๙.๙๙ ๓.๐๐
ดี ๔ ๗๖.๐๐ ๗๗.๙๙ ๒.๘๐
ดี ๓ ๗๔.๐๐ ๗๔.๙๙ ๒.๖๐
ดี ๒ ๗๒.๐๐ ๗๓.๙๙ ๒.๔๐
ดี ๑ ๗๐.๐๐ ๗๑.๙๙ ๒.๒๐

พอ,ใช้ ๔ ๖๘.๐๐ ๖๙.๙๙ ๒.๐๐
พอใข้ ๔ ๖๖.๐๐ ๖๗.๙๙ ๑.๘๐
พอใข้ ๓ ๖๔.๐๐ ๖๔.๙๙ ๑.๖๐
พอใข้ ๒ ๖๒.๐๐ ๖๓.๙๙ ๑.๔๐
พอใขั ๑ ๖๐.๐๐ ๖๑.๙๙ ๑.๒๐
ปรับปรุง ต่ํากว่า ๖๐ ไมได้เล่ือน

ผู้ได้รันการประเมินใบระดับ “ ดีเด่น” และ “ ดีมาก" ส่วนราซการจะประกาศรายข่ือให้ทราบโดยท่ัวกัน 
สำหรับผู้ทั่1ด้รับการประเมินในระดับ “ ต้องปรับปรุง” จะไมได้รับการพิจารณาเล่ือนเไนเดีอน

๓.๔ ^ บ ังค ับง,ญชาที่มหน้าที่ประเมินผูใดับังดับบัญชา ดังนี้

๓.๔.๑ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก มีหน้าที่ประเมินรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด, 
ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด, ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพุทธชินราข พิษณุโลก, ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขุมขน 
ทุกแห่ง, สาธารณสุขอำ๓ อทุกอำ๓ อ และห้วหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้างาน ใบสำน้กงาบสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก 

๓.๔.เอ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก
๑) รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด และผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด มีหน้าที่ 

ตรวจสอบประเมินและรับรองผลการปฏิบัติงานของหัวหน้ากลุ่มงาน/งาน ท่ีอยู่ในการกัากับดูแล
เอ) หัวหน้ากลุ่มงาน/งาน มีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานของเจัาหน้าที่ผู้ปฎิบดงานใน 

กลุ่มงาน/งาน โดยผ่านความเห็นขอบจากรอง/ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดท่ีกำกับดูแล
๓) คณะกรรมการบริหารของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกพิจารณาผลการประเมิน 

การปฏิบ้ตงานของเจ้าหน้าท่ีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก 
๓.๔.๓ โรงพยาบาลขุมซน

๑) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขุมขน มีหน ้าท ี่ประเม ินผลการปฏิบ ัต ิงานของเจ ้าหน้าท ี่ 
ผู้ปฏิบ้ติงานในโรงพยาบาลขุมขน

๒) คณะกรรมการบริหารของโรงพยาบาลขุมขนพิจารณาผลการประเมินการปฏิบัติงานของ 
เจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลขุมขน

๓.๔.๔ สำนักงานสาธารณสุขอำ๓ อ
๑) สาธารณสุขอำเภอ มีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการโรงพยาบาล 

ส่งเสริมสุขภาพตำบล หัวหน้าสถานีอนามัย และเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานในสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
๒) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และหัวหน้าสถานีอนามัยมีหน้าที่ 

ประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล/สถานีอนามัย
๓) คณะกรรมการบริหารของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิจารณาผลการประเมินการ 

ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
๓.๔.๔ คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราขการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก มีหน้าV 

พิจารณาผลการประเมินของเจ้าหน้าท่ีทุกคนในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ยกเว้นทุคคลตาม ข้อ ๓.๔.๑

/ ๓.๔ สำหรับ..



