
  

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป   โรงพยาบาลกันทรวิชัย  โทร.115 

ที ่  มค ๐๐๓๒.301/19 วันที ่ 4  มกราคม   2562          

เรื่อง   โปรดลงนามประกาศ มาตรการในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการด าเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มี  
          ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานในระดับที่ต้องได้รับการพัฒนาปรับปรุงตนเอง ประจ าปี 2562 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกันทรวิชัย   
  ด้วย  กลุ่มงานบริหาร โรงพยาบาลกันทรวิชัย  ได้จัดท าประกาศ มาตรการในการบริหารผลการ
ปฏิบัติงาน และการด าเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน  ในระดับท่ีต้องได้รับการพัฒนาปรับปรุง
ตนเอง ประจ าปี 2562  เพ่ือให้บุคลากรโรงพยาบาลกันทรวิชัย  ที่มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติราชการต่ ากว่าร้อยละ 
60  ปรับปรุงตนเองให้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติราชการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น ต่อไป 

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาลงนาม และขออนุญาตน าเอกสารฯ เผยแพร่บนเว็บไซต์
โรงพยาบาลกันทรวิชัย  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบเรียนมาพร้อมนี้ 
   
      
      (นางรุ่งนภา  ทองช านิ) 
          นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
 
 
 

ลงนามแล้ว 
 
 

(นายเจษฐา  พัชรเวทิน) 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกันทรวิชัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ประกาศโรงพยาบาลกันทรวิชัย 

เรื่อง  มาตรการในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการด าเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน
ในระดับที่ต้องได้รับการพัฒนาปรับปรุงตนเอง 

ประจ าปีงบประมาณ 2562 
..…….......................................................... 

  โรงพยาบาลกันทรวิชัย  ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการบริหารผลการปฏิบัติราชการ เพ่ือ
เป็นกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นระบบ และเสริมสร้างความโปร่งใส ความเป็นธรรม และ
สามารถตรวจสอบได้ ตามระบบคุณธรรมและเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน   พ.ศ. 
2551 จึงก าหนดมาตรการ กลไก และระบบในการบริหารผลการปฏิบัติการและการด าเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มี
ผลสัมฤทธิ์งานต่ าส าหรับบุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลกันทรวิชัย   

  เพ่ือให้การด าเนินการบริหารผลการปฏิบัติงาน กรณีเจ้าหน้าที่ในสังกัด โรงพยาบาลกันทรวิชัย  
เป็นผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ า ให้เป็นไปตามมาตรา 76 มาตรา 78 มาตรา 82 และ มาตรา 110 แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. 2551 กฎ ก.พ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือน
สามัญออกจากราชการกรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล พ.ศ. 2552 หนังสือ
ส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1012/ว 10 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2552 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ า
ของส่วนราชการ พ.ศ. 2537 ข้อ 60 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 ข้อ 
19 และข้อ 20 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  เรื่องแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานราชการในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2554 หลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของลุกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบ ารุง) สังกัดส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข พ.ศ. 2558  ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่องหลักเกณฑ์ว่า
ด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมค่าจ้าง และต่อสัญญาจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2557 
และมาตรา 6 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 มาตรา 47 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 โรงพยาบาลกันทรวิชัย  จึงก าหนดมาตรการในการบริหารผลการ
ปฏิบัติงานและการด าเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานในระดับที่ต้องได้รับการพัฒนาปรับปรุง
ตนเอง  ได้แก่ ผู้มีผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์ ดังนี้ 

   1. ข้าราชการ และลูกจ้างประจ า ผู้ปฏิบัติงานที่มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานรอบ 6 เดือน ใน
ระดับต่ ากว่าระดับพอใช้หรือน้อยกว่าร้อยละ 60 
  2. พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบ ารุง) และพนักงานกระทรวง
สาธารณสุข ผู้ปฏิบัติงานที่มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานรอบ 6 เดือน ในระดับต่ ากว่าระดับดี หรือน้อยกว่า           
ร้อยละ 75 
   
 
 
                  เพ่ือให้การ... 
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  เพ่ือให้การบริหารผลการปฏิบัติงานและการประเมินผลการปฏิบัติราชการกรณีเจ้าหน้าที่            
มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานในระดับที่ต้องได้รับการพัฒนาปรับปรุงตนเอง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไป
ตามท่ีกฎ ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่ก าหนด โรงพยาบาลกันทรวิชัย  จึงก าหนดมาตรการ กลไก และระบบในการ
บริหารผลการปฏิบัติงานและการด าเนินการกรณีที่ข้าราชการพลเรือนสามัญ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ 
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบ ารุง) เป็นผู้มีผลสัมฤทธิ์การ
ปฏิบัติงานในระดับที่ต้องได้รับการพัฒนาปรับปรุงตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ 

  จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ   ณ  วันที่  4  มกราคม  พ.ศ.2562 
 
 

  (นายเจษฐา  พัชรเวทิน) 
     ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกันทรวิชัย 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แนวทางปฏิบัติในการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ พนักงานกระทรวง
สาธารณสุข และลูกจ้างช่ัวคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบ ารุง) 

กรณีบุคลากรมีผลการปฏิบัติราชการในระดับที่ต้องได้รับการพัฒนาปรับปรุงตนเอง 

  ตามมาตรา 76 มาตรา 78 มาตรา 82 และ มาตรา 110 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. 2551 กฎ ก.พ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการกรณี
ไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล พ.ศ. 2552 หนังสือส านักงาน ก.พ.            ที่ 
นร 1012/ว 10 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2552 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ 
พ.ศ. 2537 ข้อ 60 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 ข้อ 19            และ
ข้อ 20 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  เรื่องแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงาน          
ของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล         
การปฏิบัติงานของพนักงานราชการในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2554 หลักเกณฑ์         
และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของลุกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบ ารุง) สังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2558  ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่องหลักเกณฑ์ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมค่าจ้าง และต่อสัญญาจ้างพนักงานกระทรวง
สาธารณสุข พ.ศ. 2557 และมาตรา 6 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 มาตรา 47 แห่งพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 

  เพ่ือให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ และลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ 
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบ ารุง) กรณีบุคลากรมีผล          
การปฏิบัติราชการในระดับที่ต้องได้รับการพัฒนาปรับปรุงตนเอง ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องและเป็นไป
ตามกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรแต่ละประเภทดังกล่าวข้างต้น ให้
หน่วยงานด าเนินการ ดังนี้ 
  1.ข้าราชการ และลูกจ้างประจ า 
  ข้าราชการและลูกจ้างประจ าที่มีผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการในระดับที่ต้องได้รับการ
พัฒนา หมายถึง ข้าราชการและลูกจ้างประจ าที่มีผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการในระดับต่ ากว่าระดับ
พอใช้ หรือน้อยกว่าร้อยละ 60 
  การประเมินผลการปฏิบัติราชการและการพัฒนาปรับปรุงตนเองให้ผู้บังคับบัญชา ที่มีหน้าที่
ประเมินผลการปฏิบัติราชการด าเนินการ ดังนี้ 
  1. แจ้งให้ผู้รับการประเมินทราบเกี่ยวกับผลการประเมินและ ในกรณีที่ผู้ประเมินเห็นว่าการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้บังคับบัญชามีความไม่เป็นธรรม อาจท าค าคัดค้านยื่นต่อผู้บังคับบัญชารวมไว้
กับผลการประเมินเพ่ือเป็นหลักฐานได้ 

  2. ให้ผู้รับการประเมินท าค าม่ันในการพัฒนาปรับปรุงตนเองโดยก าหนดเป้าหมาย  ในระดับอัน
เป็นที่พึงพอใจของทางราชการให้ชัดเจน เพ่ือใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการครั้งต่อไป ตามแบบจัดท า
ค าม่ันในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง 

  3. ให้ผู้บังคับบัญชาก าหนดแผนพัฒนาการปฏิบัติราชการรายบุคคล ให้มีความรู้/ทักษะ/
สมรรถนะที่ต้องได้รับการพัฒนาแต่ละตัวชี้วัดตามผลการประเมิน โดย 
 
      
          /3.1 ให้ผู้บังคับ... 
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   3.1 ให้ผู้บังคับบัญชามีบทบาทในการสอนงาน แนะน างาน และเป็นที่ปรึกษา 
   3.2 พัฒนาความรู้ ทักษะ ที่จ าเป็น 
   3.3 อาจก าหนดให้มีการเปลี่ยนงาน/การโยกย้าย เพ่ือให้เหมาะสมกับความรู้/
ความสามารถ/สมรรถนะของบุคลากร 

  4. เมื่อผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ และ
ลูกจ้างประจ า ตามค ามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเองตามแล้ว ปรากฏว่าผู้นั้นไม่ผ่านการประเมินในระดับอัน
เป็นที่พอใจของทางราชการตามค าม่ันในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง ให้รายงานต่อผู้อ านวยการโรงพยาบาลกันทร
วิชัย เพ่ือเสนอนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามและผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม พิจารณา
ด าเนินการ ดังนี้ 
   4.1 กรณีข้าราชการ และลูกจ้างประจ า ผู้รับการประเมินประสงค์ออกจากราชการ ก็
ให้สั่งให้ออกจากราชการ หรือ 
   4.2 สั่งให้ข้าราชการ และลูกจ้างประจ า ผู้นั้นเข้ารับการพัฒนาปรับปรุงตนเองอีกครั้ง 
โดยท าค าม่ันในการพัฒนาปรับปรุงตนเองเป็นครั้งที่สอง หรือ 
   4.3 สั่งให้ข้าราชการ และลูกจ้างประจ า ผู้นั้นออกจากราชการ 

