
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล 
 
 

(นายจิระชาติ วงศ์กาฬสินธุ์)                             
ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

วันที่.......... 7 ธันวาคม 2563......... 
 

 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง 
ส านักงานปลัดกรทรวงสาธารณสุข 

ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 

ส าหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางส านักปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

 
 
 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางส านักงานปลัดกรทรวงสาธารณสุข 
 

 
ชื่อหน่วยงาน: ……………ฝ่ายบริหารงานทั่วไป……………………………………………………………………………………………………….. 
วัน/เดือน/ปี: ………7 ธันวาคม 2563………………………………………………………………………………………………………………… 
หัวข้อ: …………ผลการประเมินผลปฏิบัติราชการประจ าป ี2563 รอบที่ 2 (1 เมษายน – 30 กันยายน 2563) 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
 
 
 
ผลการประเมินผลปฏิบัติราชการประจ าปี 2563 รอบที่ 2 (1 เมษายน – 30 กันยายน 2563) 
 
 
 
 
 
Linkภายนอก………………………………………………………………………………………………………………………………………….............. 
หมายเหตุ……………………………………………………………………………………………………………………………………………................. 
 

  

 

ผู้อนุมัติรับรอง 
 
 

 (...นางสาวยพุา รามค า...) 
ต าแหน่ง...เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
วันที่............... 7 ธันวาคม 2563............. 

 

ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
 
 

(..นายนรินทร์ อักษร...) 
ต าแหน่ง...นักวิชาการคอมพิวเตอร์..... 

วันที่............ 7 ธันวาคม 2563................ 



 

                       บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ..............................................................................................................................................      

ที ่....................................................................   วันที่ .............................................................. .... ............ 
เรื่อง    

 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบุ่งคล้า 

ตามที่โรงพยาบาลบุ่งคล้าได้ด าเนินการประเมินผลปฏิบัติราชการประจ าปี ๒๕๖3 ณ 1 เมษายน 
2563 – 30 กันยายน 2563 เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและโปร่งใส นั้น  

ฝ่ายงานบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลบุ่งคล้าขอให้ทา่นพิจารณาด าเนินการดังนี้ 

 1. รับทราบรายงานและประกาศการประเมินผลปฏิบัติราชการ ณ 1 เมษายน 2563 –  
30 กันยายน 2563 

 2. ขออนุญาตเผยแพร่ประกาศการรายงานประเมินผลปฏิบัติราชการ ณ 1 เมษายน 2563 –
30 กันยายน 2563 การปฏิบัติราชการระดับดีเด่นและดีมาก ผ่านเว็บไซด์ และปอร์ดประชาสัมพันธ์ 
ของโรงพยาบาลบุ่งคล้า 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติ 

 

 
                (นางสาวยุพา รามค า) 

                                     เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
                        
 
       อนุมัติ 
 
 

           (นายชัยพฤกษ์ วรเริ่มสกุล) 
         นายแพทย์ช านาญการพิเศษ (ดา้นเวชกรรม) รักษาการในต าแหน่ง  
                                      ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบุง่คล้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานการประเมินผลปฏิบัติราชการประจ าปี ๒๕๖3 ( เมษายน – กันยายน 2563)               . 
  และขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซด์หน่วยงาน 

ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลบุ่งคล้า  โทร ๐ ๔2 499 106 ต่อ 202 

  บก   ๐๐๓๒.๓๐8(๐๘)/625    7    ธันวาคม  ๒๕63 



 
 
 
 
 

 
 

ประกาศโรงพยาบาลบุ่งคล้า 
เรื่อง ข้าราชการผู้มีผลการปฏบิัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก 

                การประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบที 2/2563 
          (ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563) 
                      ------------------------------------------- 

  ตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1012/ว 20 ลงวันที่ 3 กันยายน 2552 เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ ก าหนดให้ผู้ประเมินประกาศรายชื่อ
ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกัน เพื่อเป็นการยกย่อง
ชมเชยและสร้างแรงจูงใจให้พัฒนาผลการปฏิบัติราชการในรอบการประเมินต่อไปให้ดียิ่งขึ้น นั้น 
  ดังนั้น โรงพยาบาลบุ่งคลา้ จึงประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มผีลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับ
ดีเด่นและดีมาก ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการรอบที่ 2/2563 (ระหว่างวันที1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 
30 กันยายน 2563) ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี้ 