๓ .^  สำหรับแบบหี่จะใช ้ในการประเม ินผลการปฏ ิบ ัคฺราชการ ทั้งแบบประเมินผลสัมฤทธชองงาน และ 
แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ รวมทั้งแบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้ทุก 
หน่วยงานในสังกัด ใช้ตามแบบแนบห้ายประกาศสำนักงานสาซารณสุขจังหวัดพิษณุโลก เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธการ 
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของช้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก

ประกาศ ณ วันท่ี 9๙

(ลงช่ือ) '̂ /
(นายปยะ ติรืลักษณ์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก

หมายเหตุ ะ ตัวชี้วัดอาจมิการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมในแต่ละรอบการประเมิน



รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ๋ของงาน (?6๙๐โโก3ก06) 
ตัวขี้วัดรอบการประเมินที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕\0๒

๓.©.©) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษเบุโลก 

ตัวขี้วัดรอง/ผูฟวยนายแพทุยสัาธารณสุขจังหวัด (จำนวน ๕ ตัวข้ีวัด)
(๑) ระดับความสำเร็จของตัวซ้ีวัดงานท่ีสำคัญของกลุ่มงานท่ีรับผิดซอบ ๓๐%

โดยจะต้องมีคำอธิบายการบริหารจัดการและกระบวนการทำงานที่ทำให้งานสำเร็จ 
(๒) ผลการปฎิป๋ติงานตามตารางเวลาการทำงานประจำวัน (รอเา6ปน๒) ๓๐'96

และพฤติกรรมการลา การมาทำงาน การรักษาวินัย 
(๓) ระดับความสำเร็จของงานที่!ดัรับมอบหมาย และกิจกรรมทีส่่งเสริม ๔๐'96

ให้เกิดความโปร่งใสและสุจริต
พร้อมกำหนดสัดส่วนและรายละเอียดค่าเป๋าหมายระดับ๑ - ๕  

ดัวขี้วัดหัวหนัากลุ่มงาน/หัวหนัางาน

(๑) ระดับความสำเร็จของตัวซ้ีวัดงานท่ีสำคัญของกลุ่มงานท่ีรับผิดขอบ ๔๐96
(กรณีกลุ่มงานท่ี!ม่มีตัวข้ีวัดงานท่ีสำคัญให้ใซ้ตัวข้ีวัดงานสำคัญท่ีรับผิดซอบ) จำนวน ๓ ตัวข้ีวัด 
โดยจะต้องมีคำอธิบายการบริหารจัดการและกระบวนการทำงานที่ทำให้งานสำเร็จ 

(๒) ผลการปฎิบติงานตามตารางเวลาการทำงานประจำวัน (รอเาอปน๒) ๓๐'96
และพฤติกรรมการลา การมาทำงาน การรักษาวินัย 

(๓) ระดับความสำเร็จของงาบที่!ต้รับมอบหมาย และกิจกรรมที่ส่งเสริม ๓๐96
ให้เกิดความโปร่งใสและสุจริต

พร้อมกำหนดสัดส่วนและรายละเอียดค่าเป๋าหมาย ระดับ ๑ -  ๕

ดัวขี้วัดเจัาหน้าที่ขี้ปฏิบดงานในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษ^โลก

(๑) ระดับความสำเร็จของงานที่รับผิดซอบตาม วอช ป65อโแว-ปอก ๕๐96
โดยพิจารณาจาก
- ปริมาณผลงาน คุณภาพผลงาน ตรงตามเวลาที่กำหนดความประหยัดหรือ (๓๐96)

ความคุ้มค่าของการใซัทรัพยากร
- ผลการปฏิป๋ติงานตามตารางเวลาการทำงานประจำวัน (ร(ปา6ปน๒) (๒๐96)