  5. ในกรณีที่มีการด าเนินการตาม ข้อ 3 แล้ว ผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้รับการ
ประเมินตามค ามั่นครั้งที่ 2 ตาม ข้อ 4 แล้ว ปรากฏว่าผู้นั้นไม่ผ่านการประเมินในระดับอันเป็นที่พอใจของทาง
ราชการตามค ามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง ให้หน่วยงานรายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการต่อ
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามพร้อมหลักฐาน เพ่ือเสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม สั่งให้ผู้
นั้นออกจากราชการ 

  2. พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และลูกจ้างชั่วคราวเงินนอก
งบประมาณ (เงินบ ารุง) 
  พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงิน
บ ารุง) ที่มีผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการในระดับที่จะต้องได้รับการพัฒนา หมายถึง พนักงานราชการ 
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบ ารุง) ที่มีผลการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการในระดับต่ ากว่าระดับดี หรือน้อยกว่าร้อยละ 75 
  การประเมินผลการปฏิบัติราชการและการพัฒนาปรับปรุงตนเองให้ผู้บังคับบัญชา 
ที่มีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติราชการด าเนินการ ดังนี้ 
  1. แจ้งให้ผู้รับการประเมินทราบเกี่ยวกับผลการประเมิน และในกรณีที่ผู้ประเมินเห็นว่าการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้บังคับบัญชามีความไม่เป็นธรรม อาจท าค าคัดค้านยื่นต่อผู้บังคับบัญชารวมไว้
กับผลการประเมินเพ่ือเป็นหลักฐานได้ 
  2. ให้ผู้รับการประเมินท าค าม่ันในการพัฒนาปรับปรุงตนเองโดยก าหนดเป้าหมาย  ในระดับอัน
เป็นที่พึงพอใจของทางราชการให้ชัดเจน เพ่ือใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการครั้งต่อไป  ตามแบบจัดท า
ค าม่ันในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง 
  3. ให้ผู้บังคับบัญชาก าหนดแผนพัฒนาการปฏิบัติราชการรายบุคคล ให้มีความรู้/ทักษะ/
สมรรถนะที่ต้องได้รับการพัฒนาแต่ละตัวชี้วัดตามผลการประเมิน โดย 
 

          /3.1 ให้ผู้บังคับ... 
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   3.1 ให้ผู้บังคับบัญชามีบทบาทในการสอนงาน แนะน างาน และเป็นที่ปรึกษา 
   3.2 พัฒนาความรู้ ทักษะ ที่จ าเป็น 
   3.3 อาจก าหนดให้มีการเปลี่ยนงาน/การโยกย้าย เพ่ือให้เหมาะสมกับความรู้/
ความสามารถ/สมรรถนะของบุคลากร 

  4. เมื่อผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานราชการ พนักงานกระทรวง
สาธารณสุข และลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบ ารุง) ตามค ามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเองตามข้อ 
3 แล้ว ปรากฏว่าผู้นั้นไม่ผ่านการประเมินในระดับอันเป็นที่พอใจของทางราชการตามค ามั่นในการพัฒนา
ปรับปรุงตนเอง ให้หน่วยงานด าเนินการ ดังนี้ 
   4.1 กรณีพนักงานราชการ ให้รายงานนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม 
พร้อมหลักฐาน  เพ่ือเสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม สั่งเลิกจ้าง พร้อมกับแจ้งให้พนักงานราชการผู้นั้น
ทราบภายใน 7 วัน นับแต่วันทราบผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
   4.2 กรณีพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ให้ถือว่าสิ้นสุดสัญญาจ้าง ให้หน่วยงาน
รายงานให้ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม  พร้อมหลักฐาน และแจ้งการสิ้นสุดสัญญาจ้าง            ให้
พนักงานกระทรวงสาธารณสุขผู้นั้นทราบ 
   4.3 กรณีลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบ ารุง) ให้ผู้บังคับบัญชาท า
ความเห็นเสนอผู้มีอ านาจสั่งเลิกจ้าง พร้อมกับแจ้งให้ลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบ ารุง) ผู้นั้ นทราบ
ภายใน 7 วัน  ทั้งนี้ให้รายงานนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ทราบ พร้อมแนบหลักฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
แบบจัดท าค ามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง ครั้งท่ี........... 

กรณีข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 
และลูกจ้างช่ัวคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบ ารุง) ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานในระดับที่ต้องได้รับ             

การพัฒนาปรับปรุงตนเอง 
.......................................................................... 

