










แนวทางปฏิบัติในการประเมินผลการปฏิบัติราชการแนบท้ายประกาศส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี  
 

การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและลูกจ้างประจ า 
1. ให้หน่วยงานทุกแห่งจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการรายบุคคลระหว่างหัวหน้ากลุ่มงาน/ 

หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้างาน/ผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชาในกลุ่มงาน / ฝ่าย/งานในส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดอุดรธานี หรือผู้อ านวยการโรงพยาบาลชุมชน กับผู้ใต้บังคับบัญชาในโรงพยาบาลชุมชน หรือผู้อ านวยการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลกับผู้ใต้บังคับบัญชาในสังกัดโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล หรือสาธารณสุข
อ าเภอกับผู้ใต้บังคับบัญชาในส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ และให้มีการประชุมก าหนดตัวชี้วัดร่วมกันที่จะใช้ใน
การประเมินผลการปฏิบัติราชการแล้วให้มีการลงนามรับทราบเป็นลายลักษณ์อักษร  และก าหนดเวลาที่ชัดเจน
ให้ข้าราชการสามารถทักท้วง หรือคัดค้านตัวชี้วัดได้  หากไม่ทักท้วงตามเวลาที่ก าหนดถือว่ายอมรับตัวชี้วัดนั้น  
หากมีข้าราชการไม่ลงนามรับทราบตัวชี้วัดซึ่งเป็นงานในหน้าที่รับผิดชอบ  ให้ผู้ประเมินเก็บหลักฐานที่แสดงว่าได้
แจ้งตัวชี้วัดนั้นให้แก่ข้าราชการดังกล่าวทราบแล้ว  เพ่ือไว้เป็นหลักฐานประกอบการประเมินเมื่อสิ้นรอบการ
ประเมิน   

2. การประเมินผลการปฏิบัติราชการให้ประเมินอย่างน้อย 2 องค์ประกอบ ได้แก่ผลสัมฤทธิ์ของงาน 
ร้อยละ 70 และประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน หรือสมรรถนะ ร้อยละ 30  (ส าหรับการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ  หรือมีระยะเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่
ราชการอยู่ในระหว่างรอบการประเมินให้ผลสัมฤทธิ์ของงาน  และพฤติกรรมปฏิบัติราชการโดยสัดส่วนคะแนน
แต่ละองค์ประกอบ ร้อยละ  50) และจัดท าแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการรายบุคคลตามแบบ ป.1 และ
แบบ ป.2    

3.  ด าเนินการจัดท าแบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  (รอบการประเมินครั้งที่  2) 
ให้ผู้รับการประเมินได้รับทราบผลการประเมินถูกต้อง  ครบถ้วน  หากมีข้าราชการไม่ยินยอมลงลายมือชื่อ
รับทราบผลการประเมินให้ด าเนินการ ดังนี้ 
     3.1 หากข้าราชการผู้นั้นอยู่ระหว่างลาอบรม ลาป่วย ลากิจ ลาคลอดบุตร หรือลาพักผ่อนให้
หน่วยงานแจ้งให้ข้าราชการผู้นั้นลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมิน 
     3.2 หากมีข้าราชการผู้นั้นไม่ยอมรับผลการประเมิน  แต่ผู้ประเมินได้พิจารณาแล้วเห็นว่าได้
ประเมินผลการปฏิบัติราชการโดยถูกต้องและเป็นธรรมแล้ว  ผู้ประเมินสามารถขอให้บุคคลใดที่อยู่ในเหตุการณ์
ลงชื่อเป็นพยานในการแจ้งผลการประเมินนั้นได้  และให้มีการรายงานให้ผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นทราบด้วย  
อีกทั้ง ให้หาสาเหตุว่าปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นได้อย่างไร เพ่ือน ามาวิเคราะห์หาสาเหตุและวิธีการแก้ไขปัญหาซึ่ง
อาจเกิดจากตัวบุคคล  รายละเอียดตัวชี้วัด กระบวนการและวิธีการประเมินอาจไม่เป็นธรรมก็ได้  เพ่ือจะได้เป็น
ข้อมูลประกอบการประเมินในรอบถัดไป         