และพฤติกรรมการลา การมาทำงาน การรักษาวินัย
(๒) ระดับความสำเร็จของตัวข้ีวัดงานท่ีสำคัญที่กลุ่มงานท่ีรับผิดซอบ ๓0'96
(๓) ระดับความสำเร็จของงานที่!ต้รับมอบหมาย ๒๐'96
พร้อมกำหนดสัดส่วนและรายละเอียดค่าเป๋าหมายระดับ๑ - ๕



๓.๑.๒) โรงพยาบาลชุมขบ

๑. ระดับความสำเร็จของตัวข้ีวัดงานท่ีสำคัญ จำนวน ๗ ตัวข้ีวัด ๗๐96

(๑) 801 เซิงคุณภาพ (๕:) &/เ๐*เา6โ & 0หเ1ช ศ©ล**เา
(๒) 8อบ (๖) คกลกชล* 3กล36กก6ก* ในเซิงคุณภาพ
(๓) 78 (๗) การบริหารการเบิกจ่ายงบประมาณ
(๔) (วิโ66ก & (:เ6ลก ศ๐5[ว!*31 และเรื่องการจัดการขยะตามนโยบายของผู้ว่าๆ 

๒. การเบิกจ่ายงบประมาณ ๓0'96
พร้อมกำหนดลัดส่วนและรายละเอียดค่าเบิาหมาย ระดับ ๑ -  ๔

คัวขี้วัดเจัาหน้าที่ผู้ปฏิบิดงานในโรงพยาบาลชุมขน

มอบหมายให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมขนเป็นผู้กำหนดดัวข้ีวัดย่อย จำนวน ๔ ตัวข้ีวัด 
โดยแต'ละตัวข้ีวัดมีค่าน้ําหน้ก ๒๐'96 ประกอบด้วยตัวขี้วัดการประเมิน ดังนี้ 

๑. ระดับความสำเร็จของตัวข้ีวัดงานท่ีสำคัญ
๒. ระดับความสำเร็จของงานที่ร้บผิดขอบ/งานที่Iดัรับมอบหมาย/งานตามยุทธศาลตร์อำ๓ อ/ 

ตัวขี้วัดหรืองานอื่นๆ ท่ีสำนักงานลาธารณสุขจังหวัดพิษณโลกกำหนด 
พร้อมกำหนดลัดส่วนและรายละเอียดค่าเบิาหมาย ระดับ ๑ -  ๔ 

๓.©.๓) สำนักงานสาธารณสุขอำ๓ อ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 

คัวขี้วัดสาธารณสุขอำ๓ อ /  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
V 9 ๘๑. ระดับความสำเร็จของตัวข้ีวัดงานท่ีสำคัญ จำนวน ๗ ตัวข้ีวัด ๗๐96

(๑) 80: เซิงคุณภาพ (๔) ^1๐**16โ & 0า!1ป ศ©ลพา
(๒) 8อบ (๖) คกลก๐31 ฬ3ก336โก6ก* ในเซิงคุณภาพ
(๓) 78 (๗) การบริหารการเบิกจ่ายงบประมาณ
(๔) (วิโ66ก & (ะ๒3ก ศ๐ร}ว!*ล* และเร่ืองการจัดการขยะตามนโยบายของผู้ว่าฯ 

๒. การเบิกจ่ายงบประมาณ ๓๐'96
พร้อมกำหนดลัดส่วนและรายละเอียดค่าเบิาหมาย ระดับ ๑ -  ๔ 

คัวขี้วัดเจัาหน้าที่ผู้ปฏิบิดงานไนสำนักงานสาธารณสุขอำ๓ อ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

มอบหมายให้ลาธารณสุขอำ๓ อเป็นผู้กำหนดตัวข้ีวัดย่อย จำนวน ๔ ตัวข้ีวัด โดยให้มีค่าน้ําหนัก ตัวข้ีวัด 

รวมเป็น ๑๐๐% ดังนี้
๑. ระดับความสำเร็จของตัวข้ีวัดงานท่ีสำคัญ ๔๐'96

๒. ระดับความสำเร็จของงาบท่ีร้บผิดขอบ/งานท่ีใดัรับมอบหมาย/ ๔๐'96
งานตามยุทธศาลตริอำ๓ อ/ ตัวขี้วัดหรืองานอื่นๆ ท่ีสำนักงานลาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกกำหนด 

