
 
  

       บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย  อ.ศรีสัชนาลัย จ.สโุขทัย  โทร.๐๕๕-673136 
 

ที ่ สท.๐๐๓๒.๓๐๑.1/053              วันที่    9  มิถุนายน  2564      
 

เรื่อง  ขอประกาศรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ าปี ของบุคลากร 
ในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น และดีมาก ที่ป้ายประชาสัมพันธ์โรงพยาบาล 
ศรีสัชนาลัย และขออนุมัติเผยแพร่ในเว็ปไซต์ 
 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย 
 

  ด้วย กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย ได้จัดท าประกาศรายงานการประเมินผล
เกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ าปี ของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่
ในระดับดีเด่น และดีมาก รอบ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564) ที่ป้าย
ประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย เพื่อให้มีประสิทธิภาพและความโปร่งใสในหน่วยงาน 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและอนุมัติเพ่ือน าเผยแพร่บนเว็บไซต์โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย ต่อไป 
 

     
  
 

 (นางธัญลักษณ์   พุ่มชุ่ม) 
                                                             ต าแหนง่ เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
 
 
               √  อนุมัติ           ไม่อนุมัติ 
 
 
 

  (นายสุทนต์   ทั่งศิริ) 
         ผู้อ านวยการโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 

ประกาศโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย 
เรื่อง ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก 

.................................................................... 
  โดยที่หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1012/ว 20 ลงวันที่ 3 กันยายน 2552 เรื่องหลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ ก าหนดให้ผู้ประเมินประกาศรายชื่อข้าราชการผู้
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก ในที่เปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกัน เพ่ือเป็นการยกย่องชมเชยและ
สร้างแรงจูงใจให้พัฒนาผลการปฏิบัติราชการในรอบการประเมินต่อไปให้ดียิ่งขึ้น 
 

  ดังนั้น โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย จึงประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับ
ดีเด่นและดีมาก ในรอบการประเมินที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1  ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31  มีนาคม  2564 ดังบัญชี
รายละเอียดแนบท้ายนี้ 
 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
 

   ประกาศ ณ วันที่  9  เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2564 
 
 
 
      (นายสุทนต์   ทั่งศิริ) 
     ผู้อ านวยการโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย 
 



