
          

 

ประกาศโรงพยาบาลคลองใหญ่ 

 เรื่อง แนวทางในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการด าเนินงานกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานขัน้ต่ า 

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

       โรงพยาบาลคลองใหญ่ ในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดตราดเป็นส่วนราชการระดับกรมที่เข้าร่วมการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ . 2563 การประเมินคุณธรรมและความ  โปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐเป็นการประเมินเชิงบวกที่ครอบคลุมการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภาครัฐใน
ทุกมิติ ตลอดจนการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่สะท้อนถึงคุณลักษณะด าเนินงานที่มีคุณธรรมที่หน่วยงาน
ของรัฐต้องมีและยึดถือปฏิบัติได้เป็นอย่างดี ซึ่งดัชนี หนึ่งในกรอบการประเมินฯ ที่มุ่งหมายให้สาธารณชน
สามารถติดตามตรวจสอบว่าหน่วยงานได้ด าเนินภารกิจ ตามพันธกิจของหน่วยงาน การประเมินพฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่แสดงถึงความมุ่งมั่นปฏิบัติงานอย่างเต็มประสิทธิภาพรวมถึงการประเมินผลสัมฤทธิ์
ของงานของเจ้าหน้าที่ที่แสดงถึงผู้ปฏิบัติงานในระดับต่างๆ ภายในหน่วยงาน โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณาให้
คุณหรือโทษต่อผู้ปฏิบัติงาน ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานในระดับต่าง ๆ เช่นเดียวกัน เพ่ือมุ่งตอบสนองต่อ
ผู้รับบริการหรือ แท้จริงอันจะก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐและประเทศชาติ ซึ่งดัชนีความพร้อมรับผิด 
ตัวชี้วัดที่ 2.2 การปฏิบัติงานตามหน้าที่มีวัตถุประสงค์ให้หน่วยงานมีการก ากับ ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงานปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มประสิทธิภาพอันจะก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐและผู้รับบริการเพ่ือให้
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข         (ราชการ
บริหารส่วนกลางและราชการบริหารส่วนกลางที่มีส านักงานตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค) ด าเนินไปด้วยความ เรียบร้อย 
ถูกต้อง เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องมีประสิทธิภาพ เป็นธรรม และเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ ของภาครัฐ 
โดยหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการก าหนดให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ประเมิน การปฏิบัติราชการ
ของผู้ใต้บังคับบัญชา และก ากับติดตามการปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
วัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสอดคล้องกับหลักเกณฑ์และ วิธีการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการที่ก าหนดไว้ ทั้งนี้  บุคลากรใดประพฤติตนอยู่ในจรรยาและระเบียบวินัย  ปฏิบัติราชการอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ให้ผู้บังคับบัญชาน าผลการปฏิบัติราชการดังกล่าวไปใช้
ประกอบการพิจารณาแต่งตั้ง เลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้าง/ค่าตอบแทน เพ่ือ เสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ 
หากบุคลากรใดมีผลการปฏิบัติราชการในระดับพ้ืนที่ต้องให้ได้รับการ พัฒนาปรับปรุงตนเอง ไม่สามารถปฏิบัติ
ราชการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในระดับอันเป็นที่พอใจของทางราชการ   ให้ด าเนินการตาม
ระเบียบและหลักเกณฑ์แนวทางปฏิบัติการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ บุคลากรแต่ละประเภท ดังนี้ 
 

 

 

 



1. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 มาตรา 110 (5) และกฎ ก.พ. ว่าด้วย 
การสั่งให้ขา้ราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการกรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและเกิด 
ประสิทธิผล พ.ศ.2552 ตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที ่นร 1012/ว 10 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2552 (ส าหรับ
ข้าราชการ) 

2. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ พ.ศ.2537 ข้อ60(5)ซึ่ง
ก าหนดให้ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุ สั่งให้ลูกจ้างประจ าที่ไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มรประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลในระดับอันเป็นที่พอใจของทางราชการ ออกจากราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ก าหนด
ไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนโดนอนุโลม(ส าหรับลูกจ้างประจ า) 

3. ระเบียบส านักนายรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 ข้อ 19 ข้อ 20และข้อ 28(4)
และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 เรื่องแนวทางการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ.2554 และหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานาราชการในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2554 ข้อ11 ตามหนังสือ
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.034/ว275 ลงวันที่ 21ตุลาคม2554(ส าหรับพนักงาน
ราชการ) 

4. ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุขพ.ศ.2556ข้อ23ข้อ24
และข้อ25(4) และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่องหลักเกณฑ์ว่าด้วยการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมค่าจ้าง และต่อสัญญาเจ้าพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2557ข้อ8
ตามหนังสือกระทรวงสาธารณสุข ด่วนมาก ที่ สธ 0201.040/ว296 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2557 
(ส าหรับพนักงานกระทรวงสาธารณสุข) 

              อ.ก.พ. ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 มีมติ
เห็นชอบอนุมัติแนวทางปฏิบัติการประเมินผลการปฏิบัติราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานด่ ากว่าค่าเป้าหมาย
หรือระดับที่คาดหวัง ส าหรับบุคลากรในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข(ราชการบริหารส่วนกลางและ
ราชการบริหารส่วนกลางที่มีส านักงานตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค)และให้จัดท าประกาศส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข เรื่อง การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ:ด้านความพร้อม
รับผิด(กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ)เพ่ือให้ส่วนราชการถือปฏิบัติตั้งแต่รอบการประเมิน 1 ตุลาคม 
2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
            ข้าราชการ 
            -ก่อนเริ่มรอบการประเมิน หรือในช่วงเริ่มรอบประเมินและผู้รับการประเมินก าหนดข้อตกลงร่วมกัน
เกี่ยวกับการมอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ก าหนดตัวชี้วัดหรือหลักฐานบ่งชี้ความส าเร็จ
ของงานอย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน 
            -ระหว่างรอบการประเมิน ให้ผู้ประเมินติดตามความก้าวหน้าของผู้รับการประเมินอย่างต่อเนื่อง เพ่ือ
ประเมินผลส าเร็จของงานในช่วงเวลา 3 เดือนแรกของการประเมินว่าสอดคล้องกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ 
เมื่อผู้ประเมินคาดว่าผู้รับการประเมินมีผลประเมินต่ ากว่าค่าเป้าหมายหรือระดับที่คาดหวังให้ผู้ประเมินแจ้งผู้รับ
การประเมินทราบ และให้ค าปรึกษาแนะน าเพ่ือปรับปรุง แก้ไข พัฒนาผลการปฏิบัติราชการของผู้รับการประเมิน
ในช่วง  3 เดือนหลังของรอบการประเมิน 
            -สิ้นรอบการประเมิน เมื่อผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการอยู่ในระดับต้องปรับปรุง
ให้ด าเนินการจัดท าค ามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง กรณีข้าราชการพลเรือนสามัญมีผลการปฏิบัติราชการใน
ระดับต้องปรับปรุง(ต่ ากว่าร้อยละ 60)ดังนี้ 



ข้อ 1  ให้ผู้บังคับบัญชาที่ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราการในระดับที่ต้องให้ได้รับการพัฒนา
ปรับปรุงตนเอง ต้องแจ้งให้ผู้รับการประเมินทราบเกี่ยวกับการประเมินพร้อมทั้งก าหนดให้ผู้นั้นเข้ารับการพัฒนา
ปรับปรุงคนเองโดยให้ลงลายมือชื่อรับทราบไว้เป็นหลักฐาน ทั้งนี้ในการพัฒนาปรับปรุงตนเองให้ผู้บังคับบัญชาจัด
ให้ข้าราชการผู้นั้นท าค ามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเองโดยก าหนดเป้าหมายในระดับอันเป็นที่พอใจของทาง
ราชการให้ชัดเจน เพ่ือใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการครั้งต่อไป  ดังนี้ 
  1.1 ร่วมจัดท าค ามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเองตามแบบจัดท าค าม่ันในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง
(เอกสารแนบท้าย 1) 
 1.2 ให้ใช้แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ส่วนที่ 3 แผนการพัฒนาการปฏิบัติราชการ
รายบุคคล ในรอบที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับต้องปรับปรุง(ต่ ากว่าร้อยละ60) มาจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล
(Individual  Development  Plan) เพ่ือเป็นเครื่องมือประเมินผลการพัฒนาความรู้ ทักษะ สมรรถนะที่
ต้องการพัฒนา และแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ 
ในการก าหนดต ามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเองเป็นตัวชี้วัดรายบุคคลโยต้องก าหนดเป้าหมายในระดับอันเป็นที่
พอใจของทางราชการ ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการปฏิบัติราชการรายบุคคลประกอบการจัดท าค ามั่นฯ ตาม
แบบที่ส านักงานปลัดกระทรวงสารณสุขก าหนด(เอกสารแนบท้าย 2) 
 ข้อ 2 การประเมินผลการปฏิบัติราชการและการพัฒนาปรับปรุงตนเองของข้าราชการตามข้อ1ให้มี
ระยะเวลาไม่เกินสามรอบการประเมิน 
 ข้อ 3 กรณีที่ผู้ถูกประเมินเห็นว่าการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้บังคับบัญชามีความไม่เป็น
ธรรมอาจท าค าคัดค้านยื่นต่อผู้บังคับบัญชารวมไว้กับผลการปฏิบัติราชการเสนอผู้มีอ านาจล าดับถัดไปเพ่ือ
ประกอบความเห็นในการพิจารณา 
 ข้อ 4 เมื่อผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญตามค าม่ันในการ
พัฒนาปรับปรุงตนเองตามข้อ 1 และข้อ 2 แล้ว ปรากฏว่าผู้นั้นไม่ผ่านการประเมินในระดับอันเป็นที่พอใจของ
ทางราชการตามค ามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง ให้รายงานผลการประเมินดังกล่าวต่อปลัดกระทรวง
สาธารณสุข เมื่อปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้รับรายงานแล้วอาจด าเนินการดังนี้ 