 4.  ด้านบริหารจัดการ  ให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองฯ  ของหน่วยงานเพื่อพิจารณาผล 
การประเมิน  และบริหารวงเงินอย่างโปร่งใส เหมาะสมและเป็นธรรม  และการประเมินผล  และการบริหาร
วงเงินต้องได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการกลั่นกรองฯ 
การเลื่อนเงินเดือน 
 ข้าราชการ 

1. การเลื่อนเงินเดือนให้เลื่อนปีละ  2  ครั้ง 
                ครั้งที่  1  เป็นการเลื่อนเงินเดือนส าหรับการปฏิบัติราชการในครึ่งปีแรก (1 ตุลาคม ถึง 31 
มีนาคม) โดยให้เลื่อนในวันที่ 1 เมษายน  ของปีที่ได้เลื่อน 
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      ครั้งที่  2  เป็นการเลื่อนเงินเดือนส าหรับการปฏิบัติราชการในครึ่งปีหลัง   (1 เมษายน  ถึง  30 
กันยายน)  โดยให้เลื่อนในวันที่  1  ตุลาคมของปีถัดไป 
 2. วงเงินใช้ในการเลื่อนเงินเดือนและค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการ ไม่เกินร้อยละ 2.90 ของ
ฐานเงินเดือนรวม  ณ  วันที่  1  มีนาคม 2563  

3. การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการแต่ละคนในแต่ละครั้ง ให้เลื่อนได้ในอัตราไม่เกินร้อยละ  6  ของฐาน 
ในการค านวณ  และไม่เกินเงินเดือนสูงสุดตามที่ ก.พ.ก าหนด  และใช้วิธีหารเฉลี่ยเพ่ือให้ข้าราชการทุกคนได้รับ
การเลื่อนเงินเดือนในอัตราร้อยละที่เท่ากันไม่ได้ 

     3.1 การค านวณจ านวนเงินส าหรับเลื่อนเงินเดือน  ถ้ามีเศษไม่ถึงสิบบาทให้ปัดขึ้นเป็นสิบบาท 
     3.2 ส าหรับข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนถึงข้ันสูง หรือใกล้ถึงขั้นสูง ของระดับต าแหน่ง  ให้ได้รับ 

ค่าตอบแทนพิเศษให้ค านวณเงินที่ได้เลื่อนไม่ให้ปัดเศษ  และไม่ให้ตัดตัวเลขหลังจุดทศนิยมนั้น 
 3.3 ให้แบ่งกลุ่มคะแนนผลการประเมินเป็น 5 ระดับ คือ ดีเด่น  ดีมาก  ดี  พอใช้  ต้องปรับปรุง 

ช่วงประเมินคะแนนแต่ละระดับและร้อยละของฐานการค านวณ  เพ่ือเลื่อนเงินเดือนให้เป็นไปตามที่ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดประกาศหลักเกณฑ์  ดังนี้ 

ระดับผลการประเมิน ช่วงคะแนนประเมิน ร้อยละการเลื่อนเงินเดือน 
ดีเด่น 90 - 100 3.00-6.00 
ดีมาก 80 – 89.99 2.50-2.99 

ดี  70 – 79.99 2.00-2.49 
พอใช้ 60 – 69.99 1.50-1.99 

ต้องปรับปรุง ต่ ากว่า 60 ไม่ได้เลื่อน 
   3.4 ข้าราชการซึ่งจะได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนในแต่ละครั้งต้องมีผลการประเมินการปฏิบัติ 

ราชการไม่ต่ ากว่าระดับพอใช้  หรือร้อยละ  60 ขึ้นไปและให้หน่วยงานชี้แจงเหตุผลประกอบการเสนอเลื่อน
เงินเดือนกรณีท่ีต่ ากว่าร้อยละ 2 
        3.4.1 เมื่อผลการประเมินการปฏิบัติราชการของข้าราชการอยู่ในระดับต้องปรับปรุงให้
ด าเนินการจัดท าค ามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง กรณีข้าราชการพลเรือนสามัญผลการปฏิบัติราชการใน
ระดับต้องปรับปรุง(ต่ ากว่าร้อยละ 60) ดังนี้ 