๓. พฤติกรรมการลา การมาทำงาน การรักษาวินัย ๑๐'96
พร้อมกำหนดลัดส่วนและรายละเอียดค่าเบิาหมาย ระดับ ๑ -  ๔



รายละเอยีดตวัขี่̂ ดผูอ้ำนวยการโรงพยาบาลชมุชน

ดัวข้ัวัคผลงาบ
คะแบบคามระดับค่าเป่าหมาย คะแบบ

(ก)

นาหนัก

(ข)
รวมคะแนน (ค) 

(ค*กXข)1 2 3 4 5
1. ระดับความสำเร็จของตัวใ!วัคงานทีสำคัญ จำบวบ 7 ตัวใ!'วัค

(1) ร้อยละของ 800 ร้อยละของ 900 

(ทีมหมอ ครอบครัว) เขงคุณภาพ (3 ร)

**800 เขํงคุณภาพ หมายลง ผ่าบเกณฑ์การ
ประเมน 3 5 ร*ลศ’ 5^6๓  ร*โบ0*บโ6

ร้อยละของทีม 
800 ทีเปิดบร็การ 

ใบพบที ^ 5

ร้อยละของทีม 
?00 ทีเปิดบร้การ 
โบพบที * 10

ร้อยละของทีม 
800 ทีเปีดบร้การ 

ในพ้ืนที* 15

ร้อยละของทีม 
800 ทีเปีดบรัการ 
ในพ้ืนที * 20

ร้อยละของทีม 
800 ทีเปีดบร้การ 

ในพ้ืนที * 25

1096

(2) ร้อยละของ รพ.สค.ผ่าบเกณฑ์ 8อบ 
ข้ันท ๑ และข้ันท ๒

ผ่าบข้ันที 1 60 ผ่าบข้ับที 1 80 ผ่าบ1ข้ันท 1 2 
100

ผ่านข้ันที 1*100 
ผ่านข้ันที 2 * 1/3

ผ่านข้ันที 1 * 
100 ผ่านข้ันที 2 

* 2/3

1096

(3) อัตราสำเร็จของการรักษาวัณโรคปอด 
รายใหม่78

อัคราความสำเร็จ 
การรักษาผู้ป่วย 
วัณโรคปอดราย 
ใหม่ (รบ006รร 

โฮ*©)
 ̂ร้อยละ 70

อัตราความสำเร็จ 
การรักษาผู้ป่วย 
วัณโรคปอดราย 
ใหม่ (รบ00655

โ3*6)
ร้อยละ *70

อัตราความสำเร็จ 
การรักษาผู้ป่วย 
วัณโรคปอดราย 
ใหม่ (รบ00655 

โ3*6)
ร้อยละ *75

อัตราความสำเร็จ 
การรักษาผู้ป่วย 
วัณโรคปอดราย 
ใหม่ (รบ00655 

โ3*6)
ร้อยละ * 80

อัตราความสำเร็จ 
การรักษาผู้ป่วย 
วัณโรคปอดราย 
ใหม่ (รบ00655 

โล*6)
* ร้อยละ 85

1096

(4) (วิโ66ก & 0๒30 แอ5(ว1131 
และเร่ืองการจัดการขยะคามนโยบายของผู้ว่าๆ

อยู่ระหว่าง 
ดำเบํบการ