(1) กรณีข้าราชการผู้รับการประเมินประสงค์จะลาออกจากราชการ ก็สั่งให้ออกจากราชการหรือ 
(2) สั่งให้ข้าราชการผู้นั้นเข้ารับการพัฒนาปรับปรุงตนเองอีกครั้งหนึ่ง โดยท าค าม่ันในการพัฒนา

ปรับปรุงตนเองครั้งที่สอง หรือ 
(3) สั่งให้ข้าราชการผู้นั้นออกจากราชการ 

 กรณีการด าเนินการตามข้อ4(2) เมื่อผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการผู้นั้น
ตามค ามั่นครั้งที่สองแล้ว ปรากฏว่าผู้นั้นไม่ผ่านการประเมินในระดับอันเป็นที่พอใจของทางราชการตามค าม่ันใน
การพัฒนาปรับปรุงตนเอง ให้หน่วยงานรายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการเสนอต่อปลัดกระทรวง
สาธารณสุขเพ่ือสั่งให้ข้าราชการผู้นั้นออกจากราชการ 
 ทั้งนี้ให้ด าเนินการตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการกรณีไม่
สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล พ.ศ.2552 
 ลูกจ้างประจ า        
 -ก่อนเริ่มรอบการประเมิน หรือในช่วงรอบการประเมิน ให้ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินก าหนด
ข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับการมอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ก าหนดตัวชี้วัดหรือหลักฐาน
บ่งชี้ความส าเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน 



