
กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนนิการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปง จังหวัดพะเยา 
........................................... 

หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2565 
1. การนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติราชการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

1.1 วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อติดตาม กำกับและประเมินผลการดำเนินงานด้านสาธารณสุขของหน่วยงานสาธารณสุข 
สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอปง จังหวัดพะเยา 
 2. เพื่อแลกเปลี่ยนประเด็น การดำเนินงาน วิธีการทำงาน ในระดับอำเภอ 
 3. เพื่อได้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการทำงานร่วมกัน 
 4. การนิเทศ ติดตาม กำกับและประเมินผล การปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565   จำนวน 2 ครั้ง     
        ครั้งที่ 1  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2565    

ครั้งที่ 2  เดือน สิงหาคม   พ.ศ. 2565 
1.2 วธิีดำเนินการ 

 1.2.1 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปง  จังหวัดพะเยา  จัดรูปแบบการบริหารจัดการงาน ด้านสุขภาพ 
โดยกำหนดเป็นโซนสุขภาพ จำนวน ๓ โซน ดังนี ้

1.  โซน 1 ประกอบด้วย  รพสต.บ้านม่วง , รพสต.ควร  , รพสต.บ้านร่องเอ่ียน 
2.  โชน 2 ประกอบด้วย รพสต.ออย  ,  รพสต.บ้านฝายแก้ว  , รพสต.บ้านเลี้ยว 
3.  โซน 3 ประกอบด้วย  รพ.สต.งิม  ,  รพสต.หนองบัว  ,  รพสต.บ้านปางค่า 
4.  โซน 4 ประกอบด้วย  รพสต.ขุนควร  , รพสต.บ้านสบขาม , รพสตบ้านน้ำปุก ,  
รพสต. บ้านสันติสุข 

1.2.2 แนวทางการนิเทศงาน  
 1) ประเด็นในการนิเทศ ติดตาม กำกับงานคือการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ

ด้านสุขภาพ ปี 2565 ของหน่วยงานให้สามารถบรรลุตามการทำข้อตกลงในการปฏิบัติงานเพ่ือมุ่งผลสัมฤทธิ์
ของงาน ตาม PA  KPI ที่กำหนดให้ในปี 2565 ร่วมกับแนวทางในการดำเนินงานเพ่ือให้บรรลุ PA   KPI 
ดังกล่าว 

 2) ผู้นิเทศงาน หรือคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ตามคำสั่ง ของ สำนักงานสาธารณสุข
อำเภอเมืองพะเยา  

 3) วิธีการดำเนินการ ประชุมชี้แจงให้หน่วยบริการในสังกัด ทราบ และให้คณะกรรมการออก 
นิเทศติดตาม ประเมินผล ตามแผนการออกนิเทศ ติดตาม กำกับ ที่กำหนดขึ้น 

2. การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
2.1  แนวทางการติดตามประเมินผล การปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขในระดับพ้ืนที่  ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565  โดยการใช้เกณฑ์ ประเมินคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว  ผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
ตามตัวชี้วัดของกระทรวงสาธารณสุข  ตัวชี้วัดของเขตบริการสุขภาพ ที่ ๑  ตัวชี้วัดของจังหวัดพะเยา ตัวชี้วัด
ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะยา ตัวชี้วัดของสาธารณสุขอำเภอปง 

 
 

/คะแนนรวมทั้งหมด   



คะแนนรวมทั้งหมด  100  คะแนน  ตามรายละเอียดดังนี้ 
1. เป็นคะแนน การประเมินผลจากการปฏิบัติราชการ ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ของสถาน

บริการ   คิดเป็นร้อยละ 70   
2.  เป็นคะแนนการประเมินด้านสมรรถนะ   คิดเป็นร้อยละ  30  คือ 
 

 2.1  คะแนนการมีส่วนร่วม ร้อยละ 10 คือ 
  2.1.1. การเข้าร่วมกิจกรรม รัฐพิธี      จำนวน     5   คะแนน   

