
บันทึกข้อความ 
 
 
ส่วนราชการ      กลุ่มงานการจัดการทั่วไป  โรงพยาบาลลี้ อ าเภอลี้  จังหวัดล าพูน 51110                                   
ที ่ ลพ 0032.301   /  พิเศษ        วันที่           8 มิถุนายน  2563 
เรื่อง   ขออนุมัติการเผยแพร่รายชื่อข้าราชการ ผู้มีผลการประเมินการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น       
รอบการประเมิน วันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563 บน Websize และบอร์ดประชาสัมพันธ์
โรงพยาบาลลี้ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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. หนังสือส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูนที่ ลพ 0032.12/ว1144 ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2563 
เรื่องส่งส าเนาประกาศส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน (ข้าราชการ ผู้มีผลการประเมินการปฏิบัติ
ราชการอยู่ในระดับดีเด่นข้าราชการ รอบ 1/2563 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563)        

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    8 มิถุนายน 2563 
หัวข้อ           ขออนุมัติการเผยแพร่รายชื่อข้าราชการผู้มีผลการประเมินการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น 
รอบการประเมิน วันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 

1. ส าเนาหนังสือส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูนที่ ลพ 0032.12/ว1144 ลงวันที่ 1 มิถุนายน 
2563 เรื่องส่งส าเนาประกาศส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน (ข้าราชการ ผู้มีผลการประเมินการ
ปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นข้าราชการ รอบ 1/2563 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 
2563)        

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

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล 

                                   
(นางอัจฉรา ตันอุตม์) 

นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
วดป 8 มิถุนายน 2563 

         

ผู้อนุมัติรับรอง 

 
(นายเผ่าพงศ์ สุนทร) 
นายแพทย์เชี่ยวชาญ 

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

ผู้รับผดิชอบในการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

 
 (นายบุญส่ง บุญมา) 
เจ้าพนักงานธุรการ 

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

 
(นายวิรุตต์ วิเชยันต์) 

นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
(หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ ลงชื่อก ากับห้อยท้าย) 

วดป. ................................................ 
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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 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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/


1 

 

 
 
 

ประกาศโรงพยาบาลลี้ 
เรื่อง  ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก 

รอบการประเมินระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2562 – 30 กนัยายน  2562 
 
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, ลูกจ้างประจ า, พนักงานราชการ, 
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และลูกจ้างชั่วคราว  ผู้ที่มีผลงานอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก ในรอบการ
ประเมิน ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2562 – 30 กันยายน  2562   ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี้ 

 
ประกาศ ณ วันที่  9   มกราคม  2563 
 

 

     
(นายเผ่าพงศ์  สุนทร) 
นายแพทย์เชี่ยวชาญ 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลลี้ 
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บญัชีแนบทา้ยรายชื่อข้าราชการทีม่ีผลการประเมินการปฏิบตัริาชการอยูใ่นระดบัดเีดน่และดมีาก
ตามประกาศโรงพยาบาลลี ้ส านักงานสาธารณสขุจังหวัดล าพูน ผู้มีผลการปฏิบตัริาชการอยูใ่นระดบัดเีดน่และดมีาก
รอบการประเมินระหว่างวันที ่    1 เมษายน 2562 – 30 กันยายน  2562

