




 

กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับ
เจาหนาที่ที่มีผลสัมฤทธิ์งานต่ำของโรงพยาบาลวัดโบสถ 
------------------------------------------------------------------------ 
ออกตามประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก วาดวย หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของขาราชการพลเรือนสามัญสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกประจำปงบประมาณ 2564 ลงวันที่ 9
กุมภาพันธ 2564 



 
 

กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจาหนาที่ที่มีผลสัมฤทธิง์านต่ำ 

เพ่ือใหการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในโรงพยาบาลวัดโบสถดำเนินไปดวยความ
เรียบรอย ถูกตอง เปนไปตามหลักเกณฑที่เก่ียวของ มีประสิทธิภาพ เปนธรรมและเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของ
ภาครัฐ โดยหลักเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติราชการกำหนดใหผูบังคับบัญชามีหนาที่ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของผูใตบังคับบัญชา และกำกับติดตามการปฏิบัติราชการของผูใตบังคับบัญชาใหบรรลุเปาหมายตาม
วิสัยทัศน พันธกิจ และวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสอดคลองกับหลักเกณฑและวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการที่กำหนดไว ทั้งนี้ บุคลากรใดประพฤติตนอยูในจรรยาและระเบียบวินัย ปฏิบัติราชการ
อยางมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ใหผูบังคับบัญชานำผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ดังกลาวไปใชประกอบการพิจารณาแตงตั้ง เลื่อนเงินเดือน/คาจาง/คาตอบแทน เพื่อเสริมสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติ
ราชการ หากบุคลากรใดมีผลการปฏิบัติราชการในระดับที่ตองใหไดรับการพัฒนาปรับปรุงตนเอง ไมสามารถปฏิบัติ
ราชการใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในระดับอันเปนที่พอใจของทางราชการ ใหดำเนินการตามระเบียบ
และหลักเกณฑแนวทางปฏิบัติการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุลากรแตละประเภท ดังนี ้

๑. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ มาตรา ๑๑๐ (๕) และกฎ ก.พ.วาดวย
การสั่งใหขาราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการกรณีไมสามารถปฏิบัติราชการใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
พ.ศ.๒๕๕๒ ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร.๑๐๑๒/ว ๑๐ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๒ 

๒. ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยลูกจางประจำของสวนราชการ พ.ศ.๒๕๓๗ ขอ ๖๐ (๕)ซึ่งกำหนดให
ผูมีอำนาจสั่งบรรจุ สั่งใหลูกจางประจำที่ไมสามารถปฏิบัติราชการใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในระดับ 
อันเปนที่พอใจของทางราชการ ออกจากราชการตามหลักเกณฑและวิธีการตามที่กำหนดไวในกฎหมายวาดวย
ระเบียบขาราชการพลเรือนโดยอนุโลม 

๓. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ ขอ ๑๙ ขอ ๒๐ และขอที่ ๒๘ 
(๔) และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๔ เรื่องแนวทางการประเมินผล
การปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๔ และหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
ราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๕๔ ขอ ๑๑ ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ที่ สธ ๐๒๐๑.๐๓๔/ว ๒๗๕ ลงวันที ่๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ 

๔. ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวาดวยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๕๖ ขอ ๒๓ขอ ๒๔
และขอ ๒๕ (๔) และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่องหลักเกณฑวาดวยการประเมินผล
การปฏิบัติราชการเพ่ือเพ่ิมคาจาง และตอสัญญาพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๕๗ ขอ๘ ตามหนังสือ
กระทรวงสาธารณสุข ดวนมาก ที่ สธ ๐๒๐๑.๐๔๐/ว ๒๖๙ ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ อ.ก.พ. สำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เม่ือวันที่ ๑ พฤษภาคม๒๕๖๑ มีมติเห็นชอบอนุมัติแนวทางปฏิบัติการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการผูมีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำกวาคาเปาหมายหรือระดับที่คาดหวัง สำหรับบุคลากร
ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และใหจัดทำประกาศเรื่อง การสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใส 
ในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐดานความพรอมรับผิด (กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ) เพ่ือให
สวนราชการถือปฏิบัติตั้งแตรอบการประเมิน วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงวันท่ี ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ เปนตนไป โดยมี
รายละเอียด ดังนี ้
 
