
 
  

                                                 บันทกึข้อความ 
ส่วนราชการ  งานธุรการ  กลุ่มงานบริหารทั่วไป  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย  

ที ่  พล ๐๒๓๒.๓๐๑.๑.๑/38.1                       วันที่     23  กุมภาพันธ์  ๒๕๖4 

เรื่อง   ขออนุมัติลงนามประกาศกรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ 

ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ 

 เรียน   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 

  เรื่องเดิม 
 ตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ 
- ๒๕๖๔) และแผนแม่บทการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบกระทรวงสาธารณสุข ระยะ  ๕ ปี 
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่๑ (พ .ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 
โดยมุ่งเน้นการป้องกันปราบปรามการทุจริต ด้านการป้องปรามผ่านกระบวนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA) และกำหนดให้หน่วยงานจะต้องประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
หน่วยงานภาครัฐครอบคลุมในทุกมิติ นั้น           

  ข้อพิจารณา 
เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 

ดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง มีประสิทธิภาพ เป็นธรรมและเกิดผลสัมฤทธิ์
ต่อภารกิจของภาครัฐ โดยหลักเกณฑ์การประเมินการปฏิบัติราชการกำหนดให้ผู้บังคับบัญชาให้บรรลุเป้าหมาย ทั้งนี้
บุคลากรใดประพฤติตนอยู่ในจรรยา และระเบียบวินัย ปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อ
ภารกิจของรัฐ ให้ผู้บังคับบัญชานำผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการดังกล่าวไปใช้ประกอบการพิจารณาแต่งตั้ง 
เลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้าง/ค่าตอบแทน เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ  หากบุคลากรใดมีผลการปฏิบัติ
ราชการในระดับที่ต้องให้ได้รับการพัฒนาปรับปรุงตนเอง ไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ในระดับอันเป็นที่พอใจของทางงราชการ ให้ดำเนินการตามประกาศกรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและ
การดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ ของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย         

     ข้อเสนอ 
 เห็นสมควรอนุมัติลงนามประกาศกรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับ
เจ้าหน้าที่ผู้มีผมสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ 

                                                             
                                          (นายอวบ  มีแดนไผ่) 
                                    นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
                                      หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
 

                                           ทราบ 
 
 
                                        (นายศิษฏิคม  เบ็ญจขันธ์) 
                        ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 



 

 
 
 

 

ประกาศโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 
เรื่อง กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ที่มีผลสัมฤทธิ์งานต่ำ 

-------------------------------------- 
 

  เพื่อให้เกิดแนวทางปฏิบัติตามประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกว่าด้วย หลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2564 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 
จึงออกประกาศ ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ 1 กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ที่มีผลสัมฤทธิ์
งานต่ำ ของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย รายละเอียดดังนี้ 

(1) หลักเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน 
(2) หลักเกณฑ์การพิจารณาให้คุณหรือโทษต่อผู้ปฏิบัติงานตามผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน 
      ในระดับต่างๆ รวมถึงวิธีการพัฒนา ผู้ที่มีผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์ 
(3) วิธีการ ขั้นตอน และผู้ที่เกี่ยวข้องในการบริหารผลการปฏิบัติงาน รายงานผลการดำเนินการ 
     กับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำต่อผู้บังคับบัญชา 
(4) มีการกำหนดกลไกการกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง 

  ข้อ 2 บุคลากรใด ในสังกัดโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ผลการปฏิบัติราชการในระดับ 
ที่ต้องให้ได้รับการพัฒนาปรับปรุงตนเอง ไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในระดับ  
อันเป็นที่พอใจของทางราชการ ให้ดำเนินการตามกรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินกา ร 
กับเจ้าหน้าที่ที่มีผลสัมฤทธิ์งานต่ำ ของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 
  ข้อ 3 ประกาศฉบับนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

     ประกาศ  ณ  วันที่  23  กุมภาพันธ์ พ.ศ.  2564 
 
 
 