ผ่านเกณฑ์พ้ืนฐาน ผ่านเกณฑ์ด็ ผ่านเกณฑ์ด็มาก ผ่านเกณฑ์ด็มาก 
8๒5

1096

(5) ระดับความสำเร็จของพัฒนาการเด็กตาม 
เกณฑ์นาครฐาน

ระดับความสำเร็จ 
ของพัฒนาการเด็ก 

ตามเกณฑ์ 
มาตรฐานบรรลุ 

เปาหมาย 
1 ตัว

ระดับความสำเร็จ 
ของพัฒนาการเด็ก 

ตามเกณฑ์ 
มาตรฐานบรรลุ 
เป่าหมาย 2 ตัว

ระดับความสำเร็จ 
ของพัฒนาการเด็ก 

คามเกณฑ์ 
มาตรฐานบรรลุ 

เป่าหมาย 
3 ตัว

ระดับความสำเร็จ 
ของพัฒนาการเด็ก 

ตามเกณฑ์ 
มาตรฐานบรรลุ 
เป่าหมาย 4 ตัว

ระดับความสำเร็จ 
ของพัฒนาการเด็ก 

ตามเกณฑ์ 
มาตรฐานบรรลุ 

เป่าหมาย 
5 ตัว

1096



ตัว4วัดผลงาบ
คะแบบตามระตับส่าเบิาหมาย คะแบบ

(ก)
บาหนัก

(ข)
รวมคะแบบ (ค)

(ค-กX'ข)1 2 3 4 5
(6) คกลกด31 เห3ก3?6โฑ©ก!: ในเข๊งคุณภาพ ร้อยละทประสบ 

ภาวะวํกฤตทาง 
การเงิน ระดับ 7

ร้อยละทประสบ 
ภาวะวํกฤตทาง 

การเงบ'ระดับ 5-6

ร้อยละทีประสบ 
ภาวะวํกฤตทาง 

การเงินระดับ 3-4

ร้อยละทีประสบ 
ภาวะวกฤตทาง 

การเงินระดับ 1-2

ร้อยละทีประสบ 
ภาวะวํกฤตทาง 
การเงิน ระดับ 0

1096

(7) การบร็หารการเบิกจ่ายงบประมาณ
7.1 ร้อยละการเบิกจ่ายงบลงทุน (5096)
7.2 สัดส่วนของจำบวบเงิน^ดัรับจัดสรร

(5096)

^ 10 96 
^ 9 6

^ 0  96 
^ 9 96

^ 50 96 
^2 9 6

^ 80 % 
^ 15 96

ะะ 80 96 
* 15 96

1096

2. ระตับดวามสำเร็จของการเบิกจ่าย 
งบประมาณ

* 65 96 ^ 70 96 ^ 75 96 ^ 80 96 * 80 96 3096



รายละเอ ียดต ัวข ี๋[ว ัดสาธารณสุขอำ๓ อ/ผ ู้อำน วยการ1โรงพ ยาบาลส ่งเสร ิมส ุขภาพ ตำบล

คัวข้ัวัดผคงาบ
คะแบบดามระคับค่าเป่าหมาย คะแบบ

(ก)

บาหบัก
(ข)

รวมคะแบบ (ค)
(ค®กX'ข)1 2 3 4 5

1. ระคับความสำเร็จของคัวใ!วัดงานท่ีสำคัญ จำบวบ 7 คัวท่ีวัด
(1) ร้อยละของ 900 ร้อยละของ 900 

(ทีมหมอ ครอบคร้ว) เขงคุณภาพ (3 ร)