 
 
 
 



 
-๒- 

 
ขาราชการ 
- กอนเริ่มรอบการประเมิน หรือในชวงเริ่มรอบการประเมิน ใหผูประเมินและผูรับการประเมิน

กำหนดขอตกลงรวมกันเก่ียวกับการมอบหมายงานและประเมินผลการปฏิบัติราชการ กำหนดตัวชี้วัดหรือหลักฐาน
บงชี้ความสำเร็จของงานอยางเปนรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน 

- ระหวางรอบการประเมินใหผูประเมินติดตามความกาวหนาของผูรับการประเมินอยางตอเนื่อง 
เพ่ือประเมินผลสำเร็จของงานในชวงเวลา ๓ เดือนแรกของรอบการประเมินวาสอดคลองกับเปาหมายท่ีกำหนดไว
หรือไม เมื่อผูประเมินคาดวาผูรับการประเมินมีผลการประเมินต่ำกวาคาเปาหมายหรือระดับที่คาดหวังใหผูประเมิน
แจงผูรับการประเมินทราบ และใหคำปรึกษาแนะนำเพ่ือปรับปรุง แกไข พัฒนาผลการปฏิบัติราชการของผูรับการ
ประเมินในชวง ๓ เดือนหลังของรอบการประเมิน 

- สิ้นรอบการประเมิน เมื่อผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการอยูในระดับตองปรับปรุง
ใหดำเนินการจัดทำคำมั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง กรณีขาราชการพลเรือนสามัญมีผลการปฏิบัติราชการในระดับ
ตองปรับปรุง (ต่ำากวารอยละ ๖๐) ดังนี ้

ขอ ๑ ใหผูบังคับบัญชาที่ประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการในระดับที่ตองใหไดรับการพัฒนา
ปรับปรุงตนเอง ตองแจงใหผูรับการประเมินทราบเก่ียวกับผลการประเมินพรอมทั้งกำหนดใหผูนั้นเขารับการพัฒนา
ปรับปรุงตนเองโดยใหลงลายมือชื่อรับทราบไวเปนหลักฐาน ทั้งนี้ ในการพัฒนาปรับปรุงตนเองใหผูบังคับบัญชาจัดให
ขาราชการผูนั้นทำคำมั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเองโดยกำหนดเปาหมายในระดับอันเปนที่พอใจของทางราชการ 
ใหชัดเจน เพ่ือใชในการประเมินผลการปฏิบัติราชการครั้งตอไป ดังนี ้

๑.๑ รวมจัดทำคำมั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเองตามแบบจัดทำคำมั่นในการพัฒนาปรับปรุง
ตนเอง (เอกสารแนบทาย ๑) 

๑.๒ ใหใชแบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ สวนที่ ๓ แผนการพัฒนาการปฏิบัติ
ราชการรายบุคคล ในรอบที่มีผลการประเมินอยูในระดับตองปรับปรุง (ต่ำกวารอยละ ๖๐) มาจัดทำแผนพัฒนา
รายบุคคล (Individual Development Plan) เพ่ือเปนเครื่องมือประเมินผลการพัฒนาความรูทักษะ สมรรถนะ 
ที่ตองพัฒนา และแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ ในการ
กำหนดคำมั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเองเปนตัวชี้วัดรายบุคคลโดยตองกำหนดเปาหมายในระดับอันเปนที่พอใจ
ของทางราชการ ที่สอดคลองกับแผนพัฒนาการปฏิบัติราชการรายบุคคลประกอบการจัดทำคำมั่นฯ ตามแบบที่
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกำหนด (เอกสารแนบทาย ๒) 

ขอ ๒. การประเมินผลการปฏิบัติราชการและพัฒนาปรับปรุงตนเองของขาราชการตามขอ ๑.ใหมี
ระยะเวลาไมเกินสามรอบการประเมิน 