(นายศิษฏิคม  เบ็ญจขันธ์) 
         ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการ     
กับเจ้าหน้าที่ที่มีผลสัมฤทธิ์งานต่ำของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
นครไทย 
------------------------------------------------------------------------ 
ออกตามประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกประจำปีงบประมาณ 2564 ลงวันที่ 9 
กุมภาพันธ์ 2564  
   



 
 

กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ที่มีผลสัมฤทธิง์านต่ำ 
เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย

ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง มีประสิทธิภาพ เป็นธรรมและเกิดผลสัมฤทธิ์
ต่อภารกิจของภาครัฐ โดยหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการกำหนดให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ประเมินผล
การปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา และกำกับติดตามการปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคับบัญชาให้บรรลุเป้าหมาย
ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ บุคลากรใดประพฤติตนอยู่ในจรรยาและระเบียบวินัย ปฏิบัติราชการ
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ให้ผู้บังคับบัญชานำผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ดังกล่าวไปใช้ประกอบการพิจารณาแต่งตั้ง เลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้าง/ค่าตอบแทน เพ่ือเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติ
ราชการ หากบุคลากรใดมีผลการปฏิบัติราชการในระดับที่ต้องให้ได้รับการพัฒนาปรับปรุงตนเอง ไม่สามารถปฏิบัติ
ราชการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในระดับอันเป็นที่พอใจของทางราชการ ให้ดำเนินการตามระเบียบ
และหลักเกณฑ์แนวทางปฏิบัติการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุลากรแต่ละประเภท ดังนี้ 

๑. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ มาตรา ๑๑๐ (๕) และกฎ ก.พ.ว่าด้วย
การสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการกรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
พ.ศ.๒๕๕๒ ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร.๑๐๑๒/ว ๑๐ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๒  

๒. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ.๒๕๓๗ ข้อ ๖๐ (๕) ซึ่งกำหนดให้
ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุ สั่งให้ลูกจ้างประจำที่ไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในระดับ 
อันเป็นที่พอใจของทางราชการ ออกจากราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ก ำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบข้าราชการพลเรือนโดยอนุโลม 

๓. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๑๙ ข้อ ๒๐ และข้อที่ ๒๘ 
(๔) และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เรื่องแนวทางการประเมินผล
การปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๔ และหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
ราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๑๑ ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ที่ สธ ๐๒๐๑.๐๓๔/ว ๒๗๕ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๔  

๔. ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๕๖ ข้อ ๒๓ ข้อ ๒๔ 
และข้อ ๒๕ (๔) และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่องหลักเกณฑ์ว่าด้วยการประเมินผล
การปฏิบัติราชการเพื่อเพิ่มค่าจ้าง และต่อสัญญาพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๕๗  ข้อ ๘ ตามหนังสือ
กระทรวงสาธารณสุข ด่วนมาก ที่ สธ ๐๒๐๑.๐๔๐/ว ๒๖๙ ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ อ.ก.พ. สำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ มีมติเห็นชอบอนุมัติแนวทางปฏิบัติการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำกว่าค่าเป้าหมายหรือระดับที่คาดหวัง สำหรับบุคลากร
ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และให้จัดทำประกาศ เรื่อง การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐด้านความพร้อมรับผิด (กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ) เพื่อให้
ส่วนราชการถือปฏิบัติตั้งแต่รอบการประเมิน วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ เป็นต้นไป โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 
 



 
- ๒ - 

 
ข้าราชการ 
- ก่อนเริ่มรอบการประเมิน หรือในช่วงเริ่มรอบการประเมิน ให้ผู้ประเมินและผู้รับการประเมิน

กำหนดข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับการมอบหมายงานและประเมินผลการปฏิบัติราชการ กำหนดตัวชี้วัดหรือหลักฐาน
บ่งชี้ความสำเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน 

