
                         บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   งานธุรการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลโขงเจียม  อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี   

ที ่ อบ 0032.001.03/3009                               วันที ่  15 พฤษภาคม  2564  

เรื่อง  ขออนุมัติลงนามผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานข้าราชการ  

เรียน  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลโขงเจียม 

ตามที่ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบระบบการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญประกอบ
กับกฏ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ. 2552 ได้ก าหนดแนวทางการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการพลเรือน
สามัญ โดยให้ด าเนินการเป็นตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือน
สามัญ (ตามหนังสือส านักงาน ก.พ ที่ นร1012/ว20 ลงวันที่ 3 กันยายน 2552 เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศ
จังหวัดอุบลราชธานี  เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ เพ่ือใช้ ในการเลื่อนเงินเดือนของ
ข้าราชการพลเรือนสามัญ  โรงพยาบาลโขงเจียม  

โรงพยาบาลโขงเจียม โดยคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติราชการของ
ข้าราชการโรงพยาบาลโขงเจียม พิจารณาเพ่ือเลื่อนขั้นเงินเดือน  รอบที่ 1  ระหว่างวันที่ 1  ตุลาคม 2563 – 
31 มีนาคม 2564  ประจ าปีงบประมาณ 2564  เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลการปฏิบัติงานข้าราชการที่อยู่ในระดับ ดีเด่น และดีมาก ของข้าราชการ ตามรายละเอียดที่แนบ
มาพร้อมนี้  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติและลงนามในประกาศท่ีแนบมาพร้อมนี้  
  

 
      (นายวรยุทธ  เลิศแล้ว) 
          นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
           หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป  
       

 
  

 
 

                     -อนุมัติ 

 
 

     (นายสิทธิพงษ์  อุ่นทวง) 
นายแพทย์ช านาญการ รักษาการในต าแหน่ง 
     ผู้อ านวยการโรงพยาบาลโขงเจียม 

   
 

 

 



 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการส่วนภูมิภาค 
โรงพยาบาลโขงเจียม  อ าเภอโขงเจียม  จังหวัดอุบลราชธาน ี

ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเวบไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ส าหรับหน่วยงานราชการบริหารในส่วนภูมิภาค ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
 

 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเวบไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 
 

 

 

ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลโขงเจียม  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
 

วัน เดือน ปี :  15 พฤษภาคม  2564 
 

หัวข้อ : ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานข้าราชการ 
 

รายละเอียดข้อมูล 
สรุปผลประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานข้าราชการ 

Link ภายนอก :  ไม่มี 
 

หมายเหตุ 
..................................................................................... ........................................................................ ................ 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 

 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล 
 
 
               (นางสาวจิราวรรณ  ทองเพชร)  
                  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  
             วันที่  15  เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564 
    

 

ผู้อนุมัติรับรอง 

 
                     (นายสิทธิพงษ์ อุ่นทวง) 
                ผู้อ านวยการโรงพยาบาลโขงเจียม               
      15  เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564  

 
 

ผู้รับผิดชอบการการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
 

 
(นายปรัชญา พลอยเพชร) 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

      วันที่  8  เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563 

 
 
 

 



 
 
 

ประกาศโรงพยาบาลโขงเจียม 
เรื่อง  ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานข้าราชการ 

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

  ตามท่ี คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ ประกอบกับกฏ 
ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ. 2552 ได้ก าหนดแนวทางการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ 
โดยให้ด าเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ
(ตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1012/ว20 ลงวันที่ 3 กันยายน 2552 เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศจังหวัด
อุบลราชธานี เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการเพ่ือใช้ในการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการ   
พลเรือนสามัญ โรงพยาบาลโขงเจียม 

โรงพยาบาลโขงเจียม โดยคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติราชการของ
ข้าราชการโรงพยาบาลโขงเจียม พิจารณาเพ่ือเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ รอบที่ 1  ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 
2562 – 30  เมษายน  2564  ประจ าปีงบประมาณ 2564 เรียบร้อยแล้วจึงขอประกาศผลการประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานข้าราชการที่อยู่ในระดับ ดีเด่น และดีมาก ของข้าราชการ ตาม
รายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้  
 

     ประกาศ ณ  วันที่   15   พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖4 

     

       
                 (นายสิทธิพงษ์  อุ่นทวง) 
     นายแพทย์ช านาญการ รักษาการในต าแหน่ง 
                    ผู้อ านวยการโรงพยาบาลโขงเจียม 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                     บัญชีรายชื่อผลการปฏิบัติราชการระดับดีเด่น และดีมาก รอบที่1    
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564 

หน่วยงาน โรงพยาบาลโขงเจียม ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ระดับการประเมิน 
  

 
    

1 นางนงคราญ ย่าพรหม พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ ดีมาก 2 

2 นายวรยุทธ เลิศแล้ว นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ ดีมาก 2 

3 นางสาวศิลป์ศภุา  บ่อเพชร พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  ดีมาก 2 

4 นายสรายุทธ์ หยงสิทธิ ์ นักเทคนิคการแพทย์ช านาญการ ดีมาก 3 

5 นางสาวติยารัตน ์ภูติยา เภสัชกรช านาญการ ดีมาก 3 

6 นางวิไลวรรณ  ทุมไมย แพทย์แผนไทยช านาญการ ดมีาก 3 

7 นางสาวเวทิตา  บุญสุข นายแพทย์ช านาญการ ดีมาก 3 

8 นางสาวสุธาว ี วิไลพรไสว ทันตแพทย์ช านาญการ ดีมาก 3 

9 นายรัฐพล  เกิดสุข นายแพทย์ปฏิบัติการ ดีมาก 3 

10 นายพงษ์ศธร จงจินากูล เภสัชกรปฏิบัติการ ดีมาก 3 

11 นางสใบพร  ศรีเนตร พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ดีมาก 3 

12 นางสาวรัตนาภรณ ์ แสนทวีสุข นักกายภาพบ าบัดปฏิบัติการ ดีมาก 3 

13 นางสาวธนภรณ ์ โอสถศร ี นักโภชนาการปฏิบัติการ ดีมาก 3 

14 
นางสาวเกศิน ีศักดิ์เมือง เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์

ปฏิบัติการ ดีมาก 3 

15 นางบุญฑริกา เลิศแล้ว พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ดีมาก 4 

16 นางนัทฤมล  ส่องแสง พยาบาลวิชีพช านาญการ ดีมาก 4 

17 นายคารมณ ์พุฒทอง เจ้าพนักงานเภสัชกรรมช านาญงาน ดีมาก 4 

18 นางสาวอัมพา ปัญญายิ่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน ดีมาก 4 

19 นางสาวจิราวรรณ  ทองเพชร เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ดีมาก 4 

20 นางทัศนี พุฒทอง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ดีมาก 4 

21 นางอนัญชนา ศรีบุรินทร ์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ดีมาก5 

22 นางอัญชนา มุงคุณดา พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ดีมาก5 

23 นางสาวปิยะพร พุ่มแก้ว พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ดีมาก5 

24 นางสาวกิตติพร บุ่งทอง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขช านาญงาน ดีมาก5 

25 นางจุฑาทิพย์  หลงชิน นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ดีมาก5 

26 นางชรินทิพย์ วงศ์วิเศษเดชา พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ดีมาก5 

27 นายปรัชญา  พลอยเพชร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ดีมาก5 

28 นางสาวชญาน ี ทองค า พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ดีมาก5 

29 นางดวงเดือน  นันทพูลทรัพย ์ เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ช านาญงาน ดีมาก5 


