บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลกันทรวิชัย โทร.115
ที่ มค ๐๐๓๒.301/19
วันที่ 4 มกราคม 2562
เรื่อง โปรดลงนามประกาศ มาตรการในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดาเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มี
ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานในระดับที่ต้องได้รับการพัฒนาปรับปรุงตนเอง ประจาปี 2562
เรียน ผู้อานวยการโรงพยาบาลกันทรวิชัย
ด้วย กลุ่มงานบริหาร โรงพยาบาลกันทรวิชัย ได้จัดทาประกาศ มาตรการในการบริหารผลการ
ปฏิบัติงาน และการดาเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน ในระดับที่ต้องได้รับการพัฒนาปรับปรุง
ตนเอง ประจาปี 2562 เพื่อให้บุคลากรโรงพยาบาลกันทรวิชัย ที่มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติราชการต่ากว่า ร้อยละ
60 ปรับปรุงตนเองให้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติราชการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น ต่อไป
จึ ง เรี ย นมาเพื่ อ โปรดพิ จ ารณาลงนาม และขออนุ ญ าตน าเอกสารฯ เผยแพร่ บ นเว็ บ ไซต์
โรงพยาบาลกันทรวิชัย รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบเรียนมาพร้อมนี้
(นางรุ่งนภา ทองชานิ)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลงนามแล้ว
(นายเจษฐา พัชรเวทิน)
ผู้อานวยการโรงพยาบาลกันทรวิชัย

ประกาศโรงพยาบาลกันทรวิชัย
เรื่อง มาตรการในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดาเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน
ในระดับที่ต้องได้รับการพัฒนาปรับปรุงตนเอง
ประจาปีงบประมาณ 2562
..……..........................................................
โรงพยาบาลกันทรวิชัย ได้ตระหนักถึงความสาคัญของการบริหารผลการปฏิบัติราชการ เพื่อ
เป็ นกลไกในการบริห ารทรัพยากรบุ คคลอย่างเป็นระบบ และเสริมสร้างความโปร่งใส ความเป็นธรรม และ
สามารถตรวจสอบได้ ตามระบบคุณธรรมและเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.
2551 จึงกาหนดมาตรการ กลไก และระบบในการบริหารผลการปฏิบัติการและการดาเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มี
ผลสัมฤทธิ์งานต่าสาหรับบุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลกันทรวิชัย
เพื่อให้การดาเนินการบริหารผลการปฏิบัติงาน กรณีเจ้าหน้าที่ในสังกัด โรงพยาบาลกันทรวิชัย
เป็นผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่า ให้เป็นไปตามมาตรา 76 มาตรา 78 มาตรา 82 และ มาตรา 110 แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. 2551 กฎ ก.พ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือน
สามัญออกจากราชการกรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล พ.ศ. 2552 หนังสือ
สานักงาน ก.พ. ที่ นร 1012/ว 10 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2552 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจา
ของส่วนราชการ พ.ศ. 2537 ข้อ 60 ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 ข้อ
19 และข้อ 20 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานราชการในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2554 หลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของลุก จ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบารุง) สังกัดสานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข พ.ศ. 2558 ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่องหลักเกณฑ์ว่า
ด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มค่าจ้าง และต่อสัญญาจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2557
และมาตรา 6 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 มาตรา 47 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 โรงพยาบาลกันทรวิชัย จึงกาหนดมาตรการในการบริหารผลการ
ปฏิบัติงานและการดาเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานในระดับที่ ต้องได้รับการพัฒนาปรับปรุง
ตนเอง ได้แก่ ผู้มีผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์ ดังนี้
1. ข้าราชการ และลูกจ้างประจา ผู้ปฏิบัติงานที่มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานรอบ 6 เดือน ใน
ระดับต่ากว่าระดับพอใช้หรือน้อยกว่าร้อยละ 60
2. พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบารุง) และพนักงานกระทรวง
สาธารณสุ ข ผู้ ป ฏิบั ติ งานที่มีผ ลสั ม ฤทธิ์ก ารปฏิบัติ งานรอบ 6 เดือน ในระดับ ต่ากว่าระดับดี หรื อน้อ ยกว่ า
ร้อยละ 75

เพื่อให้การ...

