
 บันทกึข้อความ 
ส่วนราชการ งานธุรการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 

ที ่ พล 0232.301.1.1/123 วันที่     31  พฤษภาคม  256๔ 

เรื่อง  ขออนุมัติลงนามประกาศรายชื่อ บุคลากร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ผู้มีผลการปฏิบัติ
ราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก  

เรียน  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 

                                เรื่องเดิม 

                                ตามที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มี
ผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น และดีมาก รอบท่ี ๑/๒๕๖๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖3 – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔) 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ นั้น 
             ข้อพิจารณา 
                      ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๒/ว๒๐  ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๒ ข้อ ๙ (๖) ที่ระบุ 
“ให้ผู้บังคับบัญชาตามข้อ ๒ ระบุ (๑) ถึง (๑๑) ประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการปฏิบัติราชการ
ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกัน เพ่ือเป็นการยกย่องชมเชย และสร้างแรงจูงใจให้พัฒนา
ผลการปฏิบัติราชการในรอบการประเมินต่อไปให้ดียิ่งขึ้น สำหรับส่วนราชการที่มีการกำหนดระดับผลการประเมินผล
การปฏิบัติราชการเกินกว่า ๕ ระดับ ให้ผู้ประเมินประกาศรายชื่อผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับสูงกว่า
ระดับดีขึ้นไป” และตามหลักการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ประจำปีงบประมาณ 2564 กำหนดให้หน่วยงานต้องมีการประกาศและเปิดเผยรายชื่อบุคลากรในหน่วยงาน 
ผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น และดีมาก สำหรับการจ้างงานทุกประเภท อีกด้วย 

   ข้อเสนอ 
                      เห็นสมควรประกาศรายชื่อข้าราชการ และบุคลากรในหน่วยงาน ผู้มีผลการปฏิบัติราชการ
อยู่ในระดับดีเด่นและดีมากของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการ 
เจ้าหน้าที่ บุคลากรภายในหน่วยงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ผู้รับบริการ และประชาชนทั ่วไป 
รับทราบเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุญาต 
 

   (นายอวบ  มีแดนไผ่)  
       นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 

                                                            หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 

                                                                          อนุญาต 
 

     (นายศิษฏิคม  เบ็ญจขันธ์) 
    ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 

 



บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ งานธุรการ  กลุ่มงานบริหารทั่วไป  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย                                      

ที ่ พล ๐๒๓๒.๓๐๑.๑.1/124   วันที ่      31  พฤษภาคม  ๒๕๖๔ 

เรื่อง   ขออนุญาตเผยแพร่ประกาศรายชื่อข้าราชการและบุคลากรในหน่วยงาน ผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ใน
ระดับดีเด่นและดีมาก รอบที่ ๑/๒๕๖๔ ( ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ) บนเว็บไซต์ของ
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 

เรียน  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 

ตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน  ของหน่วยงานภาครัฐ            
( Integrity & Transparency Assessment : ITA )  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กำหนดให้ส่วนราชการ
จะต้องมีประกาศรายชื่อข้าราชการและบุคลากรในหน่วยงาน ผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก 
ตามแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ ( Evidence – Based  Integrity  and  Transparency  Assessment )  
EB 8 นั้น 

                     ในการนี้  กลุ่มงานบริหารทั่วไป ขออนุญาตเผยแพร่ประกาศรายชื่อข้าราชการและบุคลากร 
ในหน่วยงาน ผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
นครไทย เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ บุคลากรภายในหน่วยงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
ผู้รับบริการ และประชาชนทั่วไป รับทราบเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุญาต  

  
 
    (นายอวบ  มีแดนไผ่) 

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 
 
 
              อนุญาต 
 
 
 
                             (นายศิษฏิคม  เบ็ญจขันธ์) 
                   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย  



 

 

 
  

ประกาศโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 
เรื่อง  รายชื่อบุคลากร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ผู้มีผลการปฏิบัติราชการ 

อยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก 

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

 ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๒/ว๒๐  ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๒ ข้อ ๙ (๖) ที่ระบุ 
“ให้ผู้บังคับบัญชาตามข้อ ๒ ระบุ (๑) ถึง (๑๑) ประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการปฏิบัติ
ราชการในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกัน เพื่อเป็นการยกย่องชมเชย และสร้างแรงจูงใจ
ให้พัฒนาผลการปฏิบัติราชการในรอบการประเมินต่อไปให้ดียิ่งขึ้น สำหรับส่วนราชการที่มีการกำหนดระดับผล
การประเมินผลการปฏิบัติราชการเกินกว่า ๕ ระดับ ให้ผู้ประเมินประกาศรายชื่อผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ใน
ระดับสูงกว่าระดับดีขึ ้นไป” และตามหลักการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2564 กำหนดให้หน่วยงานต้องมีการประกาศและเปิดเผยรายชื่อ
บุคลากรในหน่วยงาน ผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น และดีมาก สำหรับการจ้างงานทุกประเภท อีกด้วย 

  ดังนั้น โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย จึงประกาศรายชื่อข้าราชการ และบุคลากรใน
หน่วยงาน ผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก ในรอบการประเมินที่ ๑ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 
256๓ ถึงวันที่ 3๑ มีนาคม 256๔ ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี้ 

     ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๑  พฤษภาคม  พ.ศ.  256๔ 
 
 
 

(นายศิษฏิคม  เบ็ญจขันธ์) 
         ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 
 
 

 

 

 

 

 



ล ำดับ ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง ระดับ

ดีมำก

ข้ำรำชกำร

1 น.ส.นฤมล ป้ันล้ี หัวหน้าพยาบาล ช านาญการพิเศษ

2 นายอุปถัมภ์ พูลหน่าย เภสัชกร ช านาญการพิเศษ

3 นางสุภาพร ปรางค์เจริญ นายแพทย์ ช านาญการ

4 นายปรีดี ดิษร นายแพทย์ ช านาญการ

5 นางอ าภาศรี ศรียศ พยาบาลวิชาชีพ ช านาญการ

6 นางศศิธร เป้รอด พยาบาลวิชาชีพ ช านาญการ

7 น.ส.กาญจนาพร ช่ืนชม ทันตแพทย์ ช านาญการ

8 นายธนกรณ์ ทองรักษ์ นักเทคนิคการแพทย์ ช านาญการ

9 นายอวบ มีแดนไผ่ นักจัดการงานท่ัวไป ช านาญการ

10 น.ส.กัญญาภัค สะอาดอ้น นายแพทย์ ช านาญการ

11 นางอัมพร หาญแก้ว พยาบาลวิชาชีพ ช านาญการ

12 น.ส.แววตา ข าแจ่ม พยาบาลวิชาชีพ ช านาญการ

13 นางจารุวรรณ ปานเกิด พยาบาลวิชาชีพ ช านาญการ

14 นางวิไลวรรณ เสือสะเดา พยาบาลวิชาชีพ ช านาญการ

15 น.ส.จิรัชญา จันแสน พยาบาลวิชาชีพ ช านาญการ

16 นายสุวนัย แสงราช นักกายภาพบ าบัด ปฏิบัติการ

17 นายพัทธนันท์ มาแจ๊ด จพ.พัสดุ ปฏิบัติงาน

18 น.ส.จิตติมา ไทยหาญ นายแพทย์ ช านาญการ

19 น.ส.ระวิวรรณ สิงห์ป้อง นายแพทย์ ช านาญการ

20 น.ส.นมิตา วงศ์วัชรานนท์ นายแพทย์ ช านาญการ

21 นางธมลวรรณ ดีธงทอง พยาบาลวิชาชีพ ช านาญการ

22 นางหน่ึงฤทัย มหาวงศนันท์ จพ.เภสัชกรรม ช านาญงาน

23 น.ส.พูลศิริ ญาณปัญญา นักรังสีการแพทย์ ปฏิบัติการ

24 นางกานต์ธีรา ธนูสา พยาบาลวิชาชีพ ช านาญการ

25 น.ส.ทิพวรรณ อินอ่ า นวก.สาธารณสุข ปฏิบัติการ



26 น.ส.บุศราวดี อินค าไพ พยาบาลวิชาชีพ ช านาญการ

27 น.ส.จินตนา แหลมพิมาย นวก.สาธารณสุข ปฏิบัติการ

28 น.ส.ปัญจรัตน์ ทองเช้ือ พยาบาลวิชาชีพ ช านาญการ

29 นายยุทธพล ทองนาคปาน พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ

30 นางศิรินภา อุ่นพรม พยาบาลวิชาชีพ ช านาญการ

31 น.ส.ทองใบ ใจวงค์ พยาบาลวิชาชีพ ช านาญการ

32 นางจิณัฐตา บัวขัน พยาบาลวิชาชีพ ช านาญการ

33 น.ส.ไพรินทร์ พุกอูด จพ.การเงินและบัญชี ช านาญงาน

34 นางตุลยากร โตเครือดี จพ.การเงินและบัญชี ช านาญงาน

35 น.ส.ชลิตา เตียวตระกูล นายแพทย์ ช านาญการ

36 น.ส.จิตตมาศ ปันแปง นายแพทย์ ปฏิบัติการ

37 น.ส.ภานุชญา ค าภาพิลา เภสัชกร ช านาญการ

38 นางวันวิสา เกษแก้ว นักเทคนิคการแพทย์ ปฏิบัติการ

39 น.ส.ชนม์นิภา ยศปัญญา พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ

40 น.ส.พจมาน จันทะวงค์ พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ

41 น.ส.นิชธาวัลย์ ฤทธ์ิเนติกุล พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ

42 น.ส.นภกมล วาสนาวณิช พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ

43 นางกันทิวาห์ แสงปัญญา พยาบาลวิชาชีพ ช านาญการ

44 น.ส.สุนีย์ ดีพิจารณ์ พยาบาลวิชาชีพ ช านาญการ

45 น.ส.พิพัฒน์ อินแตง พยาบาลวิชาชีพ ช านาญการ

46 น.ส.ศิริพร พุ่มมรดก ทันตแพทย์ ปฏิบัติการ

47 นายทัศนะ ศรีสุราษฎร์ นวก.สาธารณสุข ช านาญการ

48 น.ส.จุฬานี ฟักแฟง นายแพทย์ ช านาญการ

49 น.ส.หน่ึงฤทัย ขุมเพ็ชร เภสัชกร ช านาญการ

50 น.ส.ณัฐพร บัวดี จพ.เวชสถิติ ปฏิบัติงาน

51 นางกัญญาณัฐ ทับแปลง นวก.สาธารณสุข ปฏิบัติการ

52 น.ส.จริญา เขียวเรือง พยาบาลวิชาชีพ ช านาญการ

53 นางพรพิมล ป้ันอุดม พยาบาลวิชาชีพ ช านาญการ



54 น.ส.สุมาลี ด้วงสูงเนิน พยาบาลวิชาชีพ ช านาญการ

55 น.ส.สุภัทรา จันทาวิโรจน์ พยาบาลวิชาชีพ ช านาญการ

56 น.ส.กุสุมา จงทอง พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ

57 นางจิตรลดา พันธ์แซง พยาบาลวิชาชีพ ช านาญการ

58 นายภูธเรศ ป้องคูหลวง พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ

59 น.ส.กรุณา บูรณะกรณ์ ทันตแพทย์ ปฏิบัติการ

60 นายทรงคุณ ศิลปศาสตร์ เภสัชกร ปฏิบัติการ

61 นายยุทธนา ศรีทอง จพ.เภสัชกรรม ช านาญงาน

62 น.ส.สุฑารัตน์ บูรณะทอง เภสัชกร ปฏิบัติการ

63 น.ส.วิไลวรรณ จันทะคุณ นักเทคนิคการแพทย์ ปฏิบัติการ

64 นางเสาวลักษณ์ จันทร์ศรี พยาบาลวิชาชีพ ช านาญการ

65 นางสมพร ระวีวัฒน์ พยาบาลวิชาชีพ ช านาญการ

66 นางธัญชนก เกตุกรม พยาบาลวิชาชีพ ช านาญการ

67 น.ส.กันยารัตน์ พิสุทธิโสภณ พยาบาลวิชาชีพ ช านาญการ

68 นางสุธาสินี มงคลวัจน์ พยาบาลวิชาชีพ ช านาญการ

69 นายกลศาสตร์ เกตุกรม พยาบาลวิชาชีพ ช านาญการ

70 น.ส.อภัสรา อุประบุญ พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ

71 น.ส.ชวนชิต ทองดอนค า พยาบาลวิชาชีพ ช านาญการ

72 น.ส.กุลธิดา คงกล่อม พยาบาลวิชาชีพ ช านาญการ

73 น.ส.ธีรานันท์ มะปะโท พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ

74 น.ส.จันทิมา จันทร์ดี พยาบาลวิชาชีพ ช านาญการ

75 น.ส.กนกวรรณ สายบุญเตียง พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ

76 น.ส.เกษรา ตาสี พยาบาลวิชาชีพ ช านาญการ

77 น.ส.จิตรานุช ปัญญาวัน จพ.สาธารณสุข ปฏิบัติงาน

78 น.ส.วารุณี สัสดีแพง พยาบาลวิชาชีพ ช านาญการ

79 น.ส.นิตยา สุทธิ พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ

80 น.ส.โยทกา แสงคณิต พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ

81 น.ส.สายพิน ไกรคง พยาบาลวิชาชีพ ช านาญการ



82 นางวิลาวัณย์ จันทน พยาบาลวิชาชีพ ช านาญการ

83 นางอรุณี แก้วกองทรัพย์ พยาบาลวิชาชีพ ช านาญการ

84 นายเทอดพงษ์ อุ่นแก้ว พยาบาลวิชาชีพ ช านาญการ

85 น.ส.สุทธิดา สีทุ่งลือ พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ

86 น.ส.วิภาลัย เนตรแสงสี พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ

87 นายชนาวี ม่ันคง พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ

88 น.ส.อุมาพร แก้วเอ่ียม พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ

89 น.ส.พัชรพร เสนานุช จพ.สาธารณสุข ปฏิบัติงาน

90 นายจีระศักด์ิ ป้ันแจ่ม จพ.สาธารณสุข ปฏิบัติงาน

91 นางดูรณี โพธ์ิแก้ว จพ.ทันตสาธารณสุข ช านาญงาน

92 น.ส.บุณยวรรณ ค าหล้า จพ.ทันตสาธารณสุข ช านาญงาน

93 น.ส.กนกวรรณ สังสี จพ.ทันตสาธารณสุข ช านาญงาน

94 นายคณิน ศิลาหลัก ทันตแพทย์ ช านาญการ

95 น.ส.พัชรพรรณ เผยวัจน์ ทันตแพทย์ ปฏิบัติการ

96 น.ส.นันทิชา ศรีวิจารย์ นายแพทย์ ปฏิบัติการ

97 น.ส.จิตรลดา สุทธิ นายแพทย์ ปฏิบัติการ

98 น.ส.สิริษฎา ฉัตรรัตนกุลชัย นายแพทย์ ช านาญการ

99 น.ส.ฐิติกาญจน์ ผสมบุญ นายแพทย์ ช านาญการ

100 นายธีรภัทร เขียวสอาด นายแพทย์ ช านาญการ

101 นางวิภาดา อิทธิมงคลกุล เภสัชกร ช านาญการ

102 นายประยุธ พันธ์แซง เภสัชกร ช านาญการ

103 น.ส.กาญจนา ปัญญาแหลม เภสัชกร ช านาญการ

104 นางเกศินี ปัญญาภู จพ.เภสัชกรรม ช านาญงาน

105 นางพนาวัลย์ ศรีสุวรรณภพ เภสัชกร ช านาญการ

106 น.ส.พนิดา นาคบุรี จพ.เภสัชกรรม ช านาญงาน

107 น.ส.นวภัทร์ ธูปกลาง จพ.เภสัชกรรม ปฏิบัติงาน

108 นายวชิรวิทย์ กลมเกลียว นักเทคนิคการแพทย์ ปฏิบัติการ



ลูกจ้ำงประจ ำ

1 นายอนามัย  รอดทองดี พนักงานเภสัชกรรม ส.๒



 
ภาพถ่ายการติดประกาศรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

ประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก ในที่เปิดเผย
ให้ทราบ ในรอบปีงบประมาณ 256๔ 

 
 

 
 
 



 
ภาพถ่ายการติดประกาศรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

ประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก ในที่เปิดเผย
ให้ทราบ ในรอบปีงบประมาณ 256๔ 

 
 

 
 
 

        















































































































แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก 

ตามประกาศโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2563 
สำหรับหน่วยงานราชการบริหารส่วนภูมิภาค โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 

 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานราชการบริหารส่วนภูมิภาค          

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 
 
ชื่อหน่วยงาน  : กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 
วัน/เดือน/ปี  :     ๓๑ พฤษภาคม 256๔ 
หัวข้อ  :  ประกาศรายชื่อข้าราชการและบุคลากรในหน่วยงาน ผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น  
           และดีมาก รอบที่ ๑/๒๕๖๔ ( ๑ ตุลาคม ๒๕๖3 - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ) 
 รายละเอียดข้อมูล ตามเอกสารแนบ             
Link ภายนอก  :  ไม่มี 
หมายเหตุ  : …………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
     
                   ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล                                 ผู้อนุมัติรับรอง 
 
 
                     ( นายอวบ  มีแดนไผ่ )                              ( นายศิษฏิคม   เบ็ญจขันธ์ ) 
      ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป     ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 
     วันที่ ๓๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 256๔                  วันที่ ๓๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 256๔                  
 

 
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

 
 

( นางสาวทศพรสวรรค์  แจ้งธีรศิลป์ ) 
                                            ตำแหน่ง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์  
                                         วันที่ ๓๑  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 256๔                  
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