
บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ  โรงพยาบาลสว่างอารมณ์  อ าเภอสว่างอารมณ์  จังหวัดอุทัยธานี 61150  

ที่  อน 0๐๓๒.๓.๔.๓๐๕/พิเศษ   วันที่       21 ธันวาคม  พ.ศ.2563  

เร่ือง ลงนามประกาศ รายชื่อข้าราชการผู้มีผลปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก  

เรียน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสว่างอารมณ์ 

 ตาม พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตร 76 บัญญัติให้  
ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ที่อยู่ใต้บังคับบัญชา เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาแต่งตั้ง
และเลื่อนเงินเดือน เพ่ือให้ผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการเป็นไปด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบ
ได้ ตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1012/ว20 ลงวันที่ 3 กันยายน 2552 ข้อ 9 (6) ที่ระบุ “ให้ผู้บังคับบัญชา
ตามข้อ 2 (ระบุ (1) ถึง (11) ประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการปฏิบัติราชการในระดับดีเด่นและ
ดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกัน เพ่ือเป็นการยกย่องชมเชยและสร้างแรงจูงใจให้พัฒนาผลการปฏิบัติราชการ
ในรอบการประเมินต่อไปให้ดียิ่งขึ้น ส าหรับส่วนราชการที่มีการก าหนดระดับผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
เกินกว่า 5 ระดับ ให้ผู้ประเมินประกาศรายชื่อผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับสูงกว่าระดับดีขึ้นไป” 

 กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสว่างอารมณ์ จึงได้จัดท าประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีผล
ปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 2 (เมษายน 2563 – 
กันยายน 2563) เพ่ือเป็นการยกย่องชมเชยและสร้างแรงจูงใจให้พัฒนาผลการปฏิบัติราชการในรอบการประเมิน
ต่อไปให้ดียิ่งขึ้น 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบ โปรดลงนามในประกาศแนบท้ายนี้ และขออนุญาต
เผยแพร่เอกสารดังกล่าวลงเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

 
 
 

(นางสาวสุพัณณิกา บุตรโยจันโท) 
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 

 
 

               ทราบ/อนุญาต 

 

 

          (นายปริญญา  พวงศรีทอง) 

นายแพทย์ช านาญการ รักษาการในต าแหน่ง 

     ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสว่างอารมณ์ 

 
 



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหนว่ยงาน 
โรงพยาบาลสว่างอารมณ์ จังหวดัอุทัยธาน ี

 
 
ชื่อหน่วยงาน/กลุ่มงาน โรงพยาบาลสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี                           

วัน/เดือน/ปี  21 ธันวาคม 256๓        

หัวข้อ EB8_หน่วยงานมีการรายงาน การประเมินผลเกี่ยวกับการ ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจ าปี
ของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผย ให้ทราบ 

ในรอบปีงบประมาณ           

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)        

 - บันทึกข้อความลงนามประกาศ และปรากฏการขออนุญาตน าเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  
 - ประกาศรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการ ปฏิบัติราชการประจ าปีของบุคลากร 

ในหน่วยงาน และเปิดเผยผล การปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบ ในรอบ
ปีงบประมาณ                          
             

URL ที่น าขึ้นเผยแพร่ https://www.sawangarom-hospital.go.th/html.php?id=22   
หมายเหตุ..................................................................................................................... ........................... 

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

 
                  ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล ผู้อนุมัติรับรอง 
 
 
 (สุพัณณิกา บุตรโยจันโท) (นายปริญญา พวงศรีทอง) 
 นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสว่างอารมณ์ 
      วันที ่  21 ธันวาคม 256๓                 วันที ่  21 ธันวาคม 256๓                
               

ผู้รับผิดชอบน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
 
 

(นางสาวอมรรัตน์ หงส์ยิ้ม) 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

                                              วันที่   21 ธันวาคม 256๓    
 

 



 
 
  
 

ประกาศโรงพยาบาลสว่างอารมณ์ 
เรื่อง  รายชื่อข้าราชการผู้มีผลปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก 

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

   อ้างถึง หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1012/ว 20 ลงวันที่ 3 กันยายน 2552 เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ ตามนัยข้อ 9(6) ก าหนดให้ผู้ประเมิน
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกัน  
เพ่ือเป็นการยกย่องชมเชยและสร้างแรงจูงใจให้พัฒนาผลการปฏิบัติราชการในรอบการประเมินต่อไปให้ดียิ่งขึ้น 

   โรงพยาบาลหนองฉาง จึงขอประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลปฏิบัติราชการอยู่ใน
ระดับดีเด่นและดีมาก ในรอบการประเมินครั้งที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เมษายน 2563 – กันยายน 
2563) ดังบัญชีรายชื่อแนบท้ายนี้ 
 
       ประกาศ   ณ  วันที่  21 เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. 2563 
 
 
 

(นายปริญญา  พวงศรีทอง) 
นายแพทย์ช านาญการ รักษาการในต าแหน่ง 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสว่างอารมณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บัญชีรายช่ือข้าราชการผู้มีผลปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก 
รอบการประเมินครั้งที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563 

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

ระดับดีเด่น 
1 นายกวิราช   พงษ์โอภาส ต าแหน่ง นายแพทย์  ช านาญการ 
2 น.ส.อรนุช   วะหาโร ต าแหน่ง นายแพทย์  ช านาญการพิเศษ 
3 นายชัชวาลย ์  ศรสุวรรณ ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ ช านาญการ 
4 น.ส.กนกวรรณ เจริญกวินโรจน์ ต าแหน่ง ทันตแพทย์ ช านาญการ 
5 น.ส.อนินธิชา   เสถียร ต าแหน่ง เภสัชกร  ปฏิบัติการ 
6 นายรวิ จิระปาน ต าแหน่ง เภสัชกร  ช านาญการ 
7 น.ส.สุมาล ี  วังสีราช ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ  ช านาญการ 
8 นางประไพ พวงชื่น ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ  ช านาญการพิเศษ 

 
ระดับดีมาก   
  1   นางอินทิรา   เทียมจันทร์    ต าแหน่ง   จพ.การเงินและบัญชี  ช านาญงาน 
2 นายภูมิพิพัฒน์   แห้วเพ็ชร ต าแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ ช านาญการ 
3 นายเอกภณ พงษ์เขตการณ์ ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ  ช านาญการ 
4 นายเอกภณ พงษ์เขตการณ์ ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ  ช านาญการ 
5 นายกฤษฎา อดุลยธรรม ต าแหน่ง นายแพทย์ ปฏิบัติการ 
6 นางสาวบุญช่วย พิลึกดีเดช ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ  ช านาญการ 
7 นางทิพาพร น้อยสวรรค์ ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ  ช านาญการ 
8 นายนพพล นิ่มชื่น ต าแหน่ง นายแพทย์  ช านาญการ 
9 นางสาวเมตตา หวังสุข ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ  ช านาญการ 

10 นางสาวพรพรรณ ภู่พงษ์ ต าแหน่ง ทันตแพทย์ ช านาญการ 
11 นางมนรดา สุจริต ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ  ช านาญการ 
12 นางปณิตา บุญมี ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ  ช านาญการ 
13 นางรุ่งทิพย์ ทัศมาลี ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ  ช านาญการ 
14 นางอุทัยวรรณ บุญธรรม ต าแหน่ง จพ.การเงินและบัญชี  ช านาญงาน 
15 นางสาวพรทิพย์ เล่าปิ่นกาญจน์ ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ  ช านาญการ 
16 นางสาวสุพัณณิกา บุตรโยจันโท ต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ 

 
 

   
17. นางสาวสุมาลี... 



  2 
 

 

17 นางสาวสุมาลี บุญธนาพิศาน ต าแหน่ง นักรังสีการแพทย์ ปฏิบัติการ 
18 นางนฎาพิณณ์ สหัสพันธ์ ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ  ช านาญการ 
19 นางวรณัน ดาวหาง ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ  ช านาญการ 
20 นางสาวสิริจรรยา บุญเพียร ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ  ช านาญการ 
21 นายนพพล ศีลอาภรณ์ ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ  ช านาญการ 
22 นางสาวปิยาภรณ์ มายา ต าแหน่ง นักกายภาพบ าบัด ปฏิบัติการ 
23 นายสรศักดิ์ มณีฤทธิ์ ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ 
24 นางอนุสรา สวรรคโลก ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ  ช านาญการ 
25 นางกัญญารัช ยาวิลาศ ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ  ช านาญการ 
26 นางณิชารีย์ คงเวียง ต าแหน่ง แพทย์แผนไทย  ช านาญการ 

     
 

เกณฑ์การประเมิน ข้าราชการ 
ดีเด่น ช่วงคะแนน 90 – 100 
ดีมาก ช่วงคะแนน 80 – 89 

 
 
 




