
บันทึกขอความ 

สวนราชการ  โรงพยาบาลสวางอารมณ  อําเภอสวางอารมณ  จังหวัดอุทัยธานี 61150  

ที ่ อน 0๐๓๒.๓.๔.๓๐๕/พิเศษ   วันที่       3  ธันวาคม  พ.ศ.2564  

เร่ือง ลงนามประกาศ รายชื่อขาราชการผูมีผลปฏิบัติราชการอยูในระดับดีเดนและดีมาก  

เรียน ผูอํานวยการโรงพยาบาลสวางอารมณ 

 ตาม พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.  2551 มาตร 76 บัญญัติ ให 
ผูบงัคับบัญชามีหนาท่ีประเมินผลการปฏิบัติราชการของผูท่ีอยูใตบังคับบัญชา เพ่ือใชประกอบการพิจารณาแตงตั้ง
และเลื่อนเงินเดือน เพ่ือใหผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการเปนไปดวยความโปรงใส เปนธรรม และตรวจสอบ
ได ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1012/ว20 ลงวันท่ี 3 กันยายน 2552 ขอ 9 (6) ท่ีระบุ “ให
ผูบังคับบัญชาตามขอ 2 (ระบุ (1) ถึง (11) ประกาศรายชื่อขาราชการพลเรือนสามัญผูมีผลการปฏิบัติราชการใน
ระดับดีเดนและดีมากในท่ีเปดเผยใหทราบโดยท่ัวกัน เพ่ือเปนการยกยองชมเชยและสรางแรงจูงใจใหพัฒนาผลการ
ปฏบิัติราชการในรอบการประเมินตอไปใหดียิ่งข้ึน สําหรับสวนราชการท่ีมีการกําหนดระดับผลการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการเกินกวา 5 ระดับ ใหผูประเมินประกาศรายชื่อผูมีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับสูงกวาระดับดีข้ึน
ไป” 

 กลุมงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสวางอารมณ จึงไดจัดทําประกาศรายชื่อขาราชการผูมีผล
ปฏิบัติราชการอยู ในระดับดีเดนและดีมาก ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 2 (เมษายน 2564 – 
กันยายน 2564) เพ่ือเปนการยกยองชมเชยและสรางแรงจูงใจใหพัฒนาผลการปฏิบัติราชการในรอบการประเมิน
ตอไปใหดียิ่งข้ึน 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบ โปรดลงนามในประกาศแนบทายนี้ และขออนุญาต
เผยแพรเอกสารดังกลาวลงเว็บไซตของหนวยงาน 

 
 
 

(นางสุมาลย  โชติชวง) 
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 

 

               ทราบ/อนุญาต 

 

 

          (นายปริญญา  พวงศรีทอง) 

นายแพทยชํานาญการ รักษาการในตําแหนง 

     ผูอํานวยการโรงพยาบาลสวางอารมณ 



 
 
  
 

ประกาศโรงพยาบาลสวางอารมณ 
เรื่อง  รายชื่อขาราชการผูมีผลปฏิบัติราชการอยูในระดับดีเดนและดีมาก 

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

   อางถึง หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1012/ว 20 ลงวันท่ี 3 กันยายน 2552 เรื่อง หลักเกณฑ
และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการพลเรือนสามัญ ตามนัยขอ 9(6) กําหนดใหผูประเมิน
ประกาศรายชื่อขาราชการผูมีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับดีเดนและดีมากในที่เปดเผยใหทราบโดยทั่วกัน 
เพ่ือเปนการยกยองชมเชยและสรางแรงจูงใจใหพัฒนาผลการปฏิบัติราชการในรอบการประเมินตอไปใหดียิ่งข้ึน 

   โรงพยาบาลสวางอารมณ จึงขอประกาศรายชื่อขาราชการพลเรือนสามัญผูมีผลปฏิบัติราชการอยู
ในระดับดีเดนและดีมาก ในรอบการประเมินครั้งท่ี 2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เมษายน 2564 – 
กันยายน 2564) ดังบัญชีรายชื่อแนบทายนี้ 
 
       ประกาศ   ณ  วันท่ี  3 เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. 2564 
 
 
 

(นายปริญญา  พวงศรีทอง) 
นายแพทยชํานาญการ รักษาการในตําแหนง 

ผูอํานวยการโรงพยาบาลสวางอารมณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 



บัญชีรายช่ือขาราชการผูมีผลปฏิบัติราชการอยูในระดับดีเดนและดีมาก 
รอบการประเมินครั้งท่ี 2 ตั้งแตวันท่ี 1 เมษายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564 

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

ระดับดีเดน 
1. นายกวิราช  พงษโอภาส  นายแพทยชํานาญการ 
2. นายนพพล  นิ่มชื่น   นายแพทยชํานาญการ 
3. นางสาวศรีนวล  แกวงเชิงคา  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ 
4. นายภูมิพิพัฒน  แหวเพ็ชร         นักเทคนิคการแพทยชํานาญการ 
5. นางสาวอรนุช  วะหาโร   นายแพทยชํานาญการพิเศษ 
6. นายเอกภณ  พงษเขตรการณ  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
7. นายสรศักดิ์  มณีฤทธิ์   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
8. นางนันทวัน  ใจคํา   เจาพนักงานสาธารณสุข 
9. นางวีรัตน  แสงระวี   พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
10. นางสาวบุญชวย  พิลึกดีเดช  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
11. นางทิพาพร  นอยสวรรค  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
12. นางกัญญารัช  ยาวิลาศ   พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
13. นายชัชวาลย  ศรสุวรรณ  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ   

