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เรื่อง 
  

  โปรดลงนามประกาศผลการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 

 

เรียน   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลหนองวัวซอ 

  ความเป็นมา 
  อ้างถึง เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ซึ่ง กระทรวงสาธารณสุขมีการขับเคลื่อนการด าเนินการตาม  มาตรการ ๓ ป ๑ ค                         
(ปลูก/ ปลุกจิตส านึก ป้องกันปราบปราม และ เครือข่าย) ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมุ่งเน้นการป้องกัน  
การทุจริตให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพผ่านกระบวนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน        
ของหน่วยงานภาครัฐภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี  

  
 

  ข้อพิจารณา 
  เพ่ือให้การด าเนินการด้าน ITA ของโรงพยาบาลหนองวัวซอ สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ของการ
ประเมินตามตัวชี้วัดของแบบวัด (MOPH Open Data Integrity and Transparency Assessment : MOIT)  ตามแบบ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานสาธารณสุข และส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
อุดรธานี ได้ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ใน ระดับดีเด่นและดีมาก ในรอบการประเมินที่ ๒ 
(วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) และเพ่ือให้การยกย่องชมเชยและสร้างแรงจูงใจให้พัฒนาผล
การปฏิบัติราชการในรอบการประเมินต่อไปให้ดียิ่งขึ้น จึงเห็นควรแจ้งเวียนให้เจ้าหน้าที่ทราบโดยทั่วกัน และขอ
อนุญาตน าเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน http://nwshospital.com/2018 โรงพยาบาลหนองวัวซอ องค์กร
คุณธรรม (ITA) รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ/ไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้ 
 

  ข้อเสนอ    
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามและอนุญาตเผยแพร่ต่อไป จะเป็นพระคุณ 

 
(นางศุภากาญจน์  อุปโคตร) 

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 

ความเห็นผู้อ านวยการโรงพยาบาลหนองวัวซอ 
 

   เห็นชอบ 
   อนุญาตเผยแพร่            

 

        
 (นายปกรณ์  จารักษ์) 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลหนองวัวซอ 
 

 

(ส าเนาคู่ฉบับ) 

http://nwshospital.com/2018


 
ประกาศโรงพยาบาลหนองวัวซอ 

เรื่อง  ประกาศรายชื่อบุคลากรผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก 
................................................... 

  

  ด้วยโรงพยาบาลหนองวัวซอ ได้ด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ
ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และลูกจ้างชั่วคราวในสังกัด เพ่ือใช้
ประกอบการพิจารณาแต่งตั้งและเลื่อนเงินเดือน ในรอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 เมษายน - ๓0 กันยายน ๒๕๖๔ 
ตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๒/ ว ๒๐ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ ก าหนดให้ผู้ ประเมินท าการประกาศรายชื่อ
บุคลากรในหน่วยงานผู้มีผลการปฏิบัติราชการในระดับดีเด่น และดีมาก เป็นการเปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกัน 
เพ่ือเป็นการยกย่องชมเชยและสร้างแรงจูงใจให้พัฒนาผลการปฏิบัติราชการในรอบการประเมินต่อไปให้ดียิ่งขึ้น 
 

  ทั้งนี้ เพ่ือให้การด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการเป็นไปด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม 
และตรวจสอบได้ โรงพยาบาลหนองวัวซอ จึงขอประกาศรายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ 
พนักงานกระหรวงสาธารณสุข และลูกจ้างชั่วคราว ผู้มีผลการปฏิบัติราชการในระดับดีเด่นและดีมาก  การ
ประเมินพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ในรอบที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  ดังบัญชีแนบท้ายประกาศนี้  
 

  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

   ประกาศ  ณ  วันที่  1๑  ตุลาคม  พ.ศ. 256๔     
 

 
(นายปกรณ์  จารักษ์) 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลหนองวัวซอ 
 



ล ำดบั ต ำแหน่ง ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง กำรจัด

เลขที่ ล ำดบั

1 63503 นางปราณี  ปุตุรงค์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ดีเด่น

2 63539 นางนัยนันทน์  ยิ่งยอด พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ดีเด่น

3 65070 นายธีระวัต  เคนถาวร จพ.สาธารณสุข อาวุโส ดีเด่น

4 63540 นายกมลศักด์ิ  เอนกนวล พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ดีเด่น

5 63543 นางอัญชุลี  นิตย์ค าหาญ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ดีเด่น

6 63498 นางเบญจมาศ  ช านาญไพร เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส ดีเด่น

7 63369 นางสาวปารรัตน์  วุฒิเจริญวงศ์ นายแพทย์ช านาญการ ดีเด่น

8 165730 นางสาวเย็นอุรา  สัตยาวัน นายแพทย์ช านาญการ ดีเด่น

9 157253 นายธนาธิป  บัวกล้า นายแพทย์ช านาญการ ดีเด่น

10 192634 นางสาวชลลดา  เอียสกุล นายแพทย์ช านาญการ ดีเด่น

11 63536 นางสาวมัลลิกา  ลุนจักร์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ ดีเด่น