2.1.2. การเข้าร่วมกิจกรรมส่วนกลาง  จำนวน     5   คะแนน   
 2.3  คะแนนจิตพิสัยจากสาธารณสุขอำเภอ     จำนวน    10  คะแนน 
 2.4  คะแนนจิตพิสัยจาก ผอ.รพ.สต.             จำนวน    10  คะแนน 
 
 หลักเกณฑ์การพิจารณาให้คุณให้โทษต่อผู้ปฏิบัติงานตามผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานในระดับต่ำ 
 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปง จังหวัดพะเยา ได้กำหนดแนวทางการดำเนินการกรณีข้าราชการที่มี
ผลการประเมินการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับที่ต้องให้ได้การพัฒนาปรับปรุงตนเอง(ระดับต่ำ)และไม่สามารถ
ปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในระดับอันเป็นที่พอใจของทางหน่วยงานได้ เพ่ือให้เป็นไป
ตามมาตรา ๑๑๐(๕) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และกฎ ก.พ. ว่าด้วยการสั่ง
ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการกรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิท ธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล พ.ศ. 2552  ดังนี้ 

1. เมื่อผู้บังคับบัญชา ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปง กำหนด ตามมาตรา ๗๖ แห่งพระราชบัญญัติข้าราชการ       พลเรือน 
พ.ศ. ๒๕๕๑ แล้วเห็นว่าข้าราชการผู้ใดมีผลการปฏิบัติราชการในระดับที่ต้องได้รับการพัฒนาปรับปรุงตนเอง
(ระดับต้องปรับปรุง) ให้แจ้งข้าราชการผู้นั้นทราบเกี่ยวกับผลการประเมินพร้อมทั้งกำหนดให้ข้าราชการผู้นั้น
เข้ารับการพัฒนาปรับปรุงตนเอง โดยลงลายมือชื่อรับทราบไว้เป็นหลักฐาน ทั้งนี้ในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง 
ให้ผู้บังคับบัญชาจัดให้ข้าราชการผู้นั้นทำคำมั่นสัญญาในการพัฒนาปรับปรุงตนเองโดยกำหนดเป้าหมายใน
ระดับอันเป็นที่พอใจของทางหน่วยงานสำนักงานสาธารณสุขอำเภอปง ให้ชัดเจนเพ่ือใช้ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการในครั้งต่อไป 

๒. การประเมินผลการปฏิบัติราชการและการพัฒนาปรับปรุงตนเองของข้าราชการ ตามข้อ๑ ให้มี
ระยะเวลาไม่เกินสามรอบการประเมิน ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถูกประเมินเห็นว่าการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของผู้บังคับบัญชามีความไม่เป็นธรรม ให้ทำการยื่นคัดค้านต่อสาธารณสุขอำเภอปง รวมไว้กับผลการประเมิน 
เพ่ือเป็นหลักฐานได้ 

๓. สาธารณสุขอำเภอปง  มีหน้าที่ให้คำปรึกษา แนะนำ กำกับ ดูแล และติดตามผลการประเมินการ
ปฏิบัติราชการและการพัฒนาปรับปรุงตนเองของข้าราชการตาม ข้อ ๑ หรืออาจมอบหมายให้ข้าราชการใน
สังกัดเพ่ือเป็นผู้กำกับดูแลและติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการและการพัฒนาปรับปรุงตนเองของ
ข้าราชการดังกล่าวอีกชั้นหนึ่งก็ได้ โดยผู้ที่ได้รับมอบหมายต้องรายงานผลให้สาธารณสุขอำเภอทราบทุกเดือน 

๔. เมื่อสาธารณสุขอำเภอปง  ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญตามคำมั่น
ในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง ตามข้อ๑ แล้ว ปรากฏว่า ข้าราชการผู้นั้น ไม่ผ่านการประเมินในระดับอันเป็นที่
น่าพอใจของทางราชการตามคำมั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง ให้รายงานผลการประเมินดังกล่าวต่อ 
นายอำเภอปง  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา และผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ในฐานะผู้บังคับบัญชา ซึ่ง
มีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 



