
บันทึกข้อความ 
 
 
ส่วนราชการ      กลุ่มงานการจัดการทั่วไป  โรงพยาบาลลี้ อ าเภอลี้  จังหวัดล าพูน 51110                                   
ที ่ ลพ 0032.301   /  พิเศษ        วันที่           18 พฤษภาคม 2563 
เรื่อง   ขออนุมัติการเผยแพร่รายชื่อข้าราชการ, ลูกจ้างประจ า ผู้มีผลการประเมินการปฏิบัติราชการอยู่ใน
ระดับดีเด่น รอบการประเมิน วันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563 บน Websize และบอร์ด
ประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลลี้ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เรียน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลลี้ 

เอกสารอ้างอิง 
1. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & 

Transparency Assessment: ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามนโยบายของส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) 
( EB 14 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ าปี
ของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผย
ให้ทราบ ในรอบปีงบประมาณ) 

2. หนังสือส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูนที่ ลพ 0032.10/ว 739 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2562 
เรื่อง ส่งส าเนาประกาศส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน แจ้งเรื่องมาตรการในการบริหารผลการ
ปฏิบัติงานและการด าเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ า และหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

3. ประกาศโรงพยาบาลลี้เรื่อง  การบริหารผลการปฏิบัติราชการ/ การพิจารณาความดี ความชอบ/ และ
กรอบการด าเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ า กลุ่มบุคลากรประเภท พนักงาน
ราชการ, พกส., ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน และลูกจ้างชั่วคราวรายคาบโรงพยาบาลลี้  ลงวันที่ 1 
ตุลาคม 2561 

4. มติการประชุมคณะกรรมการบริหาร 
- ครั้งที่ 7/2563  วันที่ 25 มีนาคม 2563  

ได้กลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติราชการของข้าราชการ, ลูกจ้างประจ า เพ่ือพิจารณาความ
ดีความชอบรอบ 1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563 

5. ประกาศโรงพยาบาลลี้ ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2563  เรื่อง ข้าราชการและลูกจ้างประจ าผู้มีผลการ
ปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก  รอบการประเมินระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 31 
มีนาคม 2562 

เรื่องพิจารณา 
ขออนุมัติเผยแพร่เอกสารบน Websize และบอร์ดประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลลี้ 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติ 
 

 
(นางอัจฉรา ตันอุตม์) 

นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
 
 

อนุมัติ 

 
(นายเผ่าพงศ์ สุนทร) 
นายแพทย์เชี่ยวชาญ 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลลี้ 
 



 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

โรงพยาบาลลี้ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน 

ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.2561 

ส าหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ชื่อหน่วยงาน  กลุ่มงานการจัดการทั่วไป 
วัน/เดือน/ปี    18 พฤษภาคม 2563 
หัวข้อ           ขออนุมัติการเผยแพร่รายชื่อข้าราชการ, ลูกจ้างประจ า ผู้มีผลการประเมินการปฏิบัติราชการ
อยู่ในระดับดีเด่น รอบการประเมิน วันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
ประกาศโรงพยาบาลลี้ ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2563   เรื่อง ข้าราชการ, ลูกจ้างประจ า ผู้มีผลการประเมิน
การปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น รอบการประเมิน วันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563 

 
Link ภายนอก http://www.leehospital.org/ 
 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล 

                                   
(นางอัจฉรา ตันอุตม์) 

นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
วดป 18 พฤษภาคม 2563 

         

ผู้อนุมัติรับรอง 

 
(นายเผ่าพงศ์ สุนทร) 
นายแพทย์เชี่ยวชาญ 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลลี้ 
วดป....................................................... 

ผู้รับผิดชอบในการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

 
 (นายบุญส่ง บุญมา) 
เจ้าพนักงานธุรการ 

วดป. ................................................ 

 
(นายวิรุตต์ วิเชยันต์) 

นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
(หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ ลงชื่อก ากับห้อยท้าย) 

วดป. ................................................ 
 