 ข้อ 1 ให้ผู้บังคับบัญชาที่ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการในระดับที่ต้องให้ได้รับการ
พัฒนาปรับปรุงตนเอง ต้องแจ้งให้ผู้รับการประเมินทราบเกี่ยวกับผลการประเมินพร้อมทั้งก าหนดให้ผู้นั้นเข้ารับ
การพัฒนาปรับปรุงตนเองโดยให้ลงลายมือชื่อรับทราบไว้เป็นหลักฐาน ทั้งนี้ในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง 
ให้ผู้บังคับบัญชาจัดให้ข้าราชการผู้นั่นท าค ามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง โดยก าหนดเป้าหมายในระดับ  
อันเป็นที่พอใจของทางราชการให้ชัดเจน เพ่ือใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการครั้งต่อไป ดังนี้ 
    1.1 ร่วมจัดท าค ามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเองตามแบบจัดท าค ามั่นในการพัฒนาปรับปรุง
ตนเอง (เอกสารแนบท้าย 1)  
    1.2 ให้ใช้แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ส่วนที่ 3 แผนการพัฒนาการปฏิบัติ
ราชการรายบุคคล ในรอบที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับต้องปรับปรุง (ต่ ากว่าร้อยละ 60) มาจัดท าแผนพัฒนา
รายบุคคลเพ่ือเป็นเครื่องมือประเมินผลการพัฒนาความรู้ ทักษะ สมรรถนะที่ต้องการพัฒนา และแบบ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ ในการก าหนดค ามั่นในการ
พัฒนาปรับปรุงตนเองสอดคล้องกับแผนพัฒนาการปฏิบัติราชการรายบุคคล (เอกสารแนบท้าย 2) 

3/ 



-3- 
 

ข้อ 2 การประเมินผลการปฏิบัติราชการและการพัฒนาปรับปรุงตนเองของข้าราชการตามข้อ 1 
ให้มีระยะเวลาไม่เกินสามรอบการประเมิน 
               ข้อ 3 กรณีที่ผู้ถูกประเมินเห็นว่าการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้บังคับบัญชามีความ 
ไม่เป็นธรรม อาจท าค าคัดค้านยื่นต่อผู้บังคับบัญชารวมไว้กับผลการประเมินเพ่ือเป็นหลักฐานได้ ภายใน 15 วัน 
หลังจากทราบผลการประเมินและให้ผู้บังคัลบัญชารวมรวมรายงานเสนอผู้มีอ านาจล าดับถัดไป เพ่ือประกอบ
ความเห็นในการพิจารณาข้อ 1 ให้ผู้บังคับบัญชาที่ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการในระดับที่ต้องให้
ได้รับการพัฒนาปรับปรุงตนเอง ต้องแจ้งให้ผู้รับการประเมินทราบเกี่ยวกับผลการประเมินพร้อมทั้งก าหนดให้    
ผู้นั้นเข้ารับการพัฒนา 