๕. เมื่อได้รับรายงานตามข้อ ๔ แล้ว  ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ในฐานะผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำนาจสั่ง
บรรจุตามมาตรา ๕๗ อาจดำเนินการ ดังนี้ 

 
 ๕.๑ กรณีข้าราชการผู้รับการประเมินประสงค์จะออกจากราชการ ให้สั่งให้ออกจากราชการ 

หรือ 
 ๕.๒ สั่งให้ข้าราชการผู้นั้นเข้ารับการพัฒนาปรับปรุงตนเองอีกครั้งหนึ่ง โดยทำคำม่ันในการ

พัฒนาปรับปรุงตนเอง หรือ 
 ๕.๓ สั่งให้ข้าราชการผู้นั้นออกจากราชการ  
๖. เมื่อ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ในฐานะผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ มีคำสั่ง 

ตามข้อ ๕.๑ หรือ ๕.๓ แล้วแต่กรณี ให้รายงาน อ.ก.พ.กระทรวงสาธารณสุข ทราบหรือพิจารณา ทั้งนี้ อ.ก.พ.
กระทรวงสาธารณสุข เห็นว่า คำสั่งดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสมและมีมติเป็นประการใด ให้ผู้บังคับ 
บัญชาซึ่งมีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ปฏิบัติตามมติของ อ.ก.พ.กระทรวงสาธารณสุขมีมติ 

๗. เมื่อ อ.ก.พ.กระทรวงสาธารณสุข มีมติเป็นประการใดแล้ว และผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำนาจสั่งบรรจุ
ตามมาตรา ๕๗ มีคำสั่งหรือปฏิบัติตามมติของ อ.ก.พ.กระทรวงสาธารณสุข แล้วให้แจ้งคำสั่งหรือการปฏิบัติ
ดังกล่าวให้ข้าราชการผู้นั้นทราบ 

๘. ข้าราชการผู้ถูกให้สั่งออกจากราชการตามประกาศฉบับนี้  ซึ่งถูกให้ออกตามมาตรา ๑๑๐(๕)  
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และกฎ ก.พ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพล
เรือนสามัญออกจากราชการกรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล พ.ศ. ๒๕๕๒ 
มีสิทธิยื่นอุทรณ์ต่อ ก.พ.ค.ภายในสามสิบวัน นับตั้งวันที่ทราบหรือทราบตามคำสั่งให้ออกจากราชการตามข้อ ๕ 
 ๙. การสั่งให้ข้าราชการผู้ใดออกจากราชการเพ่ือรับบำเหน็จบำนาญเหตุทดแทนกรณี ไม่สามารถ
ปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในระดับอันเป็นที่พอใจของทางหน่วยงานได้ ให้หน่วยงาน
พิจารณา  จากผลการปฏิบัติราชการของผู้นั้นเป็นหลัก และให้ส่วนราชการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่กำหนดในกฎ ก.พ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการกรณีไม่สามารถปฏิบัติ
ราชการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล พ.ศ. ๒๕๕๒ ต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ระดับดีเด่น ดมีาก ดีและพอใช้ 

ส่ง สสจ.ออกคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดอืน 

ระดับต้องปรับปรุง 

ส่งรายงานให ้สสจ.พะเยา  แจ้งให้ขา้ราชการลงลายมอืช่ือ

รับทราบ และทำคำมั่นครั่งที่ ๑ ในการประเมินรอบต่อไป 

 

ผ่านการประเมิน 

ประสงคล์าออก ตามข้อ๑ หรือ 

สั่งให้ออก ตามข้อ๓ 
จัดทำคำมั่นครั้งท่ี ๒ ตามข้อ๒ 

ในการประเมินรอบต่อไป 

 

