บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ โรงพยาบาลกู่แก้ว
ที่ อด 0032.3/164
วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 256๓
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก รอบ 1 ตุลาคม 2563
เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกู่แก้ว
1.ข้อเท็จจริง
ด้ ว ย โรงพยาบาลกู่ แ ก้ ว ได้ ด ำเนิ น การเลื่ อ นขั้ น เงิน เดื อ นกลุ่ ม การปฏิ บั ติ งาน ข้ า ราชการ
พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ลูกจ้างชั่วคราว ในรอบปีงบประมาณ 2563 (เมษายน 2563 –
กัน ยายน 2563) เรีย บร้อยแล้ ว โดยดำเนินการตามหนังสื อสำนั กงาน ก.พ.ที่ นร 10112/ว20 ลงวันที่ 3
กันยายน 2552 (เอกสารแนบ 1)
2.ข้อพิจารณา
จึง เห็นควรประกาศรายชื่อผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก และประกาศ
อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณฯ รอบการประเมินครั้งที่ 2 (1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563)
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางวราภรณ์ วงษ์ธานี)
เจ้าพนักงานธุรการ
เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกู่แก้ว
- เห็นควรพิจารณาอนุมัติ

(นายวชิระ รัตนเพชร)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

อนุมัติ
(นางสาวนิโลบล ช่วยแสง)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกู่แก้ว

ประกาศโรงพยาบาลกู่แก้ว
เรื่อง ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก
โดยที่หนังสือสำนักงาน ก.พ.ที่ นร 1012/ว20 ลงวันที่ 3 กันยายน 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ กำหนดให้ผู้ประเมินประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีผล
การปฏิบั ติราชการในระดับดีเด่น และดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกันเพื่อเป็นการยกย่องชมเชยและสร้าง
แรงจูงใจให้พัฒนาผลการปฏิบัติราชการในรอบประเมินต่อไปให้ดียิ่งขึ้น
ดังนั้น จังหวัดอุดรธานี จึงประกาศรายชื่อผู้มีผลการปฏิบัติราชการในระดับดีเด่นและดีมากในรอบการ
ประเมินที่ 2 (1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563) ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี้
ประกาศ ณ วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2563

(นางสาวนิโลบล ช่วยแสง)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกู่แก้ว

ผลการประเมินส่วนราชการโรงพยาบาลกู่แก้ว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
กลุ่มงาน ข้าราชการ
ระดับการประเมิน ระดับดีเด่น (90 - 100)
ลำดับ
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
1 นายวชิระ รัตนเพชร
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
2 นางปุญญิศา ปินตามี
เจ้าพนักงานพัสดุ
3 นางสาวจริยา มาตราช
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
4 นางสาวธมลวรรณ คณานิตย์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
5 นางสาวเสาวลักษณ์ แสนมงคล
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
6 นางสาวดาริน สรวงศิริ
เภสัชกรชำนาญการ
7 นายตรีทเศศ สุวรรณธรรมา
นายแพทย์ชำนาญการ
8 นางนภา
อุทัยศรี
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
9 นางศิริวรรณ เถาทิพย์
นักกายภาพบำบัดชำนาญการ
10 นายอภิชาติ แสนสระดี
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
11 นางสาวปทุมวรรณ ดวงศรี
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
12 นางสาวสรณ์สวรรค์ ทามแก้ว
เภสัชการปฏิบัติการ
13 นายอัครินทร์ ทองประดิษฐ์
นายแพทย์ชำนาญการ
14 นางวิมลรัตน์
แสนสระดี
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
15 นางสาวพงษ์ชไม พรหมปู่
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
16 นางสาวรฐมณ สิงหามาตร์
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
17 นางสาวอุมาพร สันธนะศักดิ์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
18 นางสาวสกุลตรา พาลี
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
19 นางสาวทิพวัลย์ พิลาแสน
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
20 นางสาวนิภาพร พันจันทร์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ระดับการประเมิน ระดับดีมาก (80.00 - 89.99)
จำนวน 11 คน
ลำดับ
ที่
ชื่อ - สกุล
1 นางสาวจันทิมา ประสงค์สุข
2 นางสาวนุชจรินท์ บุราณเดช
3 นางสาวจุฑามาศ กิตติธีระศานต์
4 นางสาวกัญญารัตน์ เกษทองมา
5 นางสาวอรญา
ร่มวาปี
6 นางสาวพิมลพรรณ ศรีไสว
7 นางสาวอมรรัตน์ เชิญชม
8 นางสาวทิฆัมพร พาดี
9 นางสาวจุรีพร
แต่งตั้งรัมย์
10 นางสาวนิราวรรณ ผิวดำ
11 นายธีระเดช
ธรรมจำรัส

ตำแหน่ง
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานเภสัชกรรมชำนาญงาน
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
ทันตแพทย์ปฏิบัติการ

สรุปผลการประเมินส่วนราชการ โรงพยาบาลกู่แก้ว
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
กลุ่ม พนักงานราชการ
ระดับการประเมิน ระดับดีเด่น (90 - 100 )
จำนวน
3
คน
ลำดับ

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

1

นายปิยะพงษ์ โพธิ์พุ่ม

นักวิชาการเงินและบัญชี

2

นางอาวรณ์ พรมสอน

นักวิชาการพัสดุ

3

นางวราภรณ์ วงษ์ธานี

เจ้าพนักงานธุรการ

สรุปผลการประเมินส่วนราชการ โรงพยาบาลกู่แก้ว
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
กลุ่ม ลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน)
ระดับการประเมิน ระดับดีเด่น (90 - 100 )
จำนวน
22
คน
ลำดับ
1

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

นางสาวอุรารัตน์ ปัญญาดี

นักโภชนากร

ระดับการประเมิน ระดับมาก (80-89.99 )
ลำดับ

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

เหมือนพันธ์

ผู้ช่วยเหลือคนไข้

1

นายไชยา

2

นางสาวพรทิพย์

ไชยแสง

ผู้ช่วยทันตแพทย์

3

นางสาวกนกวรรณ พันพินิจ

ผู้ช่วยเหลือคนไข้

4

แม่บ้าน

5

นางสาวศิริพร
นางสาวมนฤดี

6

นางสาวกมลพร

อุดรสงค์
หลักคำ
พรมเสาร์

เจ้าพนักงานเวชสถิติ
เจ้าพนักงานสาธารณสุขเวชกิจฉุกเฉิน