 ระหว่างรอบการประเมินให้ผู้ประเมินติดตามความก้าวหน้าของผู้รับการประเมินอย่างต่อเนื่องเพ่ือ
ประเมินผลส าเร็จของงานในช่วงเวลา 3 เดือนแรกของรอบการประเมินว่าสอดคล้องกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้
หรือไม่ เมื่อผู้ประเมินคาดว่าผู้รับการประเมินมีผลการประเมินต่ ากว่าค่าเป้าหมายหรือระดับที่คาดหวังให้ผู้
ประเมินแจ้งผู้รับประเมินทราบ และให้ค าปรึกษาแนะน าเพ่ือปรับปรุง แก้ไข พัฒนาผลการปฏิบัติราชการของ
ผู้รับการประเมินในช่วง 3 เดือนหลังรอบการประเมิน 
 สิ้นรอบการประเมิน เมื่อผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของลูกจ้างประจ า อยู่ในระดับต้อง
ปรับปรุง ให้ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ พ.ศ.2537 ข้อ
60(5)ซึ่งก าหนดให้ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุสั่งให้ลูกจ้างประจ าที่ไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลในระดับอันเป็นที่พอใจของทางราชการ ออกจากราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามก าหนดไว้ใน
กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนโดยอนุโลม  
      พนักงานราชการ 
 ก่อนเริ่มรอบการประเมิน หรือในช่วงรอบการประเมิน ให้ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินก าหนด
ข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับการมอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ก าหนดตัวชี้วัดหรือหลักฐาน
บ่งชี้ความส าเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน 
 ระหว่างรอบการประเมินให้ผู้ประเมินติดตามความก้าวหน้าของผู้รับการประเมินอย่างต่อเนื่องเพ่ือ
ประเมินผลส าเร็จของงานในช่วงเวลา 3 เดือนแรกของรอบการประเมินว่าสอดคล้องกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้
หรือไม่ เมื่อผู้ประเมินคาดว่าผู้รับการประเมินมีผลการประเมินต่ ากว่าค่าเป้าหมายหรือระดับที่คาดหวังให้ผู้
ประเมินแจ้งผู้รับประเมินทราบ และให้ค าปรึกษาแนะน าเพ่ือปรับปรุง แก้ไข พัฒนาผลการปฏิบัติราชการของ
ผู้รับการประเมินในช่วง 3 เดือนหลังรอบการประเมิน 
 เมื่อสิ้นรอบการประเมินของรอบการประเมินนั้นๆ ผลการประเมินการปฏิบัติราชการของพนักงาน
ราชการมีคะแนนผลการประเมินอยู่ในระดับใดเมื่อรวมคะแนนผลการประเมินกับรอบการประเมินที่ผ่านมามี
คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมิน 2 ครั้ง ติดต่อกันต่ ากว่าระดับดี ให้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขพ.ศ.2554 ข้อ11
 พนักงานราชการผู้ใด ซึ่งผู้บังคับบัญชาได้ประเมินผลการปฏิบัติงานแล้ว มีคะแนนเฉลี่ยของผลการ
ประเมิน 2 ครั้ง ติดต่อกันต่ ากว่าระดับดี ให้ผู้บังคับบัญชาท าความเห็นเสนอผู้มีอ านาจสั่งจ้าง เพื่อพิจารณาสั่ง
เลิกจ้างต่อไป พร้อมกับแจ้งให้พนักงานราชการผู้นั้นทราบภายในเจ็ดวัน นับตั้งแต่รับทราบผลการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 
     พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 
 ก่อนเริ่มรอบการประเมินหรือในช่วงรอบการประเมิน ให้ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินก าหนดข้อตกลง
ร่วมกันเกี่ยวกับการมอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิบัติราชการก าหนดตัวชี้วัดหรือหลักฐานบ่งชี้
ความส าเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน 
 ระหว่างรอบการประเมินให้ผู้ประเมินติดตามความก้าวหน้าของผู้รับการประเมินอย่างต่อเนื่องเพ่ือ
ประเมินผลส าเร็จของงานในช่วงเวลา 3 เดือนแรกของรอบการประเมินว่าสอดคล้องกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้
หรือไม่ เมื่อผู้ประเมินคาดว่าผู้รับการประเมินมีผลการประเมินต่ ากว่าค่าเป้าหมายหรือระดับที่คาดหวังให้ผู้
ประเมินแจ้งผู้รับประเมินทราบ และให้ค าปรึกษาแนะน าเพ่ือปรับปรุง แก้ไข พัฒนาผลการปฏิบัติราชการของ
ผู้รับการประเมินในช่วง 3 เดือนหลังรอบการประเมิน 
 เมื่อสิ้นรอบการประเมินของรอบการประเมินนั้นๆ ผลการประเมินการปฏิบัติราชการของพนักงาน
กระทรวงสาธารณสุขมีคะแนนผลการประเมินอยู่ในระดับใดเมื่อรวมคะแนนผลการประเมินกับรอบการประเมินที่



ผ่านมามีคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมิน 2 ครั้ง ติดต่อกันต่ ากว่าระดับดี ให้ด าเนินการตามประกาศคณะ
กรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง หลักเกณฑ์ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิม
ค่าจ้าง และต่อสัญญาจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2557 ข้อ 8 พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
ผู้ใดซึ่งผู้บังคับบัญชาได้ประเมินผลการปฏิบัติงานแล้วมีคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน 2 ครั้ง
ติดต่อกันต่ ากว่าระดับดีให้ถือว่าสิ้นสุดสัญญาจ้าง โดยให้ผู้บังคับบัญชาท าความเห็นเสนอหัวหน้าส่วนราชการ
ต่อไป พร้อมกันแจ้งให้พนักงานกระทรวงสาธารณสุขผู้นั้นทราบภายในเจ็ดวันนับตั้งแต่รับทราบการประเมินผล 
การปฏิบัติงาน 

              ทั้งนี้ ตั้งแต่บันนี้เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงอย่างอ่ืน 

                                ประกาศ ณ วันที่  3 ธันวาคม   พ.ศ. 2563 

 

                                                                              
(นายประพนธ์ พันธุ์ประเสริฐ) 

                                                           ทันตแพทย์ช านาญการการพิเศษ รักษาการในต าแหน่ง 
   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลคลองใหญ่ 

 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  