ประกาศ ณ วันที่  30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 
 
 
 
    (นายชัยพฤกษ์ วรเริ่มสกุล) 
             นายแพทย์ช านาญการพิเศษ (ดา้นเวชกรรม) รักษาการในต าแหน่ง  
                                        ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบุ่งคล้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีแนบท้ายรายชื่อข้าราชการที่มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น 
ตามประกาศ (ชื่อหน่วยงาน) เรื่อง ข้าราชการผู้มีผลการปฏบิัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก 

การประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบท่ี 2/2563  
(ระหว่างวันที1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563) 

 
        

ล ำดับ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง  กำรจัด
อันดับ  

        

1 นายบพิธ สนั่นเอื้อ พยาบาลวิชาชีพ ดีมาก 

2 นายชวัลวิทย์ พลไชย เจ้าพนักงานเภสัชกรรมช านาญงาน ดีมาก 

3 นางสาวสรารัตน์ นิยมสัตย์ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขช านาญงาน ดีมาก 

4 นางยุพาพร ไชยารักษ์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ดีมาก 

5 นางนุชวรา ดอนเกิด เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขช านาญงาน ดีมาก 

6 นางสาวยุพา รามค า เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน ดีมาก 

7 นายจิระชาติ วงศ์กาฬสินธุ์ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน ดีมาก 

8 นางวิจิตรา มีรัตน์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ ดีมาก 

9 นางสวรรยา ทวีวัน พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ดีมาก 

10 นางปิยะพร ชมภูค า นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ดีมาก 

11 นายอภิสิทธิ์ ประเคนคะชา พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ดีมาก 

12 นางสาวฉัตราภรณ์ แซ่จึง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ดีมาก 

13 นายอดิศักดิ์ จรัสเมธาวิทย์ ทันตแพทย์ช านาญการพิเศษ ดีมาก 

14 นายจันทบูรณ์ โคตรรัตน์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ดีมาก 

15 
นายณรงค์วรรษ พรหมสาขา ณ 
สกลนคร 

นายแพทย์ช านาญการ ดีมาก 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีแนบท้ายรายชื่อข้าราชการที่มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น 
ตามประกาศ (ชื่อหน่วยงาน) เรื่อง ข้าราชการผู้มีผลการปฏบิัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก 

การประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบท่ี 2/2563  
(ระหว่างวันที1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563) 

 
        

ล ำดับ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง  กำรจัดอันดับ  
        

16 นางสาวพิญญาลักษณ์ ศาสนสุพิน พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ดีมาก 
17 นางสาวศศิรกานต์ จันทร์สุวรรณ เภสัชกรช านาญการ ดีมาก 
18 นางจิรนันท์ พันธุ์บุตร เภสัชกรช านาญการ ดีมาก 
19 นางสาวรวิวรรณ อะโคตรมี พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ดีมาก 
20 นางปาณิสรา สนั่นเอื้อ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ดีมาก 
21 นางสาวเพ็ญศรี ศรีรักษา พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ดีมาก 
22 นางสาวยุวภา หาค า พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ดีมาก 
23 นายพีระพัฒน์ ไวยะเลิศ เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน ดีมาก 
24 นางสาวภัทรวดี พรพาเจริญ นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ ดีมาก 
25 นางวิรุฬห์รักษ์ ฤทธิชัย นักกายภาพบ าบัดช านาญการ ดีมาก 
26 นางสาวอโณทัย ประเคนคะชา พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ดีมาก 
27 นางสาวมาลัย หมื่นผ่าน พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ดีมาก 
28 นายพิรัชญาณเมธา ชมภูค า เภสัชกรช านาญการ ดีมาก 
29 นางปิยวรรณ ปัดมะนัด พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ดีมาก 
30 นายภูมิเกียรติ ทองพันธ์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ดีมาก 
31 นางสาวจริยา พรมมาโอน พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ดีมาก 

 