ขอ ๓. กรณีที่ผูถูกประเมินเห็นวาการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผูบังคับบัญชามีความไมเปน
ธรรมอาจทำคำคัดคานยื่นตอผูบังคับบัญชารวมไวกับผลการประเมินเพ่ือเปนหลักฐานไดภายใน ๑๕ วันหลังจากทราบ
ผลการประเมินและใหผูบังคับบัญชารวบรวมรายงานเสนอผูมีอำนาจลำดับถัดไปเพื่อประกอบความเห็นในการพิจารณา 

ขอ ๔. เมื่อผูบังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการพลเรือนสามัญตามคำมั่น
ในการพัฒนาปรับปรุงตนเองตามขอ ๑ และขอ ๒ แลว ปรากฏวาผูนั้นไมผานการประเมินในระดับอันเปนที่พอใจ
ของทางราชการตามคำมั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง ใหรายงานผลการประเมินดังกลาวตอผูวาราชการจังหวัด
พิษณุโลก เมื่อผูวาราชการจังหวัดพิษณุโลกไดรับรายงานแลวอาจดำเนินการดังตอไปนี ้

 
 
 

 



-๓- 
 
(๑) กรณีขาราชการผูไดรับการประเมินประสงคจะลาออกจากราชการ ก็ใหสั่งใหออกจากราชการ 

หรือ 
(๒) สั่งใหขาราชการผูนั้นเขารับการพัฒนาปรับปรุงตนเองอีกครั้งหนึ่ง โดยการทำคำมั่นในการพัฒนา

ปรับปรุงตนเองเปนครั้งที่สอง หรือ 
(๓) สั่งใหขาราชการผูนั้นออกจากราชการ 
กรณีการดำเนินการตาม ขอ ๔ (๒) เมื่อผูบังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการ 

ผูนั้นตามคำมั่นครั้งท่ีสองแลว ปรากฏวาผูนั้นไมผานการประเมินในระดับอันเปนท่ีพอใจของทางราชการตามคำมั่น 
ในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง ใหหนวยงานรายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการเสนอตอผูวาราชการจังหวัด 
เพ่ือสั่งการใหขาราชการผูนั้นลาออกจากราชการ 

ทั้งนี้ ใหดำเนินการตามกฎ ก.พ. วาดวยการสั่งใหขาราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการกรณี
ไมสามารถปฏิบัติราชการใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล พ.ศ.๒๕๕๒ 

ลูกจางประจำ 
- กอนเริ่มรอบการประเมิน หรือในชวงเริ่มรอบการประเมิน ใหผูประเมินและผูรับการประเมิน

กำหนดขอตกลงรวมกันเก่ียวกับการมอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ กำหนดตัวชี้วัด หรือหลักฐาน
บงชี้ความสำเร็จของงานอยางเปนรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน 

- ระหวางรอบการประเมินใหผูประเมินติดตามความกาวหนาของผูรับการประเมินอยางตอเนื่อง 
เพ่ือประเมินผลสำเร็จของงานในชวงเวลา ๓ เดือนแรกของรอบการประเมินวาสอดคลองกับเปาหมายท่ีกำหนดไว 
ใหผูประเมินแจงผูรับการประเมินทราบ และใหคำปรึกษาแนะนำเพื่อปรับปรุง แกไข พัฒนาผลการปฏิบัติราชการ
ของผูรับการประเมินในชวง ๓ เดือนหลังของรอบการประเมิน 

- สิ้นรอบการประเมิน เมื่อผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของลูกจางประจำ อยูในระดับตอง
ปรับปรุง ใหดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยลูกจางประจำของสวนราชการ พ.ศ.๒๕๓๗ ขอ ๖๐ (๕) 
ซึ่งกำหนดใหผูมีอำนาจสั่งบรรจุ สั่งใหลูกจางประจำท่ีไมสามารถปฏิบัติราชการใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ในระดับอันเปนทีพ่อใจของทางราชการ ออกจากราชการตามหลักเกณฑและวิธีการตามท่ีกำหนดไวในกฎหมายวาดวย
ระเบียบขาราชการพลเรือนโดยอนุโลม 