รายงาน อ.ก.พ.กระทรวงฯ 

เห็นชอบ 

แจ้งให้ข้าราชการทราบ 

ไม่เห็นชอบ 

จัดทำคำมั่นครั้งท่ี ๒ ตามข้อ๒ 

อุทรณ์ต่อ ก.พ.ค.ภายใน ๓๐ วัน 

ผู้บังคับบัญชา ให้คำปรึกษา แนะนำ กำกับติดคาม 

หรือมอบหมายผู้กำกับดแูลและติดตามอีกชั้นหนึ่ง

รายงานให้ทราบทกุเดือน 

 
ขั้นตอนการดำเนินการข้าราชการที่มีผลการประเมินการปฏิบัติราชการในระดับต่ำ  

หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปง จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
 
 
 
 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สาธารณสุขอำเภอปง 

ทำการประเมิน 

 

ไม่ผา่นการประเมิน 

รายงาน นายอำเภอปง นายแพทย์สสจ.พะเยา 

ผู้ว่าราชการจ.พะเยา สั่งการ 

๑. ข้าราชการประสงค์ลาออก สั่งให้ออก 

๒. จัดทำคำมั่น ครั้งที่ ๒ 

๓. สั่งให้ออกจากราชการ 

ประเมินรอบต่อไปตามปกต ิ



มาตรการ กลไกลและการกำกับติดตาม ข้าราชการที่มีผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานในระดับต่ำ 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปง จังหวัดพะเยา ได้ตระหนัก ถึงความสำคัญ  ของการบริหาร 

ผลการปฏิบัติ ราชการ เพ่ือเป็นกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นระบบ เสริมสร้างความโปร่งใส 
ความเป็นธรรม และสามารถตรวจสอบได้ ตามระบบคุณธรรมและเจตนารมณ์ แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบ 
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ จึงกําหนดมาตรการ กลไกลและระบบในการบริหารผลการปฏิบัติราชการ 
และการดําเนินการ กับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์ การปฏิบัติงานต ่ำสําหรับบุคลากร สํานักงานสาธารณสุขอำเภอ
เมืองพะเยา  ดังนี้ 

๑. พัฒนาระบบการบริหารผลการปฏิบัติราชการ เพ่ือเป็นกลไกล ในการบริหาร ทรัพยากร บุคคล 
อย่างเป็นระบบ โดยกําหนดให้สํานัก/หน่วยงานจัดทําตัวขี้วัด ในการประเมินผล การปฏิบัติราชการ 
ให้เชื่อมโยง กับเป้าหมายในการปฏิบัติราชการ ของหน่วยงาน และบุคคลเข้าด้วยกัน โดยมีกระบวนการ 
บริหารผลการปฏิบัติ ราชการครอบคลุมใน ๕ ขั้นตอนหลัก ได้แก่  

๑. การวางแผนและการกําหนดเป้าหมายผลการปฏิบัติราชการ 
๒. การติดตามผลการปฏิบัติราชการ  
๓. การพัฒนาปรับปรุง 
๔. การประเมินผลการปฏิบัติราชการ และ  
๕. การให้รางวัล เพื่อขับเคลื่อน ภารกิจ ของหน่วยงาน สํานักงาน สาธารณสุขอำเภอปง 

ให้บรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมาย 
๒. สนับสนุนให้มีการวางแผนและการกําหนดเป้าหมายผลการปฏิบัติราชการในทุกระดับ ให้ชัดเจน 

โดยกําหนดให้หน่วยงานและหน่วยบริการในสังกัด ร่วมกันกําหนดข้อตกลงเกี่ยวกับการมอบหมายงานและ 
การ ประเมินผลการปฏิบัติราชการ โดยกําหนดกิจกรรม โครงการ งาน ตัวชี้วัด หรือหลักฐานบ่งชี้ความสําเร็จ 
ของงาน ค่าเป้าหมายและน้ำหนักในการประเมินของแต่ละกิจกรรม โครงการ งาน ให้มีความเหมาะสมกับ 
ลักษณะงาน และระบุสมรรถนะที่คาดหวังให้ครอบคลุมสมรรถนะที่ใช้ในการประเมินในแต่ละระดับตําแหน่ง 
ตามกรอบที่ ก.พ.กําหนด และดําเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
ของข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดตามประกาศลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๒ 
ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๐ 