12 152174 นายเมธินทร์  ขอบุญส่งเสริม ทันตแพทย์ช านาญการพิเศษ ดีเด่น

13 152182 นางสาวอรทัย  ชนมาสุข พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ดีเด่น

14 63542 นางอังคณา  นามบุตร พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ดีเด่น

15 63538 นางนงนภัส  ปรีมงคล พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ดีเด่น

16 63544 นางวิลาวัณย์  ยะปะภา พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ดีเด่น

17 63835 นางบุญญารักษ์  จันโทศรี พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ดีเด่น

18 63516 นายพงษ์ชัย  แววศรี เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ช านาญงาน ดีเด่น

19 64844 นายกรุง  เย็นวัฒนา นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ดีเด่น

20 63688 นางสาวปฏิญา  ปุระเทพ นักจัดการงานทัว่ไปช านาญการ ดีเด่น

21 63499 นางศุภากาญจน์  อุปโคตร เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ดีเด่น

22 63518 นางสาวจันทร์ธิดา  ตรัยศิลานันท์ เภสัชกรช านาญการ ดีเด่น

23 178725 นางสาวรัตนาภรณ์  ใสหมี นักเทคนิคการแพทย์ช านาญการ ดีเด่น

24 174051 นางธินิดา  บัวกล้า นักกายภาพบ าบัดช านาญการ ดีเด่น

25 245603 นางอรกัญญา  มะโนราช นักโภชนาการปฏิบัติการ ดีเด่น

บัญชีแนบท้ำยประกำศโรงพยำบำลหนองวัวซอ

รำยชือ่ข้ำรำชกำรผู้มีผลกำรปฏบิัติรำชกำร  อยู่ในระดับดีเด่น - ดีมำก

รอบ 2 (ระหว่ำงวันที่ 1 เมษำยน 2564 ถึง 30 กันยำยน 2564)



26 59497 นายศิรทัช  กุลธินี แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ ดีเด่น

27 170363 นางสาวทัศนา  จารุวัฒนานนท์ ทันตแพทย์ช านาญการ ดีเด่น

28 152073 นางวรรณลดา  ศรีษา เภสัชกรช านาญการ ดีเด่น

29 170863 นายคงศักด์ิ สิงห์เสนา เภสัชกรช านาญการ ดีเด่น

30 231955 นางสาวทิพวรรณ  จันทคร นักเทคนิคการแพทยปฏิบัติการ ดีเด่น

31 236062 นางสาวสุนิษา  พูลภาพ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ดีเด่น

32 64863 นางณัฎฐณิชา  ป้องปก นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ ดีเด่น

33 236064 นางสาวจุฑามาศ  สมสาย นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ดีเด่น

34 205738 นายภาณุพงษ์  พังตุ้ย พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ดีเด่น

35 64146 นางฑิตยา  ปาละศรี พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ดีเด่น

36 63523 นางสุภา  ศรีบุญเรือง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ดีเด่น

37 64373 นางเกวลี  เชตต้ี พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ดีเด่น

38 198537 นางพัชรินทร์  ทองสิงห์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ดีเด่น

39 59229 นางรงรอง  หมั่นวิชา พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ดีเด่น

40 151948 นางสาวละมุล  สวยรูป พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ดีเด่น

41 64466 นางบุญฐิตา  พรมแสนปัง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ดีเด่น

42 151984 นางอรัญญา  วงศ์ชมภู พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ดีเด่น

43 63556 นางวิมลวรรณ  มหิวรรณ์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ดีเด่น

44 151947 นางสาวอัจฉรา  เวชบรรพต พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ดีเด่น

45 63547 นางวารุณี  ศรีสมบัติ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ดีเด่น

46 63551 นางศุภิสรา  โคตรบุตร พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ดีเด่น

47 63634 นางสาวนฤมล  สีปากดี พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ดีเด่น

48 205737 นางนริสรา  คุณวัฒนานนท์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ดีเด่น

49 226770 นางสาวอนุกูล  หลาบหนองแสง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ดีเด่น

50 226772 นางสาววราภรณ์  หลาบยองศรี พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ดีเด่น

51 63818 นางสาวศิริรัตน์  สอนนาแซง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ดีเด่น

52 226773 นางสาวชไมพร  เจริญสุข พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ดีเด่น

53 188473 นางสาวศศิธร  มูลตรี พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ดีเด่น

54 198564 นางสาวพนิดา  ค าขาด พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ดีเด่น

55 63410 นางนวลจันทร์  รักษาเคน เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน ดีเด่น