พนักงานราชการ 
- กอนเริ่มรอบการประเมิน หรือในชวงเริ่มรอบการประเมิน ใหผูประเมินและผูรับการประเมิน

กำหนดขอตกลงรวมกันเก่ียวกับการมอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิบัติงาน กำหนดตัวชี้วัดหรือหลักฐาน
บงชี้ความสำเร็จของงานอยางเปนรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน 

- ระหวางรอบการประเมินใหผูประเมินติดตามความกาวหนาของผูรับการประเมินอยางตอเนื่อง
เพ่ือประเมินผลสำเร็จของงานในชวงเวลา ๓ เดือนแรกของรอบการประเมินวาสอดคลองกับเปาหมายท่ีกำหนดไว
หรือไม เมื่อผูประเมินคาดวาผูรับการประเมินมีผลการประเมินต่ำกวาคาเปาหมายหรือระดับที่คาดหวังใหผูประเมิน
แจงผูรับการประเมินทราบ และใหคำปรึกษาแนะนำเพ่ือปรับปรุง แกไข พัฒนาผลการปฏิบัติงานของผูรับการประเมิน
ในชวง ๓ เดือนหลังของรอบการประเมิน 

 
 

 
 
 

 



-๔- 
 
- เมื่อสิ้นรอบการประเมินของรอบการประเมินนั้น ๆผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของ 

พนักงานราชการมีคะแนนผลการประเมินอยูในระดับใดเมื่อรวมคะแนนผลการประเมินกับรอบการประเมินที่ผานมา 
มีคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมิน ๒ ครั้งติดตอกันต่ำกวาระดับดี ใหดำเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการประเมินผล 
การปฏิบัติงานของพนักงานราชการในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๕๔ขอ ๑๑ พนักงาน
ราชการผูใด ซึ่งผูบังคับบัญชาไดประเมินผลการปฏิบัติงานแลว มีคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมิน ๒ ครั้งติดตอกัน
ต่ำกวาระดับดี ใหผูบังคับบัญชาทำความเห็นเสนอผูมีอำนาจสั่งจาง เพ่ือพิจารณาสั่งเลิกจางตอไป พรอมกับแจงใหกับ
พนักงานราชการผูนั้นทราบภายในเจ็ดวัน นับตั้งแตวันทราบผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 
- กอนเริ่มรอบการประเมิน หรือในชวงเริ่มรอบการประเมิน ใหผูประเมินและผูรับการประเมิน

กำหนดขอตกลงรวมกันเก่ียวกับการมอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิบัติงาน กำหนดตัวชี้วัดหรือหลักฐาน
บงชี้ความสำเร็จของงานอยางเปนรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน 

- ระหวางรอบการประเมินใหผูประเมินติดตามความกาวหนาของผูรับการประเมินอยางตอเนื่อง 
เพ่ือประเมินผลสำเร็จของงานในชวงเวลา ๓ เดือนแรกของรอบการประเมินวาสอดคลองกับเปาหมายท่ีกำหนดไว
หรือไม เมื่อผูประเมินคาดวาผูรับการประเมินมีผลการประเมินต่ำกวาคาเปาหมายหรือระดับที่คาดหวังใหผูประเมิน
แจงผูรับการประเมินทราบ และใหคำปรึกษาแนะนำเพ่ือปรับปรุง แกไข พัฒนาผลการปฏิบัติงานของผูรับการประเมิน
ในชวง ๓ เดือนหลังของรอบการประเมิน 

- เมื่อสิ้นรอบการประเมินของการประเมินนั้น ๆ ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
กระทรวงสาธารณสุขมีคะแนนผลการประเมินอยูในระดับใดเมื่อรวมคะแนนผลการประเมินกับรอบการประเมินที่ผานมา
มีคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน ๒ ครั้ง ติดตอกันต่ำกวาระดับดี ใหดำเนินการตามประกาศ 
คณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑวาดวยการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิม
คาจาง และตอสัญญาจางพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๕๗ ขอ ๘พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 
ผูใด ซึ่งผูบังคับบัญชาไดประเมินผลการปฏิบัติงานแลวมีคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน ๒ ครั้ง
ติดตอกันต่ำกวาระดับดี ใหถือวาสิ้นสุดสัญญาจาง โดยใหผูบังคบับัญชาทำความเห็นเสนอหัวหนาสวนราชการ 

























