๓. กํากับติดตามและบริหารผลการปฏิบัติราชการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง โดยกําหนดให้ 
หน่วยงานและหน่วยบริการในสังกัด มีระบบในการกํากับติดตาม และให้คําปรึกษา แนะนําแก่ผู้รับการประเมิน 
เพ่ือการพัฒนา ปรับปรุงและบริหารผลการปฏิบัติราชการ เพ่ือนําไปสู่ผลสัมฤทธิ์ของงาน และสมรรถนะ 
ที่คาดหวัง ตามที่กําหนดโดยเฉพาะผู้มีผลสัมฤทธิ การปฏิบัติงานต่ำ ที ่มีผลการประเมิน ในระดับพอใช้ 
และระดับปรับปรุง ให้ดำเนินการดังนี้ 

๓.๑  ให้ หน่ วยงานและหน่ วยบริการในสั งกัด  ร่วมกัน  วิ เคราะห์จุด อ่อน  และจัดทํ าแผน 
พัฒนาข้าราชการที่มีผลการประเมินในระดับพอใช้และระดับปรับปรุง เพ่ือส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงาน  
ทํางานได้ดียิ่งขึ้น 

๓.๒ ให้หน่วยงานและหน่วยบริการในสังกัดร่วมดําเนินการพัฒนาข้าราชการที่มีผลการประเมิน 
ในระดับพอใช้และระดับปรับปรุง ตามแผนการพัฒนาที่กําหนด 



๓.๓ ให้ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอฝ่ายบริหาร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หัวหน้า
สถานบริการสาธารณสุขชุมชน ติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการที่มีผลการประเมิน 
ในระดับพอใช้และระดับปรับปรุง ให้รายงานผลการดำเนินงานทุกเดือน และนํามาประกอบการพิจารณา 
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการดังกล่าวในรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานถัดไป 

๓.๔ ให้ผู้ที่มีผลการปฏิบัติราชการต่ำ ดำเนินการพัฒนาปรับปรุงตนเองตามแผน และจัดทํารายงาน 
ผลการปฏิบัติราชการของตนเองต่อคณะกรรมการที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองพะเยา แต่งตั้งขึ้น ทุก ๓ 
เดือน 

๓.๕ ให้คณะกรรมการนำผลการพัฒนาตนเองและผลการปฏิบัติราชการของข้ าราชการที่มีผลการ 
ประเมิน ในระดับพอใช้และระดับปรับปรุงมาประกอบการพิจารณาทบทวน ในรอบการประเมินรอบต่อไปด้วย 

๔. สนับสนุนให้มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้มีความโปร่งใส เป็นธรรมและ ตรวจสอบได้ 
โดยกําหนดให้สํานัก/หน่วยงานดําเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
ของข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัด ตามประกาศ ลงวันที่  ๑๑  ตุลาคม  ๒๕๕๕  และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่  
๒  ลงวันที่  ๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๐  
 ๕. มีการประกาศให้ผู้ที่ถูกประเมินผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานต่ำ ได้ทราบล่วงหน้า ทั้ง ๕ สายงาน 
ดังนี้ 
  ๕.๑ ข้าราชการ 
  ๕.๒ ลูกจ้างประจำ 
  ๕.๓ พนักงานราชการ 
  ๕.๔ ลูกจ้างชั่วคราว 
  ๕.๕ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 

๖. สนับสนุนให้นําผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการไปใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ให้ครอบคลุมทุกด้าน โดยเฉพาะข้อมูลประกอบการแต่งตั้ง การเลื่อนเงินเดือน การให้ออกจากราชการ และ 
การพัฒนาและเพ่ิมพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของบุคลากรในสังกัด รวมทั้งนําไปใช้ประกอบ 
การตัดสินใจด้านการให้แรงจูงใจแก่บุคลากรโดยการให้รางวัลประจําปี รางวัลจูงใจและค่าตอบแทนสําหรับ 
บุคลากรเพ่ือเป็นแรงจูงใจในการขับเคลื่อนภารกิจ ของสํานักงานสาธารณสุขอำเภอปง จังหวัดพะเยา บรรลุผล 
  

 
 
 
 
 
 