ระดับดมีาก 
1.  นางสาวจิดาภา  จงกิตติพงศ  นายแพทยปฏิบัติการ 
2.  นางอินทิรา    เทียมจันทร         เจาพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน 
3.  นางสาวกนกวรรณ    เจริญกวินโรจน     ทันตแพทยชํานาญการ 
4.  นางสาวหนึ่งฤทัย เรืองพิจิตร  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
5.  นางสาวอนินธิชา      เสถียร   เภสัชกรปฏิบัติการ 
6.  นายรว ิ  จิระปาน   เภสัชกรชํานาญการ 
7.  นางสาวสุมาลี  บุญธนาพิศาน  นักรังสีการแพทย ปฏิบัติการ 
8.  นางสาวปยาภรณ      มายา     นักกายภาพบําบัดปฏิบัติการ 
9.  นายอดุล  สิทธิการ   นักวิชาการสาธารณสุข 
10.  นายยุทธวีร  สุวรรณแสง  เจาพนักงานเวชสถิติ 
11.  นางสาวอมรรัตน       หงสยิ้ม   เจาหนาท่ีระบบคอมพิวเตอรปฏิบัติการ  
12.  นางสาวเมตตา  หวังสุข   พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
13.  นางสาวสุมาลี  วังสีราช   พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
14.  นางสุมาลย  โชติชวง   พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
15.  นางแสงเดือน  ชัดเจน   พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
16.  นางสาวสตรีรัตน สิญจวัตร  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
17.  นายนพพล  ศีลอาภรณ  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
18.  นางขวัญพัฒน    ปตวิบลเสถียร  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
19.  นางเสาวณีย  โพธิ์พิทักษ  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 



20.  นางสาวพรทิพย  เลาปนกาญจน  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
21. นางสาวพรรณี  ลี้ภัยรัตน  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
22. นายนิธิศ  คงเวียง   เจาพนักงานสาธารณสุข 
23. นางสาวพิชามญชุ    สรอยระยาแกว       พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
24. นางสาววรรณนิสา ออนฉํ่า   พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
25. นางวราภรณ  ภักดี   พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
26. นางมนรดา  สุจริต   พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
27. นางสาววันเพ็ญ  สิมากรณ  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
28. นางรุงทิพย  ทัศมาลี   พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
29. นางสาวชยาภรณ  จําปาพรอม  พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
30. นางสาวจีรนันท    จําปาพรอม  พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
31. นางสาววณิชชา  สังขินท   พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
32. นางสาววรญา   ศรีฉํ่า    พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
33.  นางสาวณิชารีย  คงเวียง   แพทยแผนไทยชํานาญการ 

 
 

เกณฑการประเมิน ขาราชการ 
ดีเดน ชวงคะแนน 90 – 100 
ดีมาก ชวงคะแนน 80 – 89 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน 
โรงพยาบาลสวางอารมณ จังหวดัอุทัยธาน ี

 
 
ชื่อหนวยงาน/กลุมงาน โรงพยาบาลสวางอารมณ จังหวัดอุทัยธาน ี                           

วัน/เดือน/ป  3  ธันวาคม  2564        

หัวขอ MOIT_8_หนวยงานมีการรายงาน การประเมินผลเก่ียวกับการ ประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

ประจาํปของบุคลากรในหนวยงาน และเปดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู ในระดับดีเดนและดีมากในท่ีเปดเผย 

ใหทราบ ในรอบปงบประมาณ          

รายละเอียดขอมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)        

 - บันทึกขอความลงนามประกาศ และปรากฏการขออนุญาตนําเผยแพรบนเว็บไซตของหนวยงาน  
 - ประกาศรายงานการประเมินผลเก่ียวกับการประเมินผลการ ปฏิบัติราชการประจําปของบุคลากร 
ในหนวยงาน และเปดเผยผล การปฏิบัติราชการอยูในระดับดีเดนและดีมาก ในรอบปงบประมาณ 2564               
                                             
             

URL ท่ีนําข้ึนเผยแพร                                                                                      
หมายเหตุ................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

 
                  ผูรับผิดชอบการใหขอมูล ผูอนุมัติรับรอง 
 
 
 (นางสุมาลย  โชติชวง) (นายปริญญา พวงศรีทอง) 
 พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ ผูอํานวยการโรงพยาบาลสวางอารมณ 
      วันท่ี   3  ธันวาคม  2564                 วันท่ี   3  ธันวาคม  2564                
               

ผูรับผิดชอบนําขอมูลข้ึนเผยแพร 
 
 

(นางสาวอมรรัตน หงสยิ้ม) 
นักวิชาการคอมพิวเตอร 

                                              วันท่ี   3  ธันวาคม  2564    
 

 