- ระหว่างรอบการประเมินให้ผู้ประเมินติดตามความก้าวหน้าของผู้รับการประเมินอย่างต่อเนื่อง 
เพื่อประเมินผลสำเร็จของงานในช่วงเวลา ๓ เดือนแรกของรอบการประเมินว่าสอดคล้องกับเป้าหมายที่กำหนดไว้
หรือไม่ เมื่อผู้ประเมินคาดว่าผู้รับการประเมินมีผลการประเมินต่ำกว่าค่าเป้าหมายหรือระดับที่คาดหวังให้ผู้ประเมิน
แจ้งผู้รับการประเมินทราบ และให้คำปรึกษาแนะนำเพื่อปรับปรุง แก้ไข พัฒนาผลการปฏิบัติราชการของผู้รับการ
ประเมินในช่วง ๓ เดือนหลังของรอบการประเมิน 

- สิ้นรอบการประเมิน เมื่อผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการอยู่ในระดับต้องปรับปรุง 
ให้ดำเนินการจัดทำคำมั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง กรณีข้าราชการพลเรือนสามัญมีผลการปฏิบัติราชการในระดับ
ต้องปรับปรุง (ตำ่ากว่าร้อยละ ๖๐) ดังนี้ 

ข้อ ๑ ให้ผู้บังคับบัญชาที่ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการในระดับที่ต้องให้ได้รับการพัฒนา
ปรับปรุงตนเอง ต้องแจ้งให้ผู้รับการประเมินทราบเกี่ยวกับผลการประเมินพร้อมทั้งกำหนดให้ผู้นั้นเข้ารับการพัฒนา
ปรับปรุงตนเองโดยให้ลงลายมือชื่อรับทราบไว้เป็นหลักฐาน ทั้งนี้ ในการพัฒนาปรับปรุงตนเองให้ผู้บังคับบัญชาจัดให้
ข้าราชการผู้นั้นทำคำมั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเองโดยกำหนดเป้าหมายในระดับอันเป็นที่พอใจของทางราชการ 
ให้ชัดเจน เพ่ือใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการครั้งต่อไป ดังนี้ 

๑.๑ ร่วมจัดทำคำมั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเองตามแบบจัดทำคำมั่นในการพัฒนาปรับปรุง
ตนเอง (เอกสารแนบท้าย ๑) 

๑.๒ ให้ใช้แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ส่วนที่ ๓ แผนการพัฒนาการปฏิบัติ
ราชการรายบุคคล ในรอบที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับต้องปรับปรุง (ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐) มาจัดทำแผนพัฒนา
รายบุคคล (Individual Development Plan) เพื่อเป็นเครื่องมือประเมินผลการพัฒนาความรู้ ทักษะ สมรรถนะ 
ที่ต้องพัฒนา และแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ ในการ
กำหนดคำมั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเองเป็นตัวชี้วัดรายบุคคลโดยต้องกำหนดเป้าหมายในระดับอันเป็นที่พอใจ
ของทางราชการ ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการปฏิบัติราชการรายบุคคล  ประกอบการจัดทำคำมั่นฯ ตามแบบที่
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกำหนด (เอกสารแนบท้าย ๒) 

ข้อ ๒ การประเมินผลการปฏิบัติราชการและพัฒนาปรับปรุงตนเองของข้าราชการตามข้อ ๑ ให้มี
ระยะเวลาไม่เกินสามรอบการประเมิน 

ข้อ ๓ กรณีท่ีผู้ถูกประเมินเห็นว่าการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้บังคับบัญชามีความไม่เป็น
ธรรมอาจทำคำคัดค้านยื่นต่อผู้บังคับบัญชารวมไว้กับผลการประเมินเพื่อเป็นหลักฐานได้ภายใน ๑๕ วัน หลังจากทราบ
ผลการประเมินและให้ผู้บังคับบัญชารวบรวมรายงานเสนอผู้มีอำนาจลำดับถัดไปเพ่ือประกอบความเห็นในการพิจารณา 

ข้อ ๔ เมื่อผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญตามคำมั่นใน
การพัฒนาปรับปรุงตนเองตามข้อ ๑ และข้อ ๒ แล้ว ปรากฏว่าผู้นั้นไม่ผ่านการประเมินในระดับอันเป็นที่พอใจของ
ทางราชการตามคำมั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง ให้รายงานผลการประเมินดังกล่าวต่อผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก 
เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกได้รับรายงานแล้วอาจดำเนินการดังต่อไปนี้ 
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(๑) กรณีข้าราชการผู้ได้รับการประเมินประสงค์จะลาออกจากราชการ ก็ให้สั่งให้ออกจากราชการ 

หรือ 
(๒) สั่งให้ข้าราชการผู้นั้นเข้ารับการพัฒนาปรับปรุงตนเองอีกครั้งหนึ่ง โดยการทำคำมั่นในการพัฒนา

ปรับปรุงตนเองเป็นครั้งที่สอง หรือ 
(๓) สั่งให้ข้าราชการผู้นั้นออกจากราชการ 
กรณีการดำเนินการตาม ข้อ ๔ (๒) เมื่อผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ 

ผู้นั้นตามคำมั่นครั้งที่สองแล้ว ปรากฏว่าผู้นั้นไม่ผ่านการประเมินในระดับอันเป็นที่พอใจของทางราชการตามคำมั่น  
ในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง ให้หน่วยงานรายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัด  
เพ่ือสั่งการให้ข้าราชการผู้นั้นลาออกจากราชการ  

ทั้งนี้ ให้ดำเนินการตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการ กรณี
ไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล พ.ศ.๒๕๕๒ 

ลูกจ้างประจำ 
- ก่อนเริ่มรอบการประเมิน หรือในช่วงเริ่มรอบการประเมิน ให้ผู้ประเมินและผู้รับการประเมิน

กำหนดข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับการมอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ กำหนดตัวชี้วัด หรือหลักฐาน
บ่งชี้ความสำเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน 

- ระหว่างรอบการประเมินให้ผู้ประเมินติดตามความก้าวหน้าของผู้รับการประเมินอย่างต่อเนื่อง 
เพื่อประเมินผลสำเร็จของงานในช่วงเวลา ๓ เดือนแรกของรอบการประเมินว่าสอดคล้องกับเป้าหมายที่กำหนดไว้  
ให้ผู้ประเมินแจ้งผู้รับการประเมินทราบ และให้คำปรึกษาแนะนำเพื่อปรับปรุง แก้ไข พัฒนาผลการปฏิบัติราชการ
ของผู้รับการประเมินในช่วง ๓ เดือนหลังของรอบการประเมิน  

- สิ้นรอบการประเมิน เมื่อผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของลูกจ้างประจำ อยู่ในระดับต้อง
ปรับปรุง ให้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ.๒๕๓๗ ข้อ ๖๐ (๕) 
ซึ่งกำหนดให้ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุ สั่งให้ลูกจ้างประจำที่ไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ในระดับอันเป็นที่พอใจของทางราชการ ออกจากราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบข้าราชการพลเรือนโดยอนุโลม 

พนักงานราชการ 
- ก่อนเริ่มรอบการประเมิน หรือในช่วงเริ่มรอบการประเมิน ให้ผู้ประเมินและผู้รับการประเมิน

กำหนดข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับการมอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิบัติงาน กำหนดตัวชี้วัดหรือหลั กฐาน
บ่งชี้ความสำเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน 

- ระหว่างรอบการประเมินให้ผู้ประเมินติดตามความก้าวหน้าของผู้รับการประเมินอย่างต่อเนื่อง
เพื่อประเมินผลสำเร็จของงานในช่วงเวลา ๓ เดือนแรกของรอบการประเมินว่าสอดคล้องกับเป้าหมายที่กำหนดไว้
หรือไม่ เมื่อผู้ประเมินคาดว่าผู้รับการประเมินมีผลการประเมินต่ำกว่าค่าเป้าหมายหรือระดับที่คาดหวังให้ผู้ประเมิน
แจ้งผู้รับการประเมินทราบ และให้คำปรึกษาแนะนำเพื่อปรับปรุง แก้ไข พัฒนาผลการปฏิบัติงานของผู้รับการประเมิน
ในช่วง ๓ เดือนหลังของรอบการประเมิน 
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- เมื่อสิ้นรอบการประเมินของรอบการประเมินนั้น ๆ ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของ 

พนักงานราชการมีคะแนนผลการประเมินอยู่ในระดับใดเมื่อรวมคะแนนผลการประเมินกับรอบการประเมินที่ผ่านมา 
มีคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมิน ๒ ครั้งติดต่อกันต่ำกว่าระดับดี ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล 
การปฏิบัติงานของพนักงานราชการในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๕๔  ข้อ ๑๑ พนักงาน
ราชการผู้ใด ซึ่งผู้บังคับบัญชาได้ประเมินผลการปฏิบัติงานแล้ว มีคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมิน ๒ ครั้งติดต่อกัน
ต่ำกว่าระดับดี ให้ผู้บังคับบัญชาทำความเห็นเสนอผู้มีอำนาจสั่งจ้าง เพื่อพิจารณาสั่งเลิกจ้างต่อไป พร้อมกับแจ้งให้กับ
พนักงานราชการผู้นั้นทราบภายในเจ็ดวัน นับตั้งแต่วันทราบผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 
- ก่อนเริ่มรอบการประเมิน หรือในช่วงเริ่มรอบการประเมิน ให้ผู้ประเมินและผู้รับการประเมิน

กำหนดข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับการมอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิบัติงาน กำหนดตัวชี้วัดหรือหลักฐาน
บ่งชี้ความสำเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน 

- ระหว่างรอบการประเมินให้ผู้ประเมินติดตามความก้าวหน้าของผู้รับการประเมินอย่างต่อเนื่อง 
เพื่อประเมินผลสำเร็จของงานในช่วงเวลา ๓ เดือนแรกของรอบการประเมินว่าสอดคล้องกับเป้าหมายที่ก ำหนดไว้
หรือไม่ เมื่อผู้ประเมินคาดว่าผู้รับการประเมินมีผลการประเมินต่ำกว่าค่าเป้าหมายหรือระดับที่คาดหวังให้ผู้ประเมิน
แจ้งผู้รับการประเมินทราบ และให้คำปรึกษาแนะนำเพื่อปรับปรุง แก้ไข พัฒนาผลการปฏิบัติงานของผู้รับการประเมิน
ในช่วง ๓ เดือนหลังของรอบการประเมิน 

- เมื่อสิ้นรอบการประเมินของการประเมินนั้น ๆ ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
กระทรวงสาธารณสุขมีคะแนนผลการประเมินอยู่ในระดับใดเมื่อรวมคะแนนผลการประเมินกับรอบการประเมินที่ผ่านมา
มีคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน ๒ ครั้ง ติดต่อกันต่ ำกว่าระดับดี ให้ดำเนินการตามประกาศ 
คณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเพ่ิม
ค่าจ้าง และต่อสัญญาจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๕๗ ข้อ ๘  พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 
ผู้ใด ซึ่งผู้บังคับบัญชาได้ประเมินผลการปฏิบัติงานแล้วมีคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน ๒ ครั้ง
ติดต่อกันต่ำกว่าระดับดี ให้ถือว่าสิ้นสุดสัญญาจ้าง โดยให้ผู้บังคับบัญชาทำความเห็นเสนอหัวหน้าส่วนราชการ 





















































 

 บันทกึข้อความ 
ส่วนราชการ  งานธุรการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย                                      

ที ่  พล ๐๒๓๒.301.๑.๑/38.2 วันที่     23  กุมภาพันธ์  ๒๕๖4               
เรื่อง   ขออนุมัติจัดประชุม 

เรียน  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 

                     ตามที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ได้จัดให้มีการประชุมเจ้าหน้าที่เพื่อสื่อสารข้อมูล
ข่าวสารในเรื่องต่าง ๆ นั้น 

ในการนี้ กลุ่มงานบริหารทั่วไป มีความประสงค์จะขออนุมัติจัดประชุมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสมเด็จ
พระยุพราชนครไทย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖4  ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ ๒๕๖4 เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.  
ณ ห้องประชุมราชาวดี                                           

                     จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัต ิ
                                       
 
                                            (นายอวบ  มีแดนไผ่) 
                                    นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
                                      หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
 
                                                 อนุมัติ 
 
 
                                        (นายศิษฏิคม  เบ็ญจขันธ์) 
                        ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 
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 รายงานการประชุมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล 
ครั้งที่ 2 / 2564 

วันที่ 25  กุมภาพันธ์  2564 เวลา 14.00 น. 
ณ. ห้องประชุมราชาวดี โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 

 

ผู้มาประชุม 
- เอกสารแนบ  

ผู้ไม่มาประชุม 
- เอกสารแนบ  

  

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.  