ล าดบั ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ระดบั ต าแหน่ง ผลการประเมินอยูใ่นระดับ
1 นางศิริพร   ปาระมะ พยาบาลวิชาชีพ  (ด้านการพยาบาล) ชํานาญการ 109340 ดีมาก
2 นางบุณยาพร   รัตนพงศ์ เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชํานาญงาน 109307 ดีมาก
3 น.ส.ธัญชิตา   ปัญโญใหญ่ นักเทคนิคการแพทย์ ชํานาญการ 178362 ดีมาก
4 นายวาริช   เตียวตระกลู นายแพทย์ ชํานาญการ 180345 ดีมาก
5 นายปริญญา ปอกกนัทา นักเทคนิคการแพทย์ ปฏิบัติการ 185202 ดีมาก
6 นายศุภฤกษ ์  อนิต๊ะขวา นักเทคนิคการแพทย์  (ด้านบริการทางวิชาการ) ชํานาญการ 109309 ดีมาก
7 นายวิรุตต์ิ   วิเชยันต์ นักวิชาการสาธารณสุข  (ด้านบริการทางวิชาการ) ชํานาญการ 159542 ดีมาก
8 น.ส.รัชฎาพร   ธรรมน้อย พยาบาลวิชาชีพ  (ด้านการพยาบาล) ชํานาญการ 110179 ดีมาก
9 น.ส.ชนัชฌา   ปะละ พยาบาลวิชาชีพ  (ด้านการพยาบาล) ชํานาญการ 109354 ดีมาก
10 นางจรรยา   สุติยะ พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ 178364 ดีมาก
11 นางจีรนุช   เมอืงขวา พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ 178363 ดีมาก
12 นางนิตยา   โปธิบาล พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ 174168 ดีมาก
13 นายวิศรุต ศรีพยัคฆ์ นายแพทย์ ชํานาญการ 108268 ดีมาก
14 นายยศวัศ สาระเวียง นายแพทย์ ชํานาญการ 191916 ดีมาก
15 นายสุธรรม จิรพนากร นายแพทย์ ปฎิบัติการ
 181151 ดีมาก
16 นางพรวิไล   อารยพทิยา เภสัชกร  (ด้านเภสัชกรรมคลินิก) ชํานาญการพเิศษ
 159476 ดีมาก
17 นางอจัฉรา ตันอตุม์ นักจัดการงานท่ัวไป ชํานาญการ 109134 ดีมาก
18 นางนวลจันทร์   วงศ์ศรีใส พยาบาลวิชาชีพ  (ด้านการพยาบาล) ชํานาญการ 109341 ดีมาก
19 นางจตุพร   สุขจีน พยาบาลวิชาชีพ  (ด้านการพยาบาล) ชํานาญการ 109401 ดีมาก
20 นส.เตียมตา ทัฬหนิรันดร์ พยาบาลวิชาชีพ  (ด้านการพยาบาล) ชํานาญการ 109324 ดีมาก
21 นางเรณู   แบนสุภา พยาบาลวิชาชีพ  (ด้านการพยาบาล) ชํานาญการ 109363 ดีมาก
22 นางสังวาลย์   ชุมภูเทพ พยาบาลวิชาชีพ  (ด้านการพยาบาล) ชํานาญการ 109352 ดีมาก
23 นางนิจญา   อมัพรพศิ พยาบาลวิชาชีพ  (ด้านการพยาบาล) ชํานาญการ 157389 ดีมาก  
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บญัชีแนบทา้ยรายชื่อข้าราชการทีม่ีผลการประเมินการปฏิบตัริาชการอยูใ่นระดบัดเีดน่และดมีาก
ตามประกาศโรงพยาบาลลี ้ส านักงานสาธารณสขุจังหวัดล าพูน ผู้มีผลการปฏิบตัริาชการอยูใ่นระดบัดเีดน่และดมีาก
รอบการประเมินระหว่างวันที ่    1 เมษายน 2562 – 30 กันยายน  2562

ล าดบั ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ระดบั ต าแหน่ง ผลการประเมินอยูใ่นระดับ
24 นางสุภาวดี   ภูท่อง เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชํานาญงาน 159474 ดีมาก
25 นางผ่องศรี   สาริวาท เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ ชํานาญงาน 109308 ดีมาก
26 น.ส.ปรียานุช   พฒุตาล นักกายภาพบําบัด ชํานาญการ 178361 ดีมาก
27 น.ส.สุวิษา   ณ บุญหลง เภสัชกร ชํานาญการ 150434 ดีมาก
28 นส.ธิปพาวัญ จําปาพนัธ์ นายแพทย์ ปฏิบัติการ 160524 ดีมาก
29 นายสถาพร เป็งปานันท์ นักรังสีการแพทย์ ปฎิบัติการ
 184385 ดีมาก
30 นส.ณัฐนรี ยืนยงเดชาวัฒน์ นายแพทย์ ปฎิบัติการ
 213387 ดีมาก
31 นส.ณัฐวดี เกตุอรุณรัตน์ นายแพทย์ ปฎิบัติการ
 213373 ดีมาก
32 นายณัฐพล พทัิกษก์จิรณกร นายแพทย์ ปฎิบัติการ
 213386 ดีมาก
33 น.ส.เพลินพศิ   กติิน่าน พยาบาลวิชาชีพ  (ด้านการพยาบาล) ชํานาญการ 109360 ดีมาก
34 นางกณิกนันต์   ไชยมงคล พยาบาลวิชาชีพ  (ด้านการพยาบาล) ชํานาญการ 109370 ดีมาก
35 นางอริสรา   รัตนพรหม พยาบาลวิชาชีพ  (ด้านการพยาบาล) ชํานาญการ 159487 ดีมาก
36 นางสุธิพรรณ วงค์ษา พยาบาลวิชาชีพ  (ด้านการพยาบาล) ชํานาญการ 159481 ดีมาก
37 น.ส.ศรีรัตน์   ตันตระกลู พยาบาลวิชาชีพ  (ด้านการพยาบาล) ชํานาญการ 109371 ดีมาก
38 นางระวี   วงค์ชัย พยาบาลวิชาชีพ  (ด้านการพยาบาล) ชํานาญการ 109357 ดีมาก
39 นางรัชนี   สุขเสริฐ พยาบาลวิชาชีพ  (ด้านการพยาบาล) ชํานาญการ 109358 ดีมาก
40 นางวรารัