
 
 

       บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  ฝ่ายบริหารทั่วไป  โรงพยาบาลแม่ทา  อำเภอแม่ทา  จังหวัดลำพูน 

ที่  ลพ  0032.301/694                            ลงวันที่     11 มิถุนายน  2564 

เรื่อง  ขออนุญาตนำประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน เรื่อง ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ใน  
       ระดับดีเด่นและดีมาก รอบการประเมินที่  1/2564  ปิดประกาศประชาสัมพันธ์และนำขึ้นเผยแพร่บน  
       เว็บไซต์ของหน่วยงาน   

เรียน  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่ทา 

     ตามหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ที่ ลพ 0032/ว 8289 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564  
ได้ส่งประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน เรื่องข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก  
รอบการประเมินที ่1/2564 นั้น  

 กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลแม่ทาจึงขออนุญาตนำประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน  
ดังกล่าว ปิดประกาศประชาสัมพันธ์และนำขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลแม่ทาต่อไป 

    จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาอนญุาต        

              
      (นางรัตนาภรณ์  สุคำอ้าย) 
           นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 

      

           อนุมัติ/ลงนาม 

                 
        (นายสันติ  วงศ์ฝั้น) 
         นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรม) รักษาการในตำแหน่ง 
          ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่ทา 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ  ฝ่ายบริหารทั่วไป  โรงพยาบาลแมท่า  อำเภอแม่ทา  จังหวัดลำพูน 

ที่  ลพ  0032.301/295                            ลงวันที่   11 มิถุนายน  2564 

เร่ือง  การประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดบัดีเด่นและดีมาก  

เรียน  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่ทา 

  เรื่องเดิม 
     1. หนังสือสำนักงาน ก.พ.ที่ นร 1012/ว 20 ลงวันที่  3 กันยายน 2552 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการ

ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ 
  ข้อ  2 (7) ผู้ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ ได้แก่ ผู้บังคับบัญชา

ระดับสำนัก กอง หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าสำนักหรือกองสำนักข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ใน
บังคับบัญชา 

  ข้อ  9 (7) ให้ผู้ประเมินตามข้อ 2 ประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการปฏิบัติ
ราชการ อยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกัน เพื่อเป็นการยกย่องชมเชยและสร้างแรงจูงใจให้พัฒนา   
ผลการปฏิบัติราชการในรอบการประเมินต่อไปให้ดียิ่งขึ้น 

 2. โรงพยาบาลแม่ทา ได้ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัด 
รอบการประเมินที่ 1/2564 (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) เรียบร้อยแล้ว โดยมีข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผล
การปฏิบัติราชการในระดับดีเด่นและดีมาก ดังนี้ 

  1. ระดับดีเด่น  จำนวน  1  ราย 
   1. นายสันติ  วงศ์ฝั้น  นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ 

  2. ระดับดีมาก  จำนวน  75  ราย  รายชื่อตามเอกสารแนบท้าย 

 ข้อพิจารณา 
 กลุ่มงานบริหารทั่วไป  พิจารณาแล้วเพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ

ในสังกัดโรงพยาบาลแม่ทา เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ  
ข้างต้น อันจะเป็นการยกย่องชมเชยและสร้างแรงจูงใจให้ข้าราชการดังกล่าวพัฒนาผลการปฏิบัติราชการ ในรอบการประเมิน
ต่อไปให้ดียิ่งขึ้น เห็นควรประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก  ในที่
เปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกัน 

 ข้อเสนอ 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา  หากเห็นชอบขอได้โปรดดำเนินการดังนี้ต่อไปด้วย  จักเป็นพระคุณ 
 1. ลงนามในประกาศโรงพยาบาลแม่ทา เรื่องรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการประเมินการปฏิบัติงาน

ระดับดีเด่นและดีมาก รอบการประเมินปีงบประมาณ 1/2564 (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564) 
 2. ลงนามในหนังสือแจ้งให้บุคลากรโรงพยาบาลแม่ทารับทราบประกาศฯโดยทั่วกัน 
 3. อนุญาตให้นำประกาศฯขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์และติดประกาศฯของโรงพยาบาลแม่ทา 