นางกฤษณา มหาปญัญาวงศ์

นางสาวจีระภา นาคนลิ

นายชัยพร อมรมุณีพงศ์

นางสาวมณทกานต์ นามแก้ว

เมธาสิทธิ์ นวลเนยีม

นายศรีทน ธิตะยา

นางศุภวรรณ ธิตะยา

นางสุพิศ กุลชัย

นางสาวสุรีย์ บ าเพ็ญรัตน์

นางอรชร เดือนเด่น

ระดบัดมีาก
นางสาวกชพรรณ นพพรพรร

นางกนกทิพย์ กิ้กสันเทีย

นางกรรณิการ์ ศรีมงคลธาราธร

นางเกษร โตอินทร์

นางสาวกันยนา เหมันต์

นางสาวกุสุมา วีระศักด์ิตระกูล

นางขวัญหล้า ชุบเล้ียง

นางสาวจันจิรา เชื้อทหาร

นางสาวจินดานชุ แผลงศร

นางสาวจิรสิตา ณ สงขลา

นางสาวจุฑามาศ สุดสัง

นายจักเรศ ยอดเกตุ

บัญชรีายชือ่ขา้ราชการผู้มผีลการปฏบิัตริาชการอยู่ในระดบัดเีดน่และดมีาก 

รอบการประเมนิที่ 1   ตัง้แตว่ันที่ 1 ตลุาคม 2563  ถึงวันที่ 31 มนีาคม 2564

ระดบัดเีดน่



ระดบัดมีาก
นายจิรกิตต์ิ ศรัทธาพิทักษ์

นายเจนภพ สุริยันต์

ว่าที่ร้อยเอก จักรกฤษณ์ นาข้าม

นางสาวฉันทมาส กล้าเดินดง

นางสาวชื่นสุข ตันเจริญ

นางสาวชุติมา แนน่ชารี

นางสาวชุติมา ละออ

นางชณัดดา แสวงลาภ

นางชมภู พงศ์พันธ์

นางชุติมา เดียวสกุล

นายชาติชาย กิจตะวงษ์

นางณัชศิร์กานต์ ปทัมะสนธิ

นางสาวณัฐณิชา พรหมเมธ

นางสาวณิชา ตันติไวทยพันธุ์

นางดลพร หรัิญรัตน์

นางดวงใจ พุทธปฏโิมกข์

นางสาวทรรศยา สามล

นางสาวทองกวาว ทิพย์ปราบ

นางสาวทิพย์สุคนธ์ ภูจุ่ฬา

นางสาวธมลวรรณ วีรกุล

นางสาวธัญพิชชา ดิบทิพย์

นางสาวนราธร ส าเภาทอง

นางสาวนฏัยา แก้วประเสริฐ

นางทานทิพย์ กรฤทธิ์

นางนงนชุ เมธาภาวะกรกูล

นางนนัทวัน แก้วรักถา

นางนชุชา พึ่งพันธุ์



ระดบัดมีาก
นางบญุนาค พวงทอง

นางประภาพิศ ต่วนเจริญศรี

นางวรณัน แสงทอง

สิบเอก วสันต์ เขียวสอาด

นางวิจิตรา สุวรรณอ าไพ

นางวีนสั สดใส

นางศจี สถิตย์สวรรค์

นางศิรพรรณ์ เที่ยงตรง

นางสกุณา พานชิย์วิลัย

นางสนธยา ทองรุ่ง

นางสมจิตร จันทร์สิงขรณ์

นางสมฤทัย ฤทธิสุนทร

นางสายชล ปกัษี

นางสาวเบญจมาศ จงบริบรูณ์

นางสาวเบญจวรรณ สืบพันธ์

นางสาวประนดัวินยี์ สุวรรณโฉม

นางสาวปญัญาภรณ์ เกตุคร้าม

นางสาวปณัฑอร ตัณฑการ

นายโปรดปราน ปิน่ศักด์ิ

นางสาวผกาทิพย์ สุขจิตร์

นายพีรภทัร คัชมาตย์

นางสาวพรรณิภา ไชยดก

นางสาวพัชราภรณ์ ยอดไหว

นางสาวพัชราภรณ์ สุภา

นางสาวพัฒนา ศิริวงศ์

นางสาวพิริยา นชุข า

นางสาวเพ็ญพร สุคนธจามร



ระดบัดมีาก
นายภคพล กรมพิศาล

นางสาวภควรรณ โพธิ์จันทร์

นางสาวภริูชา เจริญกุล

นางสาวมณีกร แก้วกูล

นางสาวมะลิวรรณ บตุรเนยีม

นางสาวเยาวลักษณ์ หอมหวาน

นางสาวรวีวรรณ เล็กวิลัย

นางสาวรุ้งกาญจน์ จันทร์สุคนธ์

นายร่มธรรม สมบรูณ์เอนก

นายวรายุทธ คลังต่วน

นายวิศิษฏ์ ใจวิสุทธิ์หรรษา

นายวีรยุทธ ทิมแย้ม

นางสาววรลักษณ์ จงบริบรูณ์

นางสาววรัทยา วิไลสกุลยง

นางสาววราภรณ์ ตุ้มพงศ์

นางสาววราลักษณ์ รังสิวุฒาภรณ์

นางสาววิภาดา วสุวัฒนศรี

นางสาววิรัชฎา ดาดาษ

นางสาวศศิประภา สีสงคราม

นางสาวศุภศิริ ตันติยุทธ

นางสาวสรวีย์ เพชรกิ่ง

นางสาวสสิธร เขียวน้ าเงิน

นางสาวสุกัญญา วันมอย

นางสาวสุนศิา ต๊ิบประวงศ์

นางสาวสุรัชนา ชูศรี

นางสาหร่าย ขวัญวงศ์

นางสุกัญญา ค าแปง



ระดบัดมีาก
นางสุธาพร บณุยศิวาพงศ์

นางสุนนัทา กรุณามิตร

นางสุนสิา ภขูมัง

นางสุภทัรา ศรีสุวรรณ

นางสุภารัตน์ จีระกมล

นางสาวอริสา ค าผงแดง

นางสาวอัจฉรา อู่คงคา

นางสาวอัจฉริยา มิง่กล่ิน

นางสาวอัมพวัน อุดมวัฒนกูล

นางสาวอุสุมา เชื้อกล้วย

นางอลงกรณ์ ศรีกอก

นางอักษรสวรรค์ ดอกผ้ึง

นายเอกพงศ์ ทิงาเครือ

นายเอนก จันทร์แจ

นายอภสิิทธิ์ ใจกอง



แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย 
ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธาณสุข 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.2564 
 

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย 
ชื่อหน่วยงาน : กลุ่มงานบริหารทั่วไป.  โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย 
 
วัน/เดือน/ปี  :  9  มิถุนายน  2564 
 
หัวข้อ :  ประกาศรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ าปี ของบุคลากร 
ในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น และดีมาก ที่ป้ายประชาสัมพันธ์โรงพยาบาล 
ศรีสัชนาลัย และขออนุมัติเผยแพร่ในเว็ปไซต์ 
 
 
 
 
 

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
             - ขอรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ าปี ของบุคลากร 
ในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น และดีมาก รอบ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
(ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564) ที่ป้ายประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย และขออนุมัติเผยแพร่ใน  
เว็ปไซต์ 

 
Link/ภายนอก :  ไม่มี ……………….-………………………………………………………………………………………………………… 
หมายเหตุ  : ………………………………………………………………………………………………………………………..................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 
              ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล                                             ผู้อนุมัติรับรอง 
 
                    
..............................................................................                ............................... ........................................ 
              (นางธัญลักษณ์   พุ่มชุ่ม)                                             (นายสุทนต์  ทั่งศิริ) 
ต าแหน่ง เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์                    ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย 
         วันที ่ 9  มิถุนายน 2564                                      วันที่  9  มิถุนายน  2564 
        

ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
 
 

................................................................................ 
    (นายเอกพงศ์  ทิงาเครือ) 

   ต าแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
   วันทื่  9  มิถุนายน  2564 

                  
 