 
 
 
 

http://www.leehospital.org/


 
 
 

 



 
 

ประกาศโรงพยาบาลลี้ 
เรื่อง  ข้าราชการ และลูกจ้างประจ า 

 ผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก 
รอบการประเมินระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563 

 
ตามประกาศส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน ลงวันที่ 26 มีนาคม 2562 แจ้งเรื่องมาตรการใน

การบริหารผลการปฏิบัติงานและการด าเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ า และหลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ และประกาศโรงพยาบาลลี้ ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2561 เรื่อง  การบริหารผลการ
ปฏิบัติราชการ/ การพิจารณาความดี ความชอบ/ และกรอบการด าเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน
ต่ า กลุ่มบุคลากรประเภท พนักงานราชการ, พกส., ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน และลูกจ้างชั่วคราวรายคาบโรงพยาบาล
ลี้ และหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1012/ว20 ลงวันที่ 3 กันยายน 2552 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ และตามมาตรการการด าเนินการส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  ได้ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ   ก าหนดให้มีการด าเนินการโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (Integrity  and  Transparency  Assesment  (ITA)   ได้
ก าหนดให้ผู้ประเมินประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่
เปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกัน นั้น 

ดังนั้น เพ่ือเป็นการยกย่องชมเชย สร้างแรงจูงใจให้พัฒนาผลการปฏิบัติราชการในรอบการ
ประเมินต่อไปให้ดียิ่งขึ้น  โรงพยาบาลลี้ จึงขอประกาศรายชื่อข้าราชการ และลูกจ้างประจ า ผู้ที่มีผลงานอยู่
ในระดับดีเด่นและดีมาก ในรอบการประเมิน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563   ดัง
บัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี้ 

 
ประกาศ ณ วันที่  18 พฤษภาคม  2563 
 

 

     
(นายเผ่าพงศ์  สุนทร) 
นายแพทย์เชี่ยวชาญ 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลลี้ 
 
 

 

 



 

            

บัญชีแนบทา้ยรายช่ือข้าราชการทีม่ีผลการประเมินการปฏิบัติราชการอยูใ่นระดับดีเด่นและดีมาก
ตามประกาศโรงพยาบาลลี ้ส านักงานสาธารณสขุจังหวัดล าพูน ผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยูใ่นระดับดีเด่นและดีมาก
รอบการประเมินระหว่างวันที ่    1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563

ล าดับ ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง ระดับ เลขต าแหน่ง ผลการประเมินอยูใ่นระดับ
1 นายสุธรรม จิรพนากร นายแพทย์ ปฎิบัติการ
 181151 ดีมาก
2 นางอจัฉรา ตันอตุม์ นักจัดการงานท่ัวไป ชํานาญการ 109134 ดีมาก
3 นางนวลจันทร์   วงศ์ศรีใส พยาบาลวิชาชีพ  (ด้านการพยาบาล) ชํานาญการ 109341 ดีมาก
4 นายวิรุตต์ิ   วิเชยันต์ นักวิชาการสาธารณสุข  (ด้านบริการทางวิชาการ) ชํานาญการ 159542 ดีมาก
5 นางพกิลุ   มนัสวานิช พยาบาลวิชาชีพ  (ด้านการพยาบาล) ชํานาญการ 32020 ดีมาก
6 นางฑิฆัมพร   จันทะคุณ พยาบาลวิชาชีพ ปฎิบัติการ
 107576 ดีมาก
7 น.ส.ครองสิน   เทพธรรม พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ 109336 ดีมาก
8 น.ส.สายบัว   คําไวโย พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ 159539 ดีมาก
9 นางอโรชา   ภู่ทอง พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ 174171 ดีมาก
10 นางสังวาลย์   ชุมภูเทพ พยาบาลวิชาชีพ  (ด้านการพยาบาล) ชํานาญการ 109352 ดีมาก
11 นางนิจญา   อมัพรพศิ พยาบาลวิชาชีพ  (ด้านการพยาบาล) ชํานาญการ 157389 ดีมาก
12 นางบุณยาพร   รัตนพงศ์ เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชํานาญงาน 109307 ดีมาก
13 น.ส.ธัญญา   สิทธิ เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชํานาญงาน 109310 ดีมาก
14 น.ส.ธัญชิตา   ปัญโญใหญ่ นักเทคนิคการแพทย์ ชํานาญการ 178362 ดีมาก
15 นายปริญญา ปอกกนัทา นักเทคนิคการแพทย์ ปฏิบัติการ 185202 ดีมาก
16 นายวาริช   เตียวตระกลู นายแพทย์ ชํานาญการ 180345 ดีมาก
17 นายศุภฤกษ ์  อนิต๊ะขวา นักเทคนิคการแพทย์  (ด้านบริการทางวิชาการ) ชํานาญการ 109309 ดีมาก
18 นางจตุพร   สุขจีน พยาบาลวิชาชีพ  (ด้านการพยาบาล) ชํานาญการ 109401 ดีมาก
19 นายคงกฤช   ถูกแผน พยาบาลวิชาชีพ  (ด้านการพยาบาล) ชํานาญการ 109344 ดีมาก
20 นางเรณู   แบนสุภา พยาบาลวิชาชีพ  (ด้านการพยาบาล) ชํานาญการ 109363 ดีมาก