   4. ข้าราชการที่บรรจุเข้ารับราชการทั้งกรณีบรรจุใหม่และบรรจุกลับ  ถ้าจะอยู่ในเกณฑ์ท่ีได้รับการ 
พิจารณาเลื่อนเงินเดือนในวันที่ 1 เมษายน  หรือวันที่ 1 ตุลาคม จะต้องได้รับการบรรจุเข้ารับราชการในวันที่   
1 ธันวาคม หรือวันที่ 1 มิถุนายน  แล้วแต่กรณี 
    5. ข้าราชการที่ถึงแก่ความตายก่อนหรือในวันที่  1  เมษายน  หรือวันที่  1  ตุลาคม  ต้องมีเวลา
ปฏิบัติราชการในรอบครึ่งปีที่แล้วมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 4 เดือน ก่อนวันที่ถึงแก่ความตาย  เช่น ในรอบการ
เลื่อนเงินเดือนวันที่ 1 เมษายน 2563  ได้ถึงแก่ความตายในวันที่ 31 มกราคม  2563 นับเวลาปฏิบัติราชการ
ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2563 ครบ 4 เดือนพอดี กรณีนี้จะได้รับการเลื่อนเงินเดือนใน
วันที่  31 มกราคม 2563 (วันที่ถึงแก่ความตาย)         
    6. ข้าราชการผู้ซึ่งได้รับอนุญาตให้ไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยในประเทศ  หรือ
ต่างประเทศต้องมีเวลาปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่า 4 เดือน การที่ข้าราชการไปเข้ารับการฝึกอบรม (ราชการ
ส่งไป)ถือว่าข้าราชการผู้นั้นไปราชการและข้าราชการมีสิทธิได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน 

   7. ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ลา หรือมาท างานสายเกินจ านวนครั้งที่ผู้บังคับบัญชาผู้มีอ านาจสั่งเลื่อน 
เงินเดือน หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายก าหนดเป็นหนังสือไว้ก่อนแล้ว  (หากหน่วยงานใดจะก าหนดหลักเกณฑ์การ
ลาและการมาท างานสาย เพ่ือให้ข้าราชการในสังกัดถือปฏิบัติก็ขอให้เริ่มด าเนินการตั้งแต่รอบการประเมิ นโดย
จะต้องเสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัด  ซึ่งเป็นผู้มีอ านาจสั่งเลื่อนเงินเดือนเป็นผู้พิจารณาในเรื่องดังกล่าว 

   8. ข้าราชการผู้ซึ่งจะได้รับการเลื่อนเงินเดือนต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ของ กฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อน 
เงินเดือน พ.ศ. 2552 ในครึ่งปีที่แล้วมา  กล่าวคือ 

1. ไม่ถูกสั่งพักราชการเกิน  2  เดือน 
2. ไม่ขาดราชการโดยไม่มีเหตุอันควร 
3. ลาไม่เกิน 23 วันท าการ โดยไม่รวมลาอุปสมบท/ลาคลอดบุตร/ป่วยจ าเป็น/ป่วยประสบ 

อันตราย/พักผ่อน/ตรวจเลือก/เตรียมพล/ท างานองค์การระหว่างประเทศ 
กลุ่มข้าราชการ 

1. ต าแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส, ระดับช านาญงาน  และระดับปฏิบัติงาน 
2. ต าแหน่งประเภทวิชาการ  ระดับช านาญการพิเศษ,  ระดับช านาญการ  และระดับปฏิบัติการ 

ข้าราชการในกลุ่มที่ 1 และ 2 ให้ผู้อ านวยการโรงพยาบาลชุมชน, สาธารณสุขอ าเภอ และหัวหน้ากลุ่มงานใน 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี  เป็นผู้บริหารวงเงินตามท่ีจังหวัดจัดสรร 

3. ส าหรับต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ในโรงพยาบาลชุมชนให้ผู้อ านวยการโรงพยาบาล 
ชุมชนเป็นผู้ให้ข้อมูลและความเห็นเพ่ือประกอบการประเมิน  โดยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจะเป็นผู้
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
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4. ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงพยาบาลชุมชน  ให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดและคณะเป็นผู้พิจารณา 

การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
5. ต าแหน่งสาธารณสุขอ าเภอให้เสนอผลการประเมินการปฏิบัติราชการต่อนายอ าเภอเพ่ือประเมินผล 

การปฏิบัติราชการ  
ลูกจ้างประจ า 

1. ให้ด าเนินการเลื่อนขั้นค่าจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเลื่อนขั้นค่าจ้าง 
ลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ พ.ศ. 2544 

2.  ให้ประเมินผลการปฏิบัติราชการเช่นเดียวกับข้าราชการ 
3.  ให้พิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างเป็นกรณีพิเศษ 2 ขั้นทั้งปี  ( ไม่เกิน 15% ของอัตราก าลังที่ปฏิบัติ 

งานจริง ณ  วันที่  1 กันยายน 2563) 
วิธีการและขั้นตอนการประเมินลูกจ้างประจ า 
- ก่อนเริ่มรอบการประเมิน หรือในช่วงเริ่มรอบการประเมิน ให้ผู้ประเมินและผู้รับการประเมิน

ก าหนดข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับการมอบหมายงานและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ก าหนดตัวชี้วัด  
หรือหลักฐานบ่งชี้ความส าเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะงาน 

- ระหว่างรอบการประเมินให้ผู้ประเมินติดตามความก้าวหน้าของผู้รับการประเมินอย่างต่อเนื่อง
เพ่ือประเมินผลส าเร็จของงานในช่วงเวลา 3 เดือนแรกของรอบการประเมินว่าสอดคล้องกับเป้าหมายที่ก าหนด
ไว้หรือไม่ เมื่อผู้ประเมินคาดว่าผู้รับการประเมินมีผลการประเมินต่ ากว่าค่าเป้าหมายหรือระดับที่คาดหวัง  
ให้ผู้ประเมินแจ้งผู้รับการประเมินทราบ และให้ค าปรึกษาแนะน าเพ่ือปรับปรุง แก้ไข พัฒนาผลการปฏิบัติ
ราชการของผู้รับการประเมินในช่วง 3 เดือนหลังของรอบการประเมิน 

- สิ้นรอบการประเมิน เมื่อผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของลูกจ้างประจ า อยู่ในระดับต้อง
ปรับปรุง ให้ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ พ.ศ. 2537 ข้อ 60 
(5) ซึ่งก าหนดให้ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุ สั่งให้ลูกจ้างประจ าที่ไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลในระดับดันเป็นที่พอใจของทางราชการ ออกจากราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ก าหนดไว้
ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนโดยอนุโลม   