**900 เขงคุณภาพ หมายลง ผ่านเกณฑ์การ 
ประเมน 3 5 ร*ล*โ ร ร̂*©กา ร*โบ0*บโ6

ร้อยละของทีม 
900 ท่ีเจดบร้การ 

ในพ้ืนท่ี ^ 5

ร้อยละของทีม 
900 ท่ีเจดบร้การ 
ในพ้ืนท่ี 2 10

ร้อยละของทีม 
900 ทีเจดบร้การ 

ในพ้ืนท่ี2 15

ร้อยละของทีม 
900 ท่ีเปีดบรํการ 
ในพ้ืนท่ี 2 20

ร้อยละของทีม 
900 ท่ีเจดบร็การ 
ในพ้ืนท่ี 2 25

1096

(2) ร้อยละของ รพ,ลต.ผ่านเกณฑ์ 8อบ 
ข้ันท่ี ๑ และข้ันท่ี เ0

ผ่านข้ันท่ี 1 * 50 
ผ่านข้ันท่ี 2 * 50

ผ่านข้ันท่ี 1 2; 50 
ผ่านข้ันท่ี 2  ̂50

ผ่านข้ันท่ี 1 2 50 
ผ่านข้ันท่ี 2 2 50

ผ่านข้ันที 12100 
ผ่านข้ันท่ี 2 2 50

ผ่านข้ันท่ี 1 2 
100 ผ่านข้ันท่ี 2 

2 100

1096

(3) คัดราสำเร็จของการรักษาวัณโรคปอด 
รายใหม่78

คัดราความสำเร็จ 
การรักษาผู้ปวย 
วัณโรคปอดราย
ใหม่ (5ช(X655

โล*©)
^ ร้อยละ 70

คัดราความสำเร็จ 
การรักษาผู้ปวย 
วัณโรคปอดราย 
ใหม่ (รน00655 

โล*©)
ร้อยละ 270

คัดราความสำเร็จ 
การรักษาผู้ปวย 
วัณโรคปอดราย 
ใหม่ (รบ00655 

โล*©)
ร้อยละ 275

คัดราความสำเร็จ 
การรักษาผู้ปวย 
วัณโรคปอดราย
ใหม่ (รบ00655 

โล*©)
ร้อยละ 2 80

คัดราความสำเร็จ 
การรักษาผู้ป่วย 
วัณโรคปอดราย 
ใหม่ (รบ00655 

โล*©)
2 ร้อยละ 85

1096

(4) 0โ66ก & 01©ลก แอ501*ล1 
และเร้องการจัดการขยะตามนโยบายของผู้ว่าา

1096

(สสอ.) รพ.สด.ผ่านเกณฑ์ 
พ้ืนฐานร้อยละ 50

รพ.สด.ผ่านเกณฑ์ 
พ้ืนฐานร้อยละ 80

รพ.สด.ผ่านเกณฑ์ 
พ้ืนฐานร้อยละ 80 
และม-ระดับดํข้ัน 
ไป ร้อยละ 20

รพ.สต.ผ่านเกณฑ์ 
พ้ืนฐาน 10096 
และมิระดับดีขน 
ไป ร้อยละ 20

รพ.สต.ผ่านเกณฑ์ 
พ้ืนฐาน 10096
- มีระดับด ร้อยละ 
20
- มีระดับดีมาก 
ร้อยละ 20

(ผอ.รพ.สด.) ไม่ได้ดำเนนการ อยู่ระหว่างการ 
ปรับปรุง

ผ่านเกณฑ์พ้ืนฐาน ผ่านเกณฑ์ดํ ผ่านเกณฑ์ดีมาก



ดัว#วัดผลงาบ
คะแบบตามระดับค่าเบิาหมาย คะแบบ

(ก)
บาหบัก

(ข)
รวมคะแบบ (ค) 

(ค-กXข)1 2 3 4 5
(5) ร้อยละของ อปท.เข้าร่วมโครงการ แอก5 

76โโฑ (1ลโ6
ร้อยละของ อปท. 
เข้าร่วมโครงการ 

0 0

ร้อยละของ อปท. 
เข้าร่วมโครงการ 

2 60

ร้อยละของ อปท. 
เข้าร่วมโครงการ 

* 70

ร้อยละของ อปท. 
เข้าร่วมโครงการ 

* 80

ร้อยละของ อปท. 
เข้าร่วมโครงการ 

* 90

1096

(6) ร้อยละของ รพ.สต.บรหารจัดการการเงํบ 
(โ[กลโ10131 ใ̂ลโาล56กา6โซ:) ใบเข้งคุ(นภาพ