 

            

บัญชีแนบทา้ยรายช่ือข้าราชการทีม่ีผลการประเมินการปฏิบัติราชการอยูใ่นระดับดีเด่นและดีมาก
ตามประกาศโรงพยาบาลลี ้ส านักงานสาธารณสขุจังหวัดล าพูน ผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยูใ่นระดับดีเด่นและดีมาก
รอบการประเมินระหว่างวันที ่    1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563

ล าดับ ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง ระดับ เลขต าแหน่ง ผลการประเมินอยูใ่นระดับ
21 น.ส.รัชฎาพร   ธรรมน้อย พยาบาลวิชาชีพ  (ด้านการพยาบาล) ชํานาญการ 110179 ดีมาก
22 นายศักด์ิดา ไชยน้อย พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ 159491 ดีมาก
23 นางศิริพร   ปาระมะ พยาบาลวิชาชีพ  (ด้านการพยาบาล) ชํานาญการ 109340 ดีมาก
24 นส.นิอร วิภาสวงศ์ ทันตแพทย์ ชํานาญการ 170463 ดีมาก
25 นางกรรณิการ์   เตียมวงค์ เจ้าพนักงานธุรการ ชํานาญงาน 109290 ดีมาก
26 นายไพรัตน์   ต๊ิบแกว้ นายช่างเทคนิค ชํานาญงาน 109292 ดีมาก
27 นายวิศรุต ศรีพยัคฆ์ นายแพทย์ ชํานาญการ 108268 ดีมาก
28 นายยศวัศ สาระเวียง นายแพทย์ ชํานาญการ 191916 ดีมาก
29 นส.ณัฐวดี เกตุอรุณรัตน์ นายแพทย์ ปฎิบัติการ
 213373 ดีมาก
30 นส.ณัฐนรี ยืนยงเดชาวัฒน์ นายแพทย์ ปฎิบัติการ
 213387 ดีมาก
31 นายประทน   จันทร์ส่ง พยาบาลวิชาชีพ  (ด้านการพยาบาล) ชํานาญการ 94017 ดีมาก
32 น.ส.สิรินาถ   คําใจหนัก พยาบาลวิชาชีพ  (ด้านการพยาบาล) ชํานาญการ 109320 ดีมาก
33 นางสุวจี   ปัญญาเครือ พยาบาลวิชาชีพ  (ด้านการพยาบาล) ชํานาญการ 109359 ดีมาก
34 นางสุภาวดี   ภู่ทอง เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชํานาญงาน 159474 ดีมาก
35 นางพรวิไล   อารยพทิยา เภสัชกร  (ด้านเภสัชกรรมคลินิก) ชํานาญการพเิศษ
 159476 ดีมาก
36 น.ส.ปรียานุช   พฒุตาล นักกายภาพบําบัด ชํานาญการ 178361 ดีมาก
37 น.ส.ณัฐนพนิ   ต๊ิบแกว้ พยาบาลวิชาชีพ  (ด้านการพยาบาล) ชํานาญการ 109339 ดีมาก
38 นางถนอมจิตต์   ศิริจันทร์ชื่น พยาบาลวิชาชีพ  (ด้านการพยาบาล) ชํานาญการ 109350 ดีมาก
39 น.ส.พชัรนันท์   พชัรเศรษฐสิริ พยาบาลวิชาชีพ  (ด้านการพยาบาล) ชํานาญการ 109356 ดีมาก
40 นางนิตยา   โปธิบาล พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ 174168 ดีมาก