56 175511 นางสาวสุปราณี  สอดศรี เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน ดีเด่น

57 192638 นางสาวธัญญา  พานิชพันธุ์ นายแพทย์ช านาญการ ดีเด่น



58 168948 นายพลากร  โคตร์สันเทียะ นายแพทย์ช านาญการ ดีเด่น

59 193634 นางสาวขวัญชนก  ศิริโยธา นายแพทย์ช านาญการ ดีเด่น

60 93423 นางลักษิญาณี  ภูผิวเหลือง เภสัชกรช านาญการ ดีเด่น

61 173698 นางสาวศิริญญา  เนตรโสภา เภสัชกรปฏิบัติการ ดีเด่น

62 175465 นางสาวชนัดดา สิทธิโชติ เจ้าพนักงานเภสัชกรรมช านาญงาน ดีเด่น

63 240397 นางสาวแพรวพรรรณ  ป่าล่ันทม เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน ดีเด่น

64 170246 นางสาวชนกานต์  ดุลยเกษม ทันตแพทย์ช านาญการพิเศษ ดีเด่น

65 68195 น.ส.เปรมฤดี  ธาตุไพบูลย์ เภสัชกรช านาญการ ดีเด่น

66 175476 นางสาวกนกอร  น าสุย เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ช านาญงาน ดีเด่น

67 244069 นางสาวพิจิกา  ฉ่ ามณี นักกายภาพบ าบัดปฏิบัติการ ดีเด่น

68 63534 นางสาวดวงตะวัน หงษ์ทอง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ดีเด่น

69 241075 นางสุภาวดี  สินสิทธิประเสริฐ นักจิตวิทยาปฏิบัติการ ดีเด่น

70 90724 นางสาวบุญญาพร  ศิริประทุม นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ ดีเด่น

71 63552 นางประนอม  แววศรี พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ดีเด่น

72 152186 นางจารุณี ชาวกะมุด พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ดีเด่น

73 63554 จ.อ.นพดล  โคตรบุตร พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ดีเด่น

74 188472 นางสาวสุภาพร  อินทร์มนต์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ดีเด่น

75 63459 นายท านุรัฐ จันทร์เทศ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ดีเด่น

76 226771 นางสาวกรรณิการ์  ภูธรชัย พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ดีเด่น

77 63663 นางสาวกิติมา  ศรีบุตรโคตร พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ดีเด่น

78 63559 นางสุพิศ  ศิริสวัสด์ิ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ดีเด่น

79 231956 นางสาวสุภัคจิรา  ช่วยค้ าชู นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ ดีเด่น

80 182010 นายภาณุพงษ์  ปัชชาดี ทันตแพทย์ช านาญการ ดีเด่น

81 175464 นางสาวขนิษฐา พิมพ์ศรี เจ้าพนักงานเภสัชกรรมช านาญงาน ดีเด่น

82 63541 นางบัวทอง  บุตรด้วง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ดีเด่น

83 64191 นางปุณยนุช  รตินันทวดี พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ดีเด่น

84 152162 นางสาวปราณี  วงค์อนุ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ดีเด่น

85 17376 นางลักคณาวดี  ดาน้อย พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ดีเด่น

86 151946 นายวชิรศักด์ิ  วงศ์ชมภู พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ดีเด่น



 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ตามประกาศโรงพยาบาลหนองวัวซอ 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ส าหรับหน่วยงานโรงพยาบาลหนองวัวซอ 

 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ชื่อหนวยงาน :   โรงพยาบาลหนองวัวซอ 
 

วัน/เดือน/ป :  11  ตุลาคม  ๒๕๖4 
 

หัวข้อ : MOIT 8 : รายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของบุคลากรในหน่วยงาน และ
เปิดเผยผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น และระดับดีมาก ในที่เปิดเผยให้ทราบ รอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และ
รอบปงีบประมาณ พ.ศ. 2565  
 

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
- บันทึกข้อความลงนามประกาศผลการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

- ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ใน ระดับดีเด่นและดีมาก ในรอบการประเมินที่ ๒ 
(วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

Link ภายนอก : http://www.nwshospital.com/2018/announce.php 
 
หมายเหตุ : ………………………………………………………………………………………………………………………………………..……...... 
  
 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล 
ศุภากาญจน์  อุปโคตร 

(นางศุภากาญจน์  อุปโคตร) 
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 

วันที่  11  ตุลาคม  ๒๕๖4 
 

 

ผู้อนุมัติรับรอง 
ปกรณ์ จารักษ์ 

(นายปกรณ์  จารักษ์) 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลหนองวัวซอ 

วันที่  11  ตุลาคม  ๒๕๖4 
 

ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
ศุภชัย  รินน้อย 

(นายศุภชัย  รินน้อย) 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

วันที่  11  ตุลาคม  ๒๕๖4 
 

 