 
ส่วนที่ 1 :  ข้อมูลของผู้จัดท าค ามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง 

ตามท่ีข้าพเจ้า....................................................................................................................  
ต าแหน่ง.............................................................ระดับ.................................สังกัด............. ................................... 
ได้รับทราบว่ามีผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการในระดับต่ า (ข้าราชการ/ลูกจ้างประจ า ระดับผลประเมินฯ 
ต่ ากว่าระดับพอใช้ หรือน้อยกว่าร้อยละ 60 , พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน/พนักงานกระทรวง
สาธารณสุข ระดับผลการประเมินฯ ต่ ากว่าระดับดี หรือน้อยกว่าร้อยละ 75) ในปีงบประมาณ พ.ศ. ................ 
รอบท่ี............ตั้งแต่วันที่............................................ถึงวันที่......................................... .....นั้น 

  ข้าพเจ้าขอให้ค ามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเองในรอบการประเมินถัดไป ตามประกาศ
โรงพยาบาลกันทรวิชัย เรื่อง  มาตรการ กลไก และระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและด าเนินการกับ
เจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานในระดับที่ต้องได้รับการพัฒนาปรับปรุงตนเองประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 
...............รอบท่ี...............ตั้งแต่วันท่ี............................................ถึงวันท่ี...................................................... 
โดยได้จัดท ารายละเอียดของค ามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเองไว้แล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบ 
 
ส่วนที่ 2 :  การลงช่ือรับทราบการจัดท าค ามั่นในการพัฒนาตนเอง 
 
 
  ผู้ท าข้อตกลง          ผู้บังคับบัญชาผู้ประเมิน 
 
        ลงชื่อ.............................................                        ลงชื่อ............................................. 
              (.............................................)                             (.............................................) 
       วันที่...............................................                          วันที่............................................. 
 
 
    ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป           ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปอีกชั้นหนึ่ง 
 
        ลงชื่อ.............................................                        ลงชื่อ............................................. 
              (.............................................)                             (.............................................) 
       วันที่...............................................                          วันที่............................................. 
 



 บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  กลุ่มงานบริหารทั่วไป  โรงพยาบาลกันทรวิชัย  โทร. 0-4378-9๒05 ต่อ 115                                        

ที ่ มค ๐๐32.๓๐1/27 วันที ่     4  มกราคม  ๒๕62 

เรื่อง  ขอเชิญประชุม 

เรียน  บุคลากรสังกัดโรงพยาบาลกันทรวิชัย ทุกคน 

  ด้วย  กลุ่มงานบริหารทั่วไป  ได้จัดท าประกาศมาตรการในการบริหารผลการปฏิบัติงาน และ
การด าเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน  ในระดับที่ต้องได้รับการพัฒนาปรับปรุงตนเอง  
ประจ าปี 2562  เพ่ือให้บุคลากรโรงพยาบาลกันทรวิชัย  ที่มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติราชการต่ ากว่าร้อยละ 60  
ปรับปรุงตนเองให้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติราชการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากข้ึน ต่อไป 

  ในการนี้  จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุม เพ่ือชี้แจงรายละเอียดในการด าเนินการตามมาตรการ 
ดังกล่าวข้างต้น  ในวันที่ 11 มกราคม 2562  ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมโรงพยาบาล
กันทรวิชัย โดยพร้อมเพรียงกันด้วย 

  จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
 

 
 

(นายเจษฐา  พัชรเวทิน) 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกันทรวิชัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ 
ของหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลกันทรวิชัย 

ตามประกาศโรงพยาบาลกันทรวิชัย 
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.2561  

ส าหรับหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลกันทรวิชัย 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ 
ของหน่วยงานในโรงพยาบาลกันทรวิชัย 

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลกันทรวิชัย 

วัน/เดือน/ปี  6 มีนาคม 2562 

หัวข้อ ประกาศมาตรการในการบริหารผลการปฏิบัติงาน และการด าเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มี
ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน  ในระดับท่ีต้องได้รับการพัฒนาปรับปรุงตนเอง ประจ าปี 2562 

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
โรงพยาบาลกันทรวิชัย ได้จัดท าประกาศมาตรการในการบริหารผลการปฏิบัติงาน และการด าเนินการกับ
เจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน  ในระดับท่ีต้องได้รับการพัฒนาปรับปรุงตนเอง ประจ าปี 2562   
 

Link ภายนอก .................................... 

หมายเหตุ          ............................................................................................................................. ................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................... ...............................................................................................................  
 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล 

รุ่งนภา  ทองช านิ 
(นางรุ่งนภา  ทองช านิ) 

ต าแหน่ง  หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร 
วันที่ 11 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562 

ผู้อนุมัติรับรอง 

เจษฐา  พัชรเวทิน 
(นายเจษฐา  พัชรเวทิน) 

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกันทรวิชัย 
วันที่ 11 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562 

ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

พรพิมล  ซองเหล็กนอก 
(นางสาวพรพิมล  ซองเหล็กนอก) 

ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา 
วันที่ 11 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562 

 
 
 
 