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 
  1.1 แสดงความยิน พญ.จุฬานี ฟักแฟง ได้รับรางวัลแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวดีเด่น 
 1.2 จากสถานการณ์โรคโควิด 19 ทำให้เลื่อนการตรวจเยี่ยมจากคณะองคมนตรี ช่วงประมาณต้นเดือน
กุมภาพันธ์ 2564 ออกไปก่อน 
 1.3 พฤติกรรมบริการของเจ้าหน้าที ่ขอให้ระมัดระวังท่าทีการแสดงออก ให้ดูแลให้บริการดังญาติมิตร 
 1.4 การเปิดให้บริการไตเทียมคาดจะเปิดทำการภายในปีนี้  
 1.5 การก่อสร้างอาคารโภชนาการ ตอนนี้ไดด้ำเนินการก่อสร้างแล้ว 
 1.6 แผนปรับปรุงสิ่งแวดล้อมการจัดทำถนนลาดยางบริเวณรอบ OPD ใหม ่ 
 1.7 การปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านหน้า OPD ใหม่ ของบจากมูลนิธิโอสถสภา 
 1.8 การเปิดให้บริการ 7-11 อยู่ระหว่างเสนอแบบก่อสร้างให้ทางโรงพยาบาลพิจารณา 
 1.9 อาคาร 6 ชั้น 144 เตียง กำหนดส่งงานช่วงเดือน กรกฎาคม 2564 ต้องหางบจัดซื้อครุภัณฑ์ 
 1.10 เส้นทางด้านหลังอาคารผู้ป่วยในชาย/หญิง รบกวน จนท.และญาติห้ามกีดขวางทางจราจร  

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากหน่วยงานอ่ืนๆ 
2.1 กลุ่มงานองค์กรการแพทย์ 

2.1.1 แจ้งผู้รับบริการทราบว่า คลินิกกุมารแพทย์ย้ายไปที่ OPD ใหม่ ส่วนเฉพาะทางอ่ืนอยู่ OPD ส่วนขยาย 
2.1.2 โรค RSV ไวรัสที่ทำให้เกิดโรคในเด็กและผู้ใหญ่ อาการคัดจมูก ไอ อาจเกิดการหอบได้ มักจะเกิด

ในเด็ก ขณะนี้ยังไม่มียารักษา ไม่มีวัคซีนป้องกัน แนะนำให้ฉีดวัคซีนโรคไข้หวัดใหญ่ในการลดความรุนแรง 
มติที่ประชุม รับทราบ 

 

2.2 กลุ่มงานการพยาบาล 
2.2.1 วันที่ 29  - 30 เมษายน 2564 สถาบันโรคผิวหนังกรมการแพทย์ จะมาให้บริการ รายละเอียดดังนี้ 

- วันที่ 29 เมษายน 2564 ตรวจรักษา ฟรี 
- วันที่ 30 เมษายน 2564 สอนให้ความรู้แก่บุคลากรเครือข่าย ฯ และรพ.ใกล้เคียง ในการ

รักษาพยาบาล 
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2.2.2 งานคุณภาพ ปี 2564 การรับประเมินเรื่องระบบรับรองมาตรฐาน  
- มาตรฐาน HA ยาเสพติด 
- การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการต่างๆ 
- มาตรฐานของ สรพ.  
- การผ่าตัดผิดคน ผิดข้าง ผิดตำแหน่ง 
- การติดเชื้อ 
- การติดเชื้อในเจ้าหน้าที่ เช่น วัณโรค อีสุกอีใส 
- การรายงานผลทางห้องปฏิบัติการ 
- การคัดกรองห้องฉุกเฉินคลาดเคลื่อน 
- การแสดงอุบัติการณ์ RCA  
- การจัดทำแผน 