 

            

บัญชีแนบทา้ยรายช่ือข้าราชการทีม่ีผลการประเมินการปฏิบัติราชการอยูใ่นระดับดีเด่นและดีมาก
ตามประกาศโรงพยาบาลลี ้ส านักงานสาธารณสขุจังหวัดล าพูน ผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยูใ่นระดับดีเด่นและดีมาก
รอบการประเมินระหว่างวันที ่    1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563

ล าดับ ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง ระดับ เลขต าแหน่ง ผลการประเมินอยูใ่นระดับ
41 นส.ปรารถนา ลังกาพนิธ์ ทันตแพทย์ ชํานาญการ 128374 ดีมาก
42 นส.เมทินี ชัยสิทธ์ิ ทันตแพทย์ ชํานาญการ 159714 ดีมาก
43 นส.ชาญา บุริมจิตต์ ทันตแพทย์ ชํานาญการ 173236 ดีมาก
44 นางภัณฑิรา   สุคัมภีร์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชํานาญงาน 109288 ดีมาก
45 นส.ธิปพาวัญ จําปาพนัธ์ นายแพทย์ ปฏิบัติการ 160524 ดีมาก
46 นายเจตน์ วังแจ่ม นายแพทย์ ชํานาญการ 169636 ดีมาก
47 นายนิติกร อนิตา นายแพทย์ ชํานาญการ 159562 ดีมาก
48 นส.ภัสรา ณะคําปุด๊ นายแพทย์ ปฏิบัติการ 181050 ดีมาก
49 นายณัฐพล พทัิกษก์จิรณกร นายแพทย์ ปฎิบัติการ
 213386 ดีมาก
50 นส.จันทร์ธิดา พรมประดิษฐ์ เภสัชกร ปฏิบัติการ 91721 ดีมาก
51 นายจิระกริช   ดินอาบจันทร์ เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ชํานาญงาน 109311 ดีมาก
52 นางสุรีย์รัตน์   มว่งลี พยาบาลวิชาชีพ  (ด้านการพยาบาล) ชํานาญการ 159602 ดีมาก
53 นายประเวทย์   สุทธิไชยากลุ ทันตแพทย์  (ด้านทันตสาธารณสุข) ชํานาญการพเิศษ
 109300 ดีมาก
54 นางวีรยา   ระหงษ์ พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ 88893 ดีมาก
55 นางจินตนา   จันทร์ส่ง พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ 95448 ดีมาก
56 น.ส.ศรีรัตน์   ตันตระกลู พยาบาลวิชาชีพ  (ด้านการพยาบาล) ชํานาญการ 109371 ดีมาก
57 นางนริศรา   เสนสุภา พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ 174169 ดีมาก
58 นางนงเยาว์   จาเต๋จ๊ะ พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ 174170 ดีมาก
59 นางจินดารัตน์   สุนทร พยาบาลวิชาชีพ  (ด้านการพยาบาล) ชํานาญการ 109345 ดีมาก
60 นางวรารัตน์   ไชยวงค์ พยาบาลวิชาชีพ  (ด้านการพยาบาล) ชํานาญการ 109355 ดีมาก



 

            

บัญชีแนบทา้ยรายช่ือข้าราชการทีม่ีผลการประเมินการปฏิบัติราชการอยูใ่นระดับดีเด่นและดีมาก
ตามประกาศโรงพยาบาลลี ้ส านักงานสาธารณสขุจังหวัดล าพูน ผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยูใ่นระดับดีเด่นและดีมาก
รอบการประเมินระหว่างวันที ่    1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563