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





ล ำดับ ต ำแหน่ง ชื่อ - สกลุ ต ำแหน่ง ระดับ
เลขที่

1 64844 นำยกรุง  เยน็วัฒนำ นักวิชำกำรสำธำรณสุขปฏิบัติกำร ดีเด่น
2 90724 นำงสำวบุญญำพร  ศิริประทุม นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร ดีเด่น
3 63369 นำงสำวปำรรัตน์  วุฒิเจริญวงศ์ นำยแพทยช์ ำนำญกำร ดีเด่น
4 165730 นำงสำวเยน็อรุำ  สัตยำวัน นำยแพทยช์ ำนำญกำร ดีเด่น
5 192634 นำงสำวชลลดำ  เอยีสกลุ นำยแพทยช์ ำนำญกำร ดีเด่น
6 63539 นำงนัยนันท์  ยิ่งยอด พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร ดีเด่น
7 63503 นำงปรำณี  ปุตุรงค์ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร ดีเด่น
8 64191 นำงปุณยนุช  รตินันทวดี พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร ดีเด่น
9 64373 นำงเกวลี  หงษ์ทอง พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร ดีเด่น
10 64466 นำงบุญฐิตำ  พรมแสนปัง พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร ดีเด่น
11 63559 นำงสุพิศ  ศิริสวัสด์ิ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร ดีเด่น
12 63538 นำงนงนภัส  ปรีมงคล พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร ดีเด่น
13 63543 นำงอญัชุลี  นิตยค์ ำหำญ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร ดีเด่น
14 63544 นำงวิลำวัณย ์ ยะปะภำ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร ดีเด่น
15 59229 นำงรงรอง  หมัน่วิชำ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร ดีเด่น
16 152186 นำงจำรุณี ชำวกะมุด พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร ดีเด่น
17 205737 นำงนริสรำ  คุณวัฒนำนนท์ พยำบำลวิชำชีพปฏิบัติกำร ดีเด่น
18 170863 นำยคงศักด์ิ สิงห์เสนำ เภสัชกรช ำนำญกำร ดีเด่น
19 68195 น.ส.เปรมฤดี  ธำตุไพบูลย์ เภสัชกรช ำนำญกำร ดีเด่น
20 152073 นำงวรรณลดำ  ศรีษำ เภสัชกรช ำนำญกำร ดีเด่น
21 63688 นำงสำวปฏิญำ  ปุระเทพ นักจดักำรงำนทั่วไปช ำนำญกำร ดีเด่น
22 63542 นำงองัคณำ  นำมบุตร พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร ดีเด่น
23 65070 นำยธีระวัต  เคนถำวร จพ.สำธำรณสุข อำวุโส ดีเด่น
24 178725 นำงสำวรัตนำภรณ์  ใสหมี นักเทคนิคกำรแพทยช์ ำนำญกำร ดีเด่น
25 175476 นำงสำวกนกอร  น ำสุย จพ.วิทยำศำสตร์กำรแพทยช์ ำนำญงำน ดีเด่น
26 63516 นำยพงษ์ชัย  แววศรี จพ.รังสีกำรแพทยช์ ำนำญงำน ดีเด่น
27 63518 นำงสำวจนัทร์ธิดำ  ตรัยศิลำนันท์ เภสัชกรช ำนำญกำร ดีเด่น
28 152182 นำงสำวอรทัย  ชนมำสุข พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร ดีเด่น
29 174051 นำงธินิดำ  บัวกล้ำ นักกำยภำพบ ำบัดช ำนำญกำร ดีเด่น
30 182010 นำยภำณุพงษ์  ปัชชำดี ทันตแพทยช์ ำนำญกำร ดีเด่น
31 157253 นำยธนำธิป  บัวกล้ำ นำยแพทยช์ ำนำญกำร ดีเด่น
32 63835 นำงบุญญำรักษ์  จนัโทศรี พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร ดีเด่น
33 63410 นำงนวลจนัทร์  รักษำเคน จพ.สำธำรณสุข ช ำนำญงำน ดีเด่น
34 93423 นำงลักษิญำณี  ภูผิวเหลือง เภสัชกรปฏิบัติกำร ดีเด่น

รายชือ่ข้าราชการผู้มีผลปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก
รอบการประเมินที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (1 ตุลาคม 2562 ถึงวนัที่ 31 มีนาคม 2563)