                    
      (นางรัตนาภรณ์  สุคำอ้าย) 
             นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 

           อนุมัติ/ลงนาม 

        
       (นายสันติ  วงศ์ฝั้น) 
     นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรม) รักษาการในตำแหน่ง 
          ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่ทา 



 
 
 

ประกาศโรงพยาบาลแม่ทา 
เร่ือง  รายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการปฏิบตัิราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก 

รอบการประเมินที่ 1/2564  
(1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) 

.............................................. 
  ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ.ที่ นร 1012/ว 20 ลงวันที่ 3 กันยายน 2552 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ กำหนดให้ผู ้ประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
ข้าราชการพลเรือนสามัญ ประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก 
ในที่เปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกัน เพื่อเป็นการยกย่องชมเชยและสร้างแรงจูงใจให้พัฒนาผลการปฏิบัติราชการในรอบการ
ประเมินต่อไปให้ดียิ่งขึ้น นั้น 
  โรงพยาบาลแม่ทา ได้ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัด 
รอบการประเมินที่ 1/2564 (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2564) เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อประกาศ
รายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก     
  1.1 ระดับดีเด่น จำนวน  1  ราย 
   1. นายสนัติ  วงศ์ฝัน้  นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ 
  1.2 ระดับดีมาก  จำนวน  75  ราย  รายชื่อตามเอกสารแนบท้าย  

   ประกาศ  ณ วันที ่ 11  มิถุนายน 2564 
 

 
 

(นายสันติ  วงศ์ฝั้น) 
นายแพทยช์ำนาญการพิเศษ (ดา้นเวชกรรม)  

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่ทา 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ประกาศโรงพยาบาลแม่ทา 
เร่ือง  รายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการปฏิบตัิราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก 

รอบการประเมินที่ 1/2564  
(1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2564) 

.............................................. 
  ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ.ที่ นร 1012/ว 20 ลงวันที่ 3 กันยายน 2552 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ กำหนดให้ผู ้ประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
ข้าราชการพลเรือนสามัญ ประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก 
ในที่เปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกัน เพื่อเป็นการยกย่องชมเชยและสร้างแรงจูงใจให้พัฒนาผลการปฏิบัติราชการในรอบการ
ประเมินต่อไปให้ดียิ่งขึ้น นั้น 
  โรงพยาบาลแม่ทา ได้ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัด 
รอบการประเมินที่ 1/2564 (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2564) เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อประกาศ
รายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก     
  1.1 ระดับดีเด่น จำนวน  1  ราย 
   1. นายสนัติ  วงศ์ฝัน้  นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ 
  1.2 ระดับดีมาก  จำนวน  75  ราย  รายชื่อตามเอกสารแนบท้าย  

   ประกาศ  ณ วันที ่ 11  มิถุนายน 2564 
 

 
 

(นายสันติ  วงศ์ฝั้น) 
นายแพทยช์ำนาญการพิเศษ (ดา้นเวชกรรม)  

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่ทา 
 
 
 
 
 
 
 



 
บัญชีรายช่ือข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก 
รอบการประเมินที่ 1  (ตั้งแต่วันที่ 1  ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564) 