คุณภาพ เปลี่ยนจาก การเขียน SAR เปน ผลงานคุณภาพ CQI ขอใหเรงการเบิกจายภายในเดือนมีนาคม 
๒๕๖๔ นี้ โดยสงที่คุณสายใจ 
  2 แจงกรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจาหนาที่ที่มีผลสัมฤทธิ์งาน

ต่ำ โรงพยาบาลวัดโบสถ ออกตามประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก วาดวย หลักเกณฑและ

วิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการพลเรือนสามัญสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก

ประจำปงบประมาณ 2564 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ 2564 

  มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที ่2.     เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
                     รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผานมา 
 
ระเบียบวาระที ่3.     เรื่องสืบเนื่อง (ถามี) 
 3.๑. สืบเนื่องจากเรื่องเดิม รพ.วัดโบสถไดขอใหมีการเผยแพรผลงานวิชาการผานเวบไซตของ
โรงพยาบาลโดยขึ้นทะเบียนกับ สสจ.เพ่ือเผยแพรผลงานวิชาการของเจาหนาที่ภายในโรงพยาบาล 

มติที่ประชุม  การจัดตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณาผลงานวิชาการ มอบคุณสมคดิ
ดำเนินการ 
 

ระเบียบวาระที่ 4.    เรื่องเพ่ือพิจารณา 
 ๔.๑. เกณฑการพิจารณา P4P ในป 64  จากผลการพิจารณาของ กกบ.เสนอเกณฑพิจารณาสำหรับ
เจาหนาที่ทั่วไปเพ่ิม ๒ สวนคือ  

       ๔.๑.๑.ผลการตรวจสุขภาพ ( BMI ตั้งแต กรกฎาคม ๖๓ จนถึง กันยายน ๖๔ ) แบงเปน ๓  
กลุม  ไดแก  
     กลุมที่ ๑ กลุมคะแนนสูง คือกลุม BMI ปกติท่ีคงอยูท่ีปกติ/ BMI ปกติและดีขึ้น/ BMI แยอยูและดีข้ึน    
        กลุมที่ ๒ กลุมกลาง คือ กลุมที่ BMI  คงเดิม /ไมดแีลวไมดีเทาเดิม  
         กลุมที่ ๓ กลุมคะแนนต่ำ คือ กลุมที่ BMI ปกติแลวแยลง/กลุมที่แยแลวแยลงอีก 

       ๔.๑.๒.CQI,R2R,งานวิจัย (ผลงานเฉพาะตัว) คงเดิม 
มติที่ประชุม เห็นชอบ 

 ๔.๒. เกณฑการพิจารณา P4P ในป 64  จากผลการพิจารณาของ กกบ.เสนอเกณฑพิจารณาสำหรับ
ทีมนำ  
        4.2.1.ตัดเรื่องการทบทวนเวชระเบียนเชิงคณุภาพออก แตใหพิจารณา CQI ท่ีมีกระบวนการ
หรือขั้นตอนการทำงาน นวัตกรรม CPG ระเบียบ วิธี ฯ ที่ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในทางพัฒนาขึ้น และตองมีการ
ประกาศใชผานศูนยคุณภาพ (ศูนยคุณภาพเก็บขอมูล) 
        ๔.๒.๒.CQI,R2R,งานวิจัย คงเดิมประเด็นอื่นๆ ที่เคยเก็บเหมือนกับป ๖๓ ใหคงไว 

มติที่ประชุม เห็นชอบ 
๔.๓. ทานผูอำนวยการเสนอใหมีการราวนหนางานโดยหัวหนางาน/ทีมนำ เนื่องจากประเด็นการ

สำรวจวัฒนธรรมความปลอดภัยมีคะแนนนอยในประเด็นการสื่อสาร (เปนพี่เลี้ยงลงราวนหนางานใหเปน
เสมือนการได Re-Ac ตลอดเวลา) เพ่ือสรางความคุนเคยกับเจาหนาที่ใหม 
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