ล ำดับ ต ำแหน่ง ชื่อ - สกลุ ต ำแหน่ง ระดับ
เลขที่

35 205738 นำยภำณุพงษ์  พังตุ้ย พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร ดีเด่น
36 63540 นำยกมลศักด์ิ  เอนกนวล พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร ดีเด่น
37 63556 นำงวิมลวรรณ  มหิวรรณ์ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร ดีเด่น
38 63536 นำงสำวมัลลิกำ  ลุนจกัร์ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำรพิเศษ ดีเด่น
39 170246 นำงสำวชนกำนต์  ดุลยเกษม ทันตแพทยช์ ำนำญกำร ดีเด่น
40 152174 นำยเมธินทร์  ขอบุญส่งเสริม ทันตแพทยช์ ำนำญกำรพิเศษ ดีเด่น
41 64146 นำงฑิตยำ  ปำละศรี พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร ดีเด่น
42 63663 นำงสำวกลัยน์ภัส  ศรีบุตรโคตร พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร ดีเด่น
43 151948 นำงสำวละมุล  สวยรูป พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร ดีเด่น
44 151984 นำงอรัญญำ  วงศ์ชมภู พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร ดีเด่น
45 188472 นำงสำวสุภำพร  อนิทร์มนต์ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร ดีเด่น
46 151946 นำยวชิรศักด์ิ  วงศ์ชมภู พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร ดีเด่น
47 63541 นำงบัวทอง  บุตรด้วง พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร ดีเด่น
48 63552 นำงประนอม  แววศรี พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร ดีเด่น
49 63554 จ.อ.นพดล  โคตรบุตร พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร ดีเด่น
50 63634 นำงสำวนฤมล  สีปำกดี พยำบำลวิชำชีพปฏิบัติกำร ดีเด่น
51 63523 นำงสุภำ  ศรีบุญเรือง พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร ดีเด่น
52 188473 นำงสำวศศิธร  มูลตรี พยำบำลวิชำชีพปฏิบัติกำร ดีเด่น
53 175465 นำงสำวชนัดดำ สิทธิโชติ จพ.เภสัชกรรมช ำนำญงำน ดีเด่น
54 63499 นำงมะลิดำ  บุตตะโยธี จพ.ธุรกำรอำวุโส ดีเด่น
55 17376 นำงลักคณำวดี  ดำน้อย พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร ดีเด่น
56 63547 นำงวำรุณี  ศรีสมบัติ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร ดีเด่น
57 188471 นำงสุคนธ์ทิพย ์ เขื่อนแกว้ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร ดีเด่น
58 151947 นำงสำวอจัฉรำ  เวชบรรพต พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร ดีเด่น
59 168948 นำยพลำกร  โคตร์สันเทียะ นำยแพทยช์ ำนำญกำร ดีเด่น
60 175511 นำงสำวสุปรำณี  สอดศรี จพ.สำธำรณสุข ช ำนำญงำน ดีเด่น
61 63551 นำงศุภิสรำ  โคตรบุตร พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร ดีเด่น
62 64863 นำงณัฎฐณิชำ  ป้องปก นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร ดีเด่น
63 193634 นำงสำวขวัญชนก  ศิริโยธำ นำยแพทยช์ ำนำญกำร ดีเด่น
64 170363 นำงสำวทัศนำ  จำรุวัฒนำนนท์ ทันตแพทยช์ ำนำญกำร ดีเด่น
65 152162 นำงสำวปรำณี  วงค์อนุ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร ดีเด่น
66 198537 นำงพัชรินทร์  ทองสิงห์ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร ดีเด่น
67 175464 นำงขนิษฐำ  คุณป๊อก จพ.เภสัชกรรมช ำนำญงำน ดีเด่น
68 175466 นำงนิตยำ  ก ำแพงโสภำ จพ.เภสัชกรรมช ำนำญงำน ดีเด่น
69 173698 นำงสำวศิริญญำ  เนตรโสภำ เภสัชกรปฏิบัติกำร ดีเด่น
70 151140 นำงสำวดวงตะวัน หงส์ทอง พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร ดีเด่น



 



 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ตามประกาศโรงพยาบาลหนองวัวซอ 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ส าหรับหน่วยงานโรงพยาบาลหนองวัวซอ 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ชื่อหนวยงาน :   โรงพยาบาลหนองวัวซอ 
วัน/เดือน/ป :  ๒๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๓ 
 
หัวข้อ: แบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based Integrity and Transparency Assessment :EBIT) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
     แบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based Integrity and Transparency Assessment : EBIT)   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
  EBIT ๑๔ หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ าปีของบุคลากรใน
หน่วยงานและเปิดผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบในรอบปีงบประมาณ 

- ประกาศรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ าปีของบุคลากรใน
หน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก 

Linkภายนอก : ไม่มี 
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………...... 
 
 
                           ผู้รับผดิชอบการให้ข้อมูล                                      ผู้อนุมัติรับรอง 
                               ธีระวัต  เคนถาวร                                           ปกรณ์ จารักษ์ 
                           (นายธีระวัต  เคนถาวร)                                      (นายปกรณ์ จารักษ์) 
              ต าแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส                 ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลหนองวัวซอ 
                      วันที่   ๒๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๓                           วันที่  ๒๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๓ 
 

                                                ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
                                                         กมลรัตน์  ทองเพชร 
                                                   (นางสาวกมลรัตน์  ทองเพชร)                                  
                                                  ต าแหน่ง เจ้าพนักงานเวชสถิติ           
                                                 วันที่  ๒๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๓ 
 
 