-2เพื่อให้ การบริ ห ารผลการปฏิบัติงานและการประเมินผลการปฏิบัติราชการกรณีเจ้าหน้าที่
มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานในระดับที่ต้องได้รับการพัฒนาปรับปรุงตนเอง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไป
ตามที่กฎ ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่กาหนด โรงพยาบาลกันทรวิชัย จึงกาหนดมาตรการ กลไก และระบบในการ
บริหารผลการปฏิบัติงานและการดาเนิน การกรณีที่ข้าราชการพลเรือนสามัญ ลูกจ้างประจา พนักงานราชการ
พนั กงานกระทรวงสาธารณสุ ข และลู กจ้างชั่ว คราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบารุง) เป็นผู้ มีผ ลสัมฤทธิ์การ
ปฏิบัติงานในระดับที่ต้องได้รับการพัฒนาปรับปรุงตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 4 มกราคม พ.ศ.2562
(นายเจษฐา พัชรเวทิน)
ผู้อานวยการโรงพยาบาลกันทรวิชัย

แนวทางปฏิบัติในการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ ลูกจ้างประจา พนักงานราชการ พนักงานกระทรวง
สาธารณสุข และลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบารุง)
กรณีบุคลากรมีผลการปฏิบัติราชการในระดับที่ต้องได้รับการพัฒนาปรับปรุงตนเอง
ตามมาตรา 76 มาตรา 78 มาตรา 82 และ มาตรา 110 แห่ ง พระราชบัญ ญัติระเบีย บ
ข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. 2551 กฎ ก.พ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการกรณี
ไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล พ.ศ. 2552 หนังสือสานักงาน ก.พ.
ที่
นร 1012/ว 10 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2552 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจาของส่วนราชการ
พ.ศ. 2537 ข้อ 60 ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 ข้อ 19
และ
ข้ อ 20 ประกาศคณะกรรมการบริ ห ารพนั ก งานราชการ เรื่ อ งแนวทางการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง าน
ของพนั กงานราชการ พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล
การปฏิบั ติงานของพนักงานราชการในสั งกัดส านักงานปลั ดกระทรวงสาธารณสุ ข พ.ศ. 2554 หลักเกณฑ์
และวิธีการประเมิน ผลการปฏิบั ติงานของลุ กจ้างชั่ว คราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบารุง) สั งกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2558 ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
เรื่ องหลั กเกณฑ์ว่าด้ว ยการประเมิ นผลการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มค่าจ้าง และต่อสั ญญาจ้างพนักงานกระทรวง
สาธารณสุข พ.ศ. 2557 และมาตรา 6 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 มาตรา 47 แห่งพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้ าราชการ และลูกจ้างประจา พนักงานราชการ
พนั ก งานกระทรวงสาธารณสุ ข และลู ก จ้ า งชั่ ว คราวเงิ น นอกงบประมาณ (เงิ น บ ารุ ง ) กรณี บุ ค ลากรมี ผ ล
การปฏิบัติราชการในระดับที่ต้องได้รับการพัฒนาปรับปรุงตนเอง ดาเนินไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องและเป็นไป
ตามกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรแต่ละประเภทดังกล่าวข้างต้น ให้
หน่วยงานดาเนินการ ดังนี้
1.ข้าราชการ และลูกจ้างประจา
ข้าราชการและลูกจ้างประจาที่มีผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการในระดับที่ต้องได้รับการ
พัฒนา หมายถึง ข้าราชการและลูกจ้างประจาที่มีผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการในระดับต่ากว่าระดับ
พอใช้ หรือน้อยกว่าร้อยละ 60
การประเมินผลการปฏิบัติราชการและการพัฒนาปรับปรุงตนเองให้ผู้บังคับบัญชา ที่มีหน้าที่
ประเมินผลการปฏิบัติราชการดาเนินการ ดังนี้
1. แจ้งให้ผู้รับการประเมินทราบเกี่ยวกับผลการประเมินและ ในกรณีที่ผู้ประเมินเห็นว่าการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้บังคับบัญชามีความไม่เป็นธรรม อาจทาคาคัดค้านยื่นต่อผู้บังคับบัญชารวมไว้
กับผลการประเมินเพื่อเป็นหลักฐานได้
2. ให้ผู้รับการประเมินทาคามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเองโดยกาหนดเป้าหมาย ในระดับอัน
เป็นที่พึงพอใจของทางราชการให้ชัดเจน เพื่อใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการครั้งต่อไป ตามแบบจัดทา
คามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง
3. ให้ ผู้ บั งคับ บั ญชาก าหนดแผนพัฒ นาการปฏิบัติราชการรายบุคคล ให้ มี ความรู้ /ทักษะ/
สมรรถนะที่ต้องได้รับการพัฒนาแต่ละตัวชี้วัดตามผลการประเมิน โดย
/3.1 ให้ผู้บังคับ...

