
 

บันทึกขอความ 

สวนราชการ   โรงพยาบาลวังโปง  อําเภอวังโปง  จังหวัดเพชรบูรณ  โทร. 056  758224-6 

ท่ี พช ๐๐๓๒.301/1260                               วันท่ี    12    กุมภาพันธ   ๒๕๖3 

เรื่อง  ขออนุญาตเผยแพรประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําปในระดับดีเดนและดีมาก 

เรียน  ผูอํานวยการโรงพยาบาลวังโปง 

                ตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 
(Integrity & Transparency Assessment : ITA)  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 ดัชนีชี้วัดท่ี ๕ การ
ปฏิบัติงานตามหนาท่ีกําหนดใหหนวยงานมีการรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําปของบุคลากรใน
หนวยงาน และเปดเผยผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับดีเดนและดีมากในการท่ีเปดเผยใหทราบในรอบ
ปงบประมาณ ตามแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ (Evidence – Based Integrity and Transparency 
Assessment) ในสวนของ EB ๑๔ หนวยงานจะตองแสดงหลักฐานมาตรการ กลไกหรือการวางระบบในการ
บริหารผลการปฏิบัติงานและการดําเนินการกับเจาหนาท่ีผูมีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ํา และเสนอขออนุญาตนํา
เผยแพรบนเว็บไซตของหนวยงาน และแสดงหลักฐานชองทางท่ีเผยแพรพรอม Print Screen จากเว็บไซต
หนวยงานเพ่ือเปนหลักฐาน นั้น 

ในการนี้ กลุมงานบริหารท่ัวไปโรงพยาบาลวังโปง ไดเสนอประกาศรายงานการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการประจําปในระดับดีเดนและดีมากเพ่ือพิจารณาอนุญาตแลว จึงขออนุญาตนําเผยแพรบนเว็บไซตของ
หนวยงาน ตามแบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานตอไป 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบประการใดจะไดมอบใหงานบริหารท่ัวไปดําเนินการ
ตอไป 
 

         (นางสุภาวดี  ตั้งเมืองทอง) 
 นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 
 หัวหนากลุมงานบริหารท่ัวไป 

 
 

        อนุมัติ/ลงนามแลว 
 
   
 

               (นายศุภสิทธิ์  สุขี)                                       
                นายแพทยชํานาญการ  รักษาการในตําแหนง                

            ผูอํานวยการโรงพยาบาลวังโปง    
  



 
 

บัญชีรายชื่อขาราชการผูมีผลการปฏิบัติราชการอยูระดับดีเดนและดีมาก 
รอบการประเมินท่ี 2   ตั้งแตวันท่ี 1 เมษายน 2562   ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2562 

ผูบริหารวงเงินยอย รพช.วังโปง สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ 
ระดับดีเดน 

ดีเดน 11 
นายไพโรจน   สุรัฐนันทศิริ 
นายอนุสรณ   แกวเพียร 
นางสาวจิตรา   อินปลัด  
นางชุลีพร    ยศปญญา 
นางนิธินันท  สกุลทอง 
นางสาวประภาพรรณ  เนตรแสงศรี  
นางสาวปริญญา   ปองภัย  
นางวิไลวรรณ     พุทธสิมมา 
นางวีณา           ศรีเบญจมาศ 
นางสุนิสา         ขันทอง 
นางสุภาวดี    ตั้งเมืองทอง 

ระดับดีเดน 
                 ดีเดน 9 
  นายศุภสิทธิ์  สุขี   
 
 
ระดับดีมาก 

ดีมาก 4 
นางสาวสมทรง  สีที 

 
 

ดีมาก 5 
นางสาวจารุวรรณ สิงหอินทร 
นางสาวปยนุช  ม่ันคง 

 
 
 

ดีมาก 6 
    นางสาวกันทิมา  กงยนต 
    นางสาวสุรีพร  คชรินทร 
    นางสาวอรทัย  แรนาค 
 
 

ดีมาก 8 
 
    นางอักษิพร  บุญแจง 



 
 
 
 

ดีมาก 9 
    นายชาคริต  ประสานทอง 
    นายชินกฤต  อิศราภรณ 
    นายสันติ  เกิดยิ้ม 
    นางสาวขวัญดาว  เชื้อสะอาด 
    นางสาวเพ็ญแข  อยูเสดียง 
 

ดีมาก 10 
   นายชาญณรงค  กอนคํา 
   นางเขมจิรา  ม่ันศรีเจริญ 
   นางสาวธนาภรณ  โทศิริกุล 
   นางสาวบุณยาพร  บุณยศิวาพงศ 
   นางสาวไพรินทร  ดีเท่ียง 
   นางสาววันวิสาข  กองทรง 
   นางสาวสุณิสา  กลั่นทอง  

  



 
 
 

บันทึกขอความ 
 
 

สวนราชการ  โรงพยาบาลวังโปง  อําเภอวังโปง  จังหวดัเพชรบูรณ  โทร. 056  758224-6 

ท่ี พช 0032.301/ว.2  วันท่ี     12 กุมภาพันธ  2563 

เรื่อง   กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดําเนินการกับเจาหนาท่ีผูมีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ํา 
         

เรียน   หัวหนาฝาย  หวัหนางานทุกกลุมงาน 
 

 ตามเจตนารมณของยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตระยะท่ี๓ (พ.ศ.
๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และแผนแมบทการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบกระทรวงสาธารณสุข  
ระยะ๕ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และแผนแมบทสงเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับท่ี๑ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – 
๒๕๖๔) โดยมุงเนนการปองกันปราบปรามการทุจริต ดานการปองปรามผานกระบวนการประเมินคุณธรรมและ
ความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) และกําหนดใหหนวยงานจะตองประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของหนวยงานภาครัฐครอบคลุมในทุกมิติ 
                     เพ่ือใหการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลวังโปง ดําเนินการไป
ดวยความเรียบรอย ถูกตอง เปนไปตามหลักเกณฑท่ีเก่ียวของ มีประสิทธิภาพ เปนธรรมและเกิดผลสัมฤทธิ์ตอ
ภารกิจของภาครัฐ โดยหลักเกณฑการประเมินการปฏิบัติราชการกําหนดใหผูบังคับบัญชาใหบรรลุเปาหมาย  ท้ังนี้
บุคลากรใดประพฤติตนอยูในจรรยา และระเบียบวินัย ปฏิบัติราชการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ตอ
ภารกิจของรัฐ ใหผูบังคับบัญชานําผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการดังกลาวไปใชประกอบการพิจารณาแตงตั้ง 
เลื่อนเงินเดือน/คาจาง/คาตอบแทน เพ่ือเสริมสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ  หากบุคลากรใดมีผลการปฏิบัติ
ราชการในระดับท่ีตองใหไดรับการพัฒนาปรับปรุงตนเอง ไมสามารถปฏิบัติราชการใหมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลในระดับอันเปนท่ีพอใจของทางงราชการ ใหดําเนินการตามระเบียบและหลักเกณฑแนวทางปฏิบัติการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคากร แตละประเภท ตามรายละเอียดท่ีแนบมาพรอมนี้ ใหเจาหนาท่ีใน
หนวยงานถือปฏิบัติอยางเครงครัด  
 

  จึงเรียนมาเพ่ือทราบและพิจารณาดําเนินการตอไป 
 
       
        (นายศุภสิทธิ์  สุขี) 

นายแพทยชํานาญ  รักษาการในตําแหนง 
      ผูอํานวยการโรงพยาบาลวังโปง 
   

 



































































   
 
 
 

แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในราชการบริหารสวนภูมิภาค 

โรงพยาบาลวังโปง สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ตามประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง  แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน พ.ศ.๒๕๖๑ 

สําหรับหนวยงานในราชการบริหารสวนภูมิภาค โรงพยาบาลวังโปง 

แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในราชการบริหารสวนภูมิภาค 
โรงพยาบาลวังโปง  

ช่ือหนวยงาน โรงพยาบาลวังโปง 
วัน/เดือน/ป............12 กุมภาพันธ  2563 
หัวขอ ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําปในระดับดีเดนและดีมาก 
 รายละเอียดขอมูล(โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
            ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ เรื่อง ขาราชการผูมีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับดีเดนและดีมาก 
หมายเหตุ
..............................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................... 
 
                     

                     ผูรับผิดชอบในการใหขอมูล                                ผูอนุมัติรับรอง 

                     นางสุภาวดี   ตั้งเมืองทอง                          นางนิธินันท  สกุลทอง 

                      ( นางสุภาวดี   ตั้งเมืองทอง  )                       ( นางนิธินันท  สกุลทอง ) 

         ตําแหนง  นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ         ตําแหนง   ทันตแพทยชํานาญการพิเศษ 

             วันท่ี12 กุมภาพันธ  2563                             วันท่ี12 กุมภาพันธ  2563 

 

      

 

ผูรับผิดชอบการนําขอมูลข้ึนเผยแพร 

นายปราโมทย  นรายศ 

(นายปราโมทย  นรายศ) 

ตําแหนง..นักวิชาการคอมพิวเตอร....... 

วันท่ี12 กุมภาพันธ  2563 

 

 

 


	อนุญาตเผยแพร่ประกาศการประเมินผลดีเด่น 1
	246307_2
	246307_3
	รูปภาพปิดประกาศ 4 5
	4
	5

	แบบฟอร์มเผยแพร่ 6