ล าดับ ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง ระดับ เลขต าแหน่ง ผลการประเมินอยูใ่นระดับ
61 น.ส.เพลินพศิ   กติิน่าน พยาบาลวิชาชีพ  (ด้านการพยาบาล) ชํานาญการ 109360 ดีมาก
62 นางกณิกนันต์   ไชยมงคล พยาบาลวิชาชีพ  (ด้านการพยาบาล) ชํานาญการ 109370 ดีมาก
63 นายฉัตรชัย   อมัพรพศิ พยาบาลวิชาชีพ  (ด้านการพยาบาล) ชํานาญการ 159484 ดีมาก
64 นางรุ่งนภา   ศรีหาตา พยาบาลวิชาชีพ  (ด้านการพยาบาล) ชํานาญการ 159485 ดีมาก
65 นางอริสรา   รัตนพรหม พยาบาลวิชาชีพ  (ด้านการพยาบาล) ชํานาญการ 159487 ดีมาก
66 น.ส.ราตรี   ตันอตุม์ พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ 174172 ดีมาก
67 นายศิรธนัท คงเดชานนท์ เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน 194758 ดีมาก
68 นส.นิดา สมหนู เจ้าพนักงานเวชสถิติ ปฏิบัติงาน 184392 ดีมาก
69 นางผ่องศรี   สาริวาท เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ ชํานาญงาน 109308 ดีมาก
70 นายสถาพร เป็งปานันท์ นักรังสีการแพทย์ ปฎิบัติการ
 184385 ดีมาก
71 นางสายฝน   ทรงหงษา พยาบาลวิชาชีพ  (ด้านการพยาบาล) ชํานาญการ 109365 ดีมาก
72 นางสุภิญญา สารจินดาพงศ์ พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ 174182 ดีมาก
73 นส.เตียมตา ทัฬหนิรันดร์ พยาบาลวิชาชีพ  (ด้านการพยาบาล) ชํานาญการ 109324 ดีมาก
74 นางจริยา แสนอา้ย พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ 109332 ดีมาก
75 นางชูชีพ   โพชะจา พยาบาลวิชาชีพ  (ด้านการพยาบาล) ชํานาญการ 109343 ดีมาก
76 น.ส.ชนัชฌา   ปะละ พยาบาลวิชาชีพ  (ด้านการพยาบาล) ชํานาญการ 109354 ดีมาก
77 นางระวี   วงค์ชัย พยาบาลวิชาชีพ  (ด้านการพยาบาล) ชํานาญการ 109357 ดีมาก
78 นางรัชนี   สุขเสริฐ พยาบาลวิชาชีพ  (ด้านการพยาบาล) ชํานาญการ 109358 ดีมาก
79 น.ส.รุ่งนภา   แกว้มลิวงศ์ พยาบาลวิชาชีพ  (ด้านการพยาบาล) ชํานาญการ 109372 ดีมาก
80 นางกิง่กาญจน์   ปวนกาศ พยาบาลวิชาชีพ  (ด้านการพยาบาล) ชํานาญการ 159473 ดีมาก



 

            

บัญชีแนบทา้ยรายช่ือข้าราชการทีม่ีผลการประเมินการปฏิบัติราชการอยูใ่นระดับดีเด่นและดีมาก
ตามประกาศโรงพยาบาลลี ้ส านักงานสาธารณสขุจังหวัดล าพูน ผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยูใ่นระดับดีเด่นและดีมาก
รอบการประเมินระหว่างวันที ่    1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563