-23.1 ให้ผู้บังคับบัญชามีบทบาทในการสอนงาน แนะนางาน และเป็นที่ปรึกษา
3.2 พัฒนาความรู้ ทักษะ ที่จาเป็น
3.3 อาจกาหนดให้มีการเปลี่ยนงาน/การโยกย้าย เพื่อให้เหมาะสมกับความรู้/
ความสามารถ/สมรรถนะของบุคลากร
4. เมื่ อ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ร าชการของข้ า ราชการพลเรื อ นสามั ญ และ
ลูกจ้างประจา ตามคามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเองตามแล้ว ปรากฏว่าผู้นั้นไม่ผ่านการประเมินในระดับอัน
เป็นที่พอใจของทางราชการตามคามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง ให้รายงานต่อผู้อานวยการโรงพยาบาลกันทร
วิชั ย เพื่อ เสนอนายแพทย์ ส าธารณสุ ข จั งหวั ดมหาสารคามและผู้ ว่า ราชการจัง หวัด มหาสารคาม พิ จ ารณา
ดาเนินการ ดังนี้
4.1 กรณีข้าราชการ และลูกจ้างประจา ผู้รับการประเมินประสงค์ออกจากราชการ ก็
ให้สั่งให้ออกจากราชการ หรือ
4.2 สั่งให้ข้าราชการ และลูกจ้างประจา ผู้นั้นเข้ารับการพัฒนาปรับปรุงตนเองอีกครั้ง
โดยทาคามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเองเป็นครั้งที่สอง หรือ
4.3 สั่งให้ข้าราชการ และลูกจ้างประจา ผู้นั้นออกจากราชการ
5. ในกรณีที่มีการดาเนินการตาม ข้อ 3 แล้ว ผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้รับการ
ประเมินตามคามั่นครั้งที่ 2 ตาม ข้อ 4 แล้ว ปรากฏว่าผู้นั้นไม่ผ่านการประเมินในระดับอันเป็นที่พอใจของทาง
ราชการตามคามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง ให้หน่วยงานรายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการต่อ
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามพร้อมหลักฐาน เพื่อเสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัด มหาสารคาม สั่งให้ผู้
นั้นออกจากราชการ
2. พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และลูกจ้างชั่วคราวเงินนอก
งบประมาณ (เงินบารุง)
พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงิน
บารุง) ที่มีผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการในระดับที่ จะต้องได้รับการพัฒนา หมายถึง พนักงานราชการ
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบารุง) ที่มีผลการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการในระดับต่ากว่าระดับดี หรือน้อยกว่าร้อยละ 75
การประเมินผลการปฏิบัติราชการและการพัฒนาปรับปรุงตนเองให้ผู้บังคับบัญชา
ที่มีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติราชการดาเนินการ ดังนี้
1. แจ้งให้ผู้รับการประเมินทราบเกี่ยวกับผลการประเมิน และในกรณีที่ผู้ประเมินเห็นว่าการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้บังคับบัญชามีความไม่เป็นธรรม อาจทาคาคัดค้านยื่นต่อผู้บังคับบัญชารวมไว้
กับผลการประเมินเพื่อเป็นหลักฐานได้
2. ให้ผู้รับการประเมินทาคามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเองโดยกาหนดเป้าหมาย ในระดับอัน
เป็นที่พึงพอใจของทางราชการให้ชัดเจน เพื่อใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการครั้งต่อไป ตามแบบจัดทา
คามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง
3. ให้ ผู้ บั งคับ บั ญชาก าหนดแผนพัฒ นาการปฏิบัติราชการรายบุคคล ให้ มี ความรู้ /ทักษะ/
สมรรถนะที่ต้องได้รับการพัฒนาแต่ละตัวชี้วัดตามผลการประเมิน โดย
/3.1 ให้ผู้บังคับ...