2.2.3 การร้องเรียน ปี 2563 
 - พฤติกรรมบริการ  จำนวน 4 ราย 
 - การรักษาผิดพลาด  จำนวน 1 ราย 
 - การเยียวยา  จำนวน 2 ราย 
 - การชดเชย 2 คน 
 - ปัญหาการทำหมันแล้วท้อง ทางมูลนิธิช่วยเหลือ 30,000 บาท 
 - การช่วยเหลือผู้ให้บริการ สิทธิ 30 บาท ผู้รับบริการให้การชดเชยเราได้สิทธิอ่ืน ไม่สามารถจ่าย

ชดเชยให้ได้ 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 

2.3 กลุ่มงานเภสัชกรรม 
2.3.1 งานคลังปรับการเบิกยา-การส่งยา แบบ Online 
2.3.2 แสดงระบบการทำงานของโซล่าเซลล์ 2 วงจร  
 - วงจรแรก ใช้ที่ตึก ER และ ซักฟอก เป็นหลัก 
 - วงจรสอง ใช้ที่ตึก OPD (ใหม่) ซึ่งปัจจุบันสามารถผลิตใช้ได้ 100% 
2.3.3 การใช้ระบบงาน Backoffice ปัจจุบันเริ่มลงข้อมูลรายละเอียดต่างๆ และจะค่อยๆขยายผลใช้ใน

งานอ่ืนตามมา 
2.3.4 ขยะติดเชื้อหลุดไปที่เทศบาลและมีน้ำทิ้งไหลไปที่นาบริเวณด้านหลังแฟลต 8 แจ้งเจ้าหน้าให้ช่วย

ดูแลและตรวจสอบให้มากกว่านี้  
มติที่ประชุม รับทราบ 

 
2.4 กลุ่มงานปฐมภูมิและองค์รวม 
 2.4.1 การระบาดโรคมาลาเรีย 3 ตำบล ได้แก่ ตำบลบ้านแยง 4 กลุ่ม , ตำบลห้วยเฮี้ย 3 กลุ่ม , ตำบล
หนองกะท้าว 1 กลุ่ม ส่วนใหญ่พบผู้ป่วยอายุ 15 ปีขึ้นไป  
  มติที่ประชุม รับทราบ  
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2.5 กลุ่มงานทันตกรรม 
  2.5.1 การตรวจสุขภาพประจำปี จะดำเนินการตรวจช่องปากโดยการแจ้งหน่วยงานแต่ละหน่วยและติดต่อ

ช่วงนัดทำสุขภาพช่องปากตามตารางนัดในบุคคลที่พบปัญหาช่องปาก 
  มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 2.6 กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

 2.6.1 แจ้งกรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ที่มีผลสัมฤทธิ์งาน
ต่ำ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ออกตามประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ว่าด้วย  
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดสำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดพิษณุโลกประจำปีงบประมาณ 2564 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564  

  มติที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องอ่ืนๆ 
3.1 บมจ.กรุงไทย นำเสนอ กองทุน เพ่ือนำไปลดหย่อนภาษี 2 ประเภท ดังนี้ 

- RMF กองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ 
- SSF กองทุนรวมเพ่ือการออม 

  มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 

เลิกประชุมเวลา  16.00 น.  
 

 
 ลงชื่อ...............................................................ผู้บันทึกรายงานการประชุม  

(นายอวบ  มีแดนไผ่) 
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 

 

 ลงชื่อ................................................................ผู้รับรองรายงานการประชุม  
(นายศิษฏิคม  เบ็ญจขันธ์) 

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 



  บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ งานธุรการ  กลุ่มงานบริหารทั่วไป  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย                                      

ที ่ พล ๐๒๓๒.๓๐๑.๑.1/57      วันที่     1  มีนาคม  ๒๕๖4               
เรื่อง   แจ้งเวียนประกาศกรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์ 
  การปฏิบัติงานต่ำ         