ล าดับ ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง ระดับ เลขต าแหน่ง ผลการประเมินอยูใ่นระดับ
81 นางสุธิพรรณ วงค์ษา พยาบาลวิชาชีพ  (ด้านการพยาบาล) ชํานาญการ 159481 ดีมาก
82 นางสุภาภรณ์   ทะสุใจ พยาบาลวิชาชีพ  (ด้านการพยาบาล) ชํานาญการ 159486 ดีมาก
83 นางธมนพรรณ   สุนันทกานต์ พยาบาลวิชาชีพ  (ด้านการพยาบาล) ชํานาญการ 159489 ดีมาก
84 นางสายทอง ลาธิ พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ 160761 ดีมาก
85 น.ส.นินภา   ต๊ะคําวรรณ์ พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ 174173 ดีมาก
86 นางจันทนา   สีวิจี๋ พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ 174174 ดีมาก
87 นายรณชัย   พงษสุ์วรรณ เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน 174221 ดีมาก
88 นางจีรนุช   เมอืงขวา พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ 178363 ดีมาก
89 นางจรรยา   สุติยะ พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ 178364 ดีมาก
90 นางทิพวรรณ   ปินตาปาง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ชํานาญงาน 109303 ดีมาก
91 นางรุ่งตะวัน   สุภาพฒัณา เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ชํานาญงาน 109314 ดีมาก
92 นายสมชาย   คุณหงษ์ เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ชํานาญงาน 109316 ดีมาก
93 นส.ทิวาภรณ์ ภักดีเผ่าไท เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ปฏิบัติงาน 109391 ดีมาก
94 นส.มณีภรณ์ แปงจันทร์หอม เภสัชกร ปฏิบัติการ 166474 ดีมาก
95 นายชาญวิทย์   เปียงน้อย เภสัชกร ชํานาญการ 170794 ดีมาก
96 นางจินดา   ฟองคําตัน พยาบาลวิชาชีพ  (ด้านการพยาบาล) ชํานาญการ 109276 ดีมาก
97 นางจินตนา   ภมรพล พยาบาลวิชาชีพ  (ด้านการพยาบาล) ชํานาญการ 109342 ดีมาก
98 นางยุพนิ   แกว้หนัก พยาบาลวิชาชีพ  (ด้านการพยาบาล) ชํานาญการ 159490 ดีมาก



 

 

            

บัญชีแนบทา้ยรายช่ือลกูจ้างประจ า ทีม่ีผลการประเมินการปฏิบัติราชการอยูใ่นระดับดีเด่นและดีมาก
ตามประกาศโรงพยาบาลลี ้ส านักงานสาธารณสขุจังหวัดล าพูน ผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยูใ่นระดับดีเด่นและดีมาก
รอบการประเมินระหว่างวันที ่    1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563

ล าดับ ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง ระดับ เลขต าแหน่ง ผลการประเมินอยูใ่นระดับ
1 นางสุภาภรณ์ พญาราช พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ส 2 26484 ดีเด่น
2 นางนงคราญ จันต๊ะ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ส 2 26478 ดีเด่น
3 นายถวิล  ชัยยา พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ส 2 26480 ดีเด่น
4 นางสุริยา  วงศ์เสนา พนักงานเภสัชกรรม ส 2 26476 ดีมาก
5 นายบุญเจริญ สุรินทร์ทอง พนักงานขับรถยนต์ ส 2 26472 ดีมาก
6 นางเตือนใจ ชัยยา พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ส 2 26477 ดีมาก
7 นายโสภาค ศรัทธาทร พนักงานขับรถยนต์ ส 1 26467 ดีมาก
8 นางจันทร์ฉาย มณีวรรณ์ พนักงานพมิพ์ ส 3 26490 ดีมาก
9 นางวิไลวรรณ ตันฑเจริญกจิ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ส 2 26470 ดีมาก
10 นางพรนิภา  ทายา พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ส 1 26488 ดีมาก
11 นายสุจิตร์ ทัฬหนิรันดร์ ช่างไฟฟา้และอเิลคทรอนิคส์ ช 2 26469 ดีมาก
12 นางศิริพร นามใจ พนักงานพมิพ์ ส 3 26489 ดีมาก
13 นางปณิดา พงศ์พานิช พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ส 2 26482 ดีมาก
14 นายชาญชัย ศรีเปิน้ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ส 2 26487 ดีมาก
15 นางจิราภรณ์ กนัทมาดา พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ส 2 26471 ดีมาก
16 นางเพชรี  ค่วยเทศ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ส 2 26396 ดีมาก



 