 
1. ระดับดีเด่น  จำนวน  1  ราย 

1. นายสันติ  วงศ์ฝั้น  นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ 

 2. ระดับดีมาก  จำนวน  75  ราย  ตามรายช่ือดังต่อไปนี้ 
        1. นางพัชรี คำธิตา 

2. นายเทพฤทธิ์ พัฒนรังสรรค์ 
3. นายเอกรัตน์ ณะปัญญา 
4. นางสาวสุนิสา สัจจวิโส 
5. นางสาวรัตภรณ์ เป็งยะ 
6. นางภิญญาพัชญ์ ขันเชียง 
7. นางรัตนาภรณ์ สุคำอ้าย 
8. นายสงกรานต์ หมอกเมือง 
9. นางเยาวนันท์ แข็งแรง 
10. นางสาวจินตนา เถาปาอินทร์ 
11. นางสาวอังควรา ใจยา 
12. นางสาวชนิกา จีนต้น 
13. นางสาวนิธิพร จันทร์ขจรชัย 
14. นายนพพร ปารมีโชค 
15. นางสาวกัลยาณี ไชยลา 
16. นางศรีวรรณ์ วงศ์สุวรรณ 
17. นางสาวเดือนเพ็ญ ไชยวงค์ 
18. นางสุบิน ทองเอีย 
19. นางสาวรุ่งทิวา เขื่อนศรี 
20. นางอัตถภรณ์ สุธรรมยะ 
21. นางจิราภรณ์ คงเสถียรพงษ์ 
22. นายอุเทน เลาสัตย์ 
23. นางสาวสุภสัสร ศศิพงศ์พนา 
24. นางจินดา เลาสัตย ์
25. นางประภาลักษณ์ พรมพิงค์ 
26. นางบุศรินทร์ สีมา 
27. นางอัญชลี รัตนภิญโญพงษ์ 
28. นายสุดอำนาจ ธรรมชัย 
29. นางภาวดี ปัญญากาศ 
30. นางจุฑารินทร์ สุวรรณธรีางกูร 
31. นางยุพเรศ ญาณมงคลศิลป์ 
32. นางสาวพิชญา ฟั่นสาย 
33. นายอรรถพล นาคทอง 
34. นางสาวรุ่งฉัตร คล้ายทับทิม 
35. นางสาววัสสิกา เจริญทรัพย์ 
 
 
 



 
 
36. นายอวยพร คำวงค์ศา 
37. นางหทัย ล้านโรจน ์
38. นางประกายศรี มณีขัติย์ 
39. นางสาวดรุณี ตันติปาลกุล 
40. นางวันทนีย์ นาคน้อย 
41. นางสาวณัฐนันท์ จันทรา 
42. นางสาวนันทิญา อินทุวัน 
43. นางสุภาพันธ์ รังรองธานินทร์ 
44. นางสาวรติรัตน์ ปรากฎวงค์ 
45. นางสาวอรนุช กันทะ 
46. นางสาวนิรชา ไชยนิลวงค์ 
47. นางวิภารัตน์ กันทาทรัพย์ 
48. นายภาณุพงศ์ ปาจุวัง 
49. นางอัจฉรา พรมโต 
50. นางธวาริน อ่อนนวล 
51. นายธนภูมิ พนิตนันท์ 
52. นางสาวสุภามาศ สมเป้า 
53. นายชุมพล ลินแสนกาศ 
54. นางการเกต รังรองธานินทร์ 
55. นางไมยะวี สมบุญโสด 
56. นางสาวศุวรัตน์ สุวรรณหล่อ 
57. นางสาวนัฏฐาพร สุภาผาบ 
58. นางนันทินี ตุ้ยกาศ 
59. นางสาวหัสนา ตุงคณาคร 
60. นางสุธีรัตน์ เม่ากลาง 
61. นางสาวอรุณศรี คำบุรี 
62. นางรัตติยา ปิกวงค์ 
63. นางสาวปัทมา หล้าสมบูรณ์ 
64. นางสาวพรนภา อ้ายตั้ง 
65. นายสุจินต์ อาจหาญ 
66. นางสาวสุพรรณี ปงผาบ 
67. นายณรงค์ชัย ใจยา 
68. นางสาววชิชุดา พงษ์ปัน 
69. นายสิทธิศักดิ์ เลาหกุล 
70. นางสาวณิรัศม์รยา ไชยฉกรรจ์ 
71. นางอรพรรณ ปาจุวัง 
72. นางสาวรสพร ทากิจ 
73. นางสาวนภัสชนน กวีกรณ์ 
74. นางอรอนงค์ ไชโย 
75. นางลภัคลดา พุ่มเจริญ 

 