-33.1 ให้ผู้บังคับบัญชามีบทบาทในการสอนงาน แนะนางาน และเป็นที่ปรึกษา
3.2 พัฒนาความรู้ ทักษะ ที่จาเป็น
3.3 อาจกาหนดให้มีการเปลี่ยนงาน/การโยกย้าย เพื่อให้เหมาะสมกับความรู้/
ความสามารถ/สมรรถนะของบุคลากร
4. เมื่อผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานราชการ พนักงานกระทรวง
สาธารณสุข และลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบารุง) ตามคามั่น ในการพัฒนาปรับปรุงตนเองตามข้อ
3 แล้ ว ปรากฏว่าผู้ นั้ น ไม่ผ่านการประเมินในระดับอันเป็นที่พอใจของทางราชการตามคามั่นในการพัฒ นา
ปรับปรุงตนเอง ให้หน่วยงานดาเนินการ ดังนี้
4.1 กรณีพนั กงานราชการ ให้รายงานนายแพทย์สาธารณสุ ขจังหวัดมหาสารคาม
พร้อมหลักฐาน เพื่อเสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม สั่งเลิกจ้าง พร้อมกับแจ้งให้พนักงานราชการผู้นั้น
ทราบภายใน 7 วัน นับแต่วันทราบผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน
4.2 กรณี พนั ก งานกระทรวงสาธารณสุ ข ให้ ถือว่ าสิ้ น สุ ดสั ญญาจ้าง ให้ ห น่ว ยงาน
รายงานให้สานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พร้อมหลักฐาน และแจ้งการสิ้นสุดสัญญาจ้าง
ให้
พนักงานกระทรวงสาธารณสุขผู้นั้นทราบ
4.3 กรณี ลู ก จ้ า งชั่ ว คราวเงิ น นอกงบประมาณ (เงิ น บ ารุ ง ) ให้ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาท า
ความเห็นเสนอผู้มีอานาจสั่งเลิกจ้าง พร้อมกับแจ้งให้ลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบารุง) ผู้นั้ นทราบ
ภายใน 7 วัน ทั้งนี้ให้รายงานนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ทราบ พร้อมแนบหลักฐาน

แบบจัดทาคามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง ครั้งที่...........
กรณีข้าราชการ ลูกจ้างประจา พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
และลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบารุง) ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานในระดับที่ต้องได้รับ
การพัฒนาปรับปรุงตนเอง
..........................................................................
ส่วนที่ 1 : ข้อมูลของผู้จัดทาคามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง
ตามที่ข้าพเจ้า....................................................................................................................
ตาแหน่ง.............................................................ระดับ.................................สังกัด............. ...................................
ได้รับทราบว่ามีผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการในระดับต่า (ข้าราชการ/ลูกจ้างประจา ระดับผลประเมินฯ
ต่ากว่าระดับพอใช้ หรือน้อยกว่าร้อยละ 60, พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน/พนักงานกระทรวง
สาธารณสุข ระดับผลการประเมินฯ ต่ากว่าระดับดี หรือน้อยกว่าร้อยละ 75) ในปีงบประมาณ พ.ศ. ................
รอบที่............ตั้งแต่วันที่............................................ถึงวันที่......................................... .....นั้น
ข้า พเจ้ า ขอให้ คามั่ น ในการพั ฒ นาปรั บ ปรุง ตนเองในรอบการประเมิ นถั ด ไป ตามประกาศ
โรงพยาบาลกันทรวิชัย เรื่อง มาตรการ กลไก และระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและดาเนินการกับ
เจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานในระดับที่ต้องได้รับการพัฒนาปรับปรุงตนเองประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
...............รอบที่...............ตั้งแต่วันที่............................................ถึงวันที่......................................................
โดยได้จัดทารายละเอียดของคามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเองไว้แล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบ
ส่วนที่ 2 : การลงชื่อรับทราบการจัดทาคามั่นในการพัฒนาตนเอง
ผู้ทาข้อตกลง