เรียน   หัวหน้างานทุกกลุ่มงาน  

 ตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ 
- ๒๕๖๔) และแผนแม่บทการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบกระทรวงสาธารณสุข ระยะ  ๕ ปี 
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) และแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่๑ (พ .ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 
โดยมุ่งเน้นการป้องกันปราบปรามการทุจริต ด้านการป้องปรามผ่านกระบวนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA) และกำหนดให้หน่วยงานจะต้องประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
หน่วยงานภาครัฐครอบคลุมในทุกมิติ นั้น 

                     เพ่ือให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 
ดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง มีประสิทธิภาพ เป็นธรรมและเกิดผลสัมฤทธิ์
ต่อภารกิจของภาครัฐ โดยหลักเกณฑ์การประเมินการปฏิบัติราชการกำหนดให้ผู้บังคับบัญชาให้บรรลุเป้าหมาย ทั้งนี้
บุคลากรใดประพฤติตนอยู่ในจรรยา และระเบียบวินัย ปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ
ของรัฐ ให้ผู้บังคับบัญชานำผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการดังกล่าวไปใช้ประกอบการพิจารณาแต่งตั้ง เลื่อน
เงินเดือน/ค่าจ้าง/ค่าตอบแทน เพ่ือเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ  หากบุคลากรใดมีผลการปฏิบัติราชการ
ในระดับที่ต้องให้ได้รับการพัฒนาปรับปรุงตนเอง ไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  
ในระดับอันเป็นที่พอใจของทางงราชการ ให้ดำเนินการตามประกาศกรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและ
การดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ ของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย  
 

  จึงเรียนมาเพ่ือทราบ และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด  
 

 
 
                                        (นายศิษฏิคม  เบ็ญจขันธ์) 
                        ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 
 

 
 
 
 
 





 
                                

บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ งานธุรการ  กลุ่มงานบริหารทั่วไป  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย                                      

ที ่ พล ๐๒๓๒.๓๐๑.๑.1/58   วันที่      1  มีนาคม  ๒๕๖4               
เรื่อง   ขออนุญาตเผยแพร่ประกาศกรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ 
 ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ บน website ของหน่วยงาน 

เรียน  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 

ตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน  ของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity 
& Transparency Assessment : ITA ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 กำหนดให้ส่วนราชการจะต้องมีประกาศ
กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ ตามแบบ
สำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ ( Evidence - Based Integrity and Transparency Assessment ) EB 7 นั้น 

                     ในการนี้ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ขออนุญาตแพร่ประกาศกรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงาน
และการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำบน website ของหน่วยงาน เพื่อประชาสัมพันธ์ให้
ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ บุคลากรภายในหน่วยงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ผู้รับบริการ และประชาชนทั่วไป 
รับทราบเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุญาต 
                                        
 
                                            (นายอวบ  มีแดนไผ่) 
                                    นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
                                      หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
 
                                                 อนุญาต 
 
 
 
                                        (นายศิษฏิคม  เบ็ญจขันธ์) 
                        ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 
 
 

 



 
 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก 

ตามประกาศโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2563 
สำหรับหน่วยงานราชการบริหารส่วนภูมิภาค โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 

 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานราชการบริหารส่วนภูมิภาค          
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 

 
ชื่อหน่วยงาน  : กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 
วัน/เดือน/ปี  :      1  มีนาคม  2564 
หัวข้อ  :  ประกาศกรอบแนวทางการบรหิารผลการปฏิบัติงานและการดำเนนิการกับเจา้หน้าที่ที่มีผลสัมฤทธิ์งานต่ำ 
รายละเอียดข้อมูล  ประกาศกรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ที่มี 
ผลสัมฤทธิ์งานต่ำ 

Link ภายนอก  :  ไม่มี 
หมายเหตุ  : …………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
                   ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล                                  ผู้อนุมัติรับรอง 
 
                    
                       (นายอวบ  มีแดนไผ่)                                (นายศิษฏิคม   เบ็ญจขันธ์) 
                 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ            ผูอ้ำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 
           วันที่  1  เดือน  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖4                 วันที่  1  เดือน  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖4 
 

 
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

 
 

(นางสาวทศพรสวรรค์  แจ้งธีรศิลป์) 
                                             นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
                                          วันที่  1  เดือน  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖4 
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