ร้อยละของ รพ.
ลต.ท่ํประ?เบภาวะ 
วกฤตทางการเงํบ 

(ตํดลบ)
บัอยกว่าหรีอ 
เท่ากับ 20

ร้อยละของ รพ. 
สต.ทประสบภาวะ 
วกฤตทางการเงํบ 
(ตดลบ)น้อยกว่า 
หรอเท่ากับ 15

ร้อยละของ รพ. 
สต.ทประสบภาวะ 
วิกฤตทางการเงํบ 

(ตดลบ)
บ้อยกว่าหร้อ 

เท่ากับ10

ร้อยละของ รพ. 
สต.ท่ํประสบภาวะ 
วิกฤตทางการเงิบ 
(ตํดลบ) บัอยกว่า 

หรัอเท่ากับ 5

ร้อยละของ รพ. 
สต.ทประสบภาวะ 
วิกฤต'ทางการเงํบ 

(ตดลบ)
เท่ากับ 0

1096

(7) การบร้หารการเบกจ่ายงบประมาณ
7.1 ร้อยละการเบิกจ่ายงบลงทุบ (5096)
7.2 สัดส่วบของจำบวบเงิบทโดัรับจัดสรร 

(5096)

^1096 
^696

^ 20 96 
0  96

0096
0296

^ 80 96 
0596

* 80 96
* 15 96

1096

2. ระดับความสำเร้จของการเบิกจ่าย 
งบประมาณ

5 65 96 ^ 70 96 ^ 75 96 ^ 8096 2 80 96 3096



ใ^

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ งานธุรการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลวัดโบสถ์ 

ท ี่ พล ๐๖๓๒.๓๐๑/พ ิเศษ วันท ี ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒

เร ือ ง  ขออนุญาตเผยแพร่ประกาศรายซื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก 

รอบที่ ๒/ ๒(ะ๖๒ (๑ เมษายน ๒๕๖๒ -  ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒) บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลวัดโบสถ์

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวัดโบสถ์

ตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ 

( เก1โ63ก่บฺ/& "โโลกรเวลโ6ก(ะ)//\ร5655ทา6ก■เ: ะ โ17\) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ กำหนดให้ส่วนราขการ 

จะต้องมีประกาศรายซื่อข ้าราชการผู้ม ีผลการปฏิบ ัต ิราชการอยู่ในระดับดีเด ่นและดีมาก ตามแบบสำรวจ 

หลักฐานเซิงประจักษ์ ( (IVเอํอก06 -  8ล56ป เ ก * 3 ก ป  7โลกรเว3โอก0)/ /\รร655กา6ก* ) 88 ๑๔ น้ัน

ในการนี้ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ขออนุญาตเผยแพร่ประกาศรายซื่อข้าราชการผู้มีผลการ 

ปฏ ิบ ัต ิราชการอย ู่ในระด ับด ีเด ่นและด ีมาก บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลวัดโบสถ์ เพ ื่อประซาสัมพ ันธ์ให ้ 
ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ บุคลากรภายในหน่วยงาน และผู้มีส่วนไต้ส่วนเสียภายนอก ผู้รับบริการ และประซาซน 

ท่ัวไป รับทราบเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต

(นางชุติมา สุวรรณภูมิ) 
เจ้าพนักงานธุรการ

ความเห็นชองหัวหน้ากลุ่มงาน 

เห็นชอบตามเสนอ

(นายพนม พรหมเมศรี)
นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ

อนุญาต

( ะ ^

(นางสาวพิมพ์พรรณ ปีนโพธ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวัดโบสถ์
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แย่ท่อแย่นไบ่ย่ เป2บ*การ

เ?าย่นทํงำนํง่ภ่สัขํกรรน " เข่าน่าญงาน

ผูช่ๆ บ่ไย่'การโร่'งบ่ย่'■เห่า!๗ งง่ฟ้น่สุขภำย่ย่าน่'!ง่ ' เข่าน่าญการ 

ปักเหฬย่กำร่แหทอ เข่านาญการ

1ข่าหนกงานบ่น*ลาขำาผสุข เห่̂ บ*ง่าน

257 เนางลาว ขญสักหณ์ กิ"*!I นยหั'ชร'