ผู้บังคับบัญชาผู้ประเมิน

ลงชื่อ.............................................
(.............................................)
วันที่...............................................

ลงชื่อ.............................................
(.............................................)
วันที่.............................................

ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป

ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปอีกชั้นหนึ่ง

ลงชื่อ.............................................
(.............................................)
วันที่...............................................

ลงชื่อ.............................................
(.............................................)
วันที่.............................................

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ที่ มค ๐๐32.๓๐1/27
เรื่อง ขอเชิญประชุม

โรงพยาบาลกันทรวิชัย โทร. 0-4378-9๒05 ต่อ 115
วันที่ 4 มกราคม ๒๕62

เรียน บุคลากรสังกัดโรงพยาบาลกันทรวิชัย ทุกคน
ด้วย กลุ่มงานบริหารทั่วไป ได้จัดทาประกาศมาตรการในการบริหารผลการปฏิบัติงาน และ
การด าเนิ น การกั บ เจ้ า หน้ าที่ ผู้ มี ผ ลสั ม ฤทธิ์ก ารปฏิ บัติ ง าน ในระดับ ที่ต้ องได้ รับ การพั ฒ นาปรับ ปรุ งตนเอง
ประจาปี 2562 เพื่อให้บุคลากรโรงพยาบาลกันทรวิชัย ที่มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติราชการต่ากว่าร้อยละ 60
ปรับปรุงตนเองให้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติราชการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น ต่อไป
ในการนี้ จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุม เพื่อชี้แจงรายละเอียดในการดาเนินการตามมาตรการ
ดังกล่าวข้างต้น ในวันที่ 11 มกราคม 2562 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมโรงพยาบาล
กันทรวิชัย โดยพร้อมเพรียงกันด้วย
จึงเรียนมาเพื่อทราบ

(นายเจษฐา พัชรเวทิน)
ผู้อานวยการโรงพยาบาลกันทรวิชัย

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
ของหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลกันทรวิชัย
ตามประกาศโรงพยาบาลกันทรวิชัย
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.2561
สาหรับหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลกันทรวิชัย
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
ของหน่วยงานในโรงพยาบาลกันทรวิชัย
ชื่อหน่วยงาน

โรงพยาบาลกันทรวิชัย

วัน/เดือน/ปี

6 มีนาคม 2562

หัวข้อ

ประกาศมาตรการในการบริหารผลการปฏิบัติงาน และการดาเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มี
ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน ในระดับที่ต้องได้รับการพัฒนาปรับปรุงตนเอง ประจาปี 2562

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)
โรงพยาบาลกันทรวิชัย ได้จัดทาประกาศมาตรการในการบริหารผลการปฏิบัติงาน และการดาเนินการกับ
เจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน ในระดับที่ต้องได้รับการพัฒนาปรับปรุงตนเอง ประจาปี 2562
Link ภายนอก ....................................
หมายเหตุ
............................................................................................................................. ...................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

ผู้อนุมัติรับรอง

รุ่งนภา ทองชานิ
(นางรุ่งนภา ทองชานิ)
ตาแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร
วันที่ 11 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562

เจษฐา พัชรเวทิน
(นายเจษฐา พัชรเวทิน)
ตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงพยาบาลกันทรวิชัย
วันที่ 11 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562

ผู้รับผิดชอบการนาข้อมูลขึ้นเผยแพร่
พรพิมล ซองเหล็กนอก
(นางสาวพรพิมล ซองเหล็กนอก)
ตาแหน่ง เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา
วันที่ 11 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562