258 [นาง บ่'ญํใรํรํณ ปํรํ*เฬํฐๆล

259 นาง่ บ่'ญํบ่? ข่นบ่'ฟ้แห่'เร่

8*าเ*น ่ ใขยฟ้ปักพ์เรข•'ร

บ่ย่าบ่บ่น บ่มน่'บ่าล่ํน่นางสุ')ว

- ^ ๗ & ? หฺย•หเา"ร"*! .....เป( 0®*ไ7ใ \
ฬ "* "ยาบ'"รขาข!. ง*ล*^ \

บ่-!!!(น' ท®ง่!ก่หํ ง/..**0*เา-'าบ่"ฟ
I - เงก-รา ซบ์กรซ่) ขน*ฬ่เ ขา"ปัก.-เนฺ*ทุ(ทุธัาะ-บ่*ผทุบุ' 5̂ *1 •น

240 [นาย • ธน(โท! *น!"นาบ่!) น!ย่ย"*!# านิ*''ริ! 1



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราขการบริหารส่วนภูมภาค 
สังกัดโรงพยาบาลวัดโบสถ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก 

ตามประกาศโรงพยาบาลวัดโบสถ์
เรื่องแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานพ.ศ. ๒๕๖๑ 

สำหรับหน่วยงานในราขการบริหารส่วนภูมิภาคสังกัดโรงพยาบาลวัดโบสถ์

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลวัดโบสถ์

ขื่อหน่วยงาน : กลุ่มงานบริหารท่ัวไป โรงพยาบาลวัดโบสถ์ 
วัน/เดือน/ปี : ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒
หัวข้อ : ประกาศรายข่ือข้าราฃการผู้มืผลการปฏิบัติราฃการอยู่ในระดับดีเด่น และดีมาก รอบท่ี ๒/ ๒๕๖๒ 

(๑ เมษายน ๒๕๖๒ -  ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒)
รายละเอียดข้อมูล ตามเอกสารแนบ 

นก!* ภายนอก : ไม่มี
หมายเหต : ........................................................................

ผู้รับผิดขอบการให้ข้อมูล

(นายพนม พรหมเมศร์)
ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารท่ัวไป 

วันท่ี..๒๗.. เดือน..ธันวาคม.. พ.ศ. ..๒๕๖๒..

ผู้อนุมัติรับรอง

(นางสาวพิมพ์พรรณ ป่นโพธ๋ิ) 
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวัดโบสถ์ 

วันท่ี..๒๗.. เดือน..ธันวาคม... พ.ศ ๒๕๖๖.

ผู้รับผิดขอบการน้าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

, (‘นายนครินทร์ เกตุวีระพ^) ^

ต ำ แ ห น ่ .......® ห ั ^®ท ั ่ 38̂ ..........แหน•บ...............
วันที.!?,..?. เดือน...^.,1วนท.!ฯ..ฯ. เดอน...ฯ'.^.^.?}.. พ.ศ.,)?.,* ^ *7





































































หลักฐานเชิงประจักษ EB ๑๔ 
หนวยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปของบุคลากรในหนวยงาน และ

เปดเผยการปฏิบัติราชการอยูในระดับดเีดนและดีมากในที่เปดเผยใหทราบในรอบป 
งบประมาณเผยแพรบน website ของหนวยงาน 

Print screen หนวยงานมีการรายงานการประเมินผลเก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปของบุคลากรใน
หนวยงาน และเปดเผยการปฏิบัติราชการอยูในระดับดีเดน และดีมาก ในที่เปดเผยใหทราบ 

ในรอบปงบประมาณเผยแพรผานเว็บไซต 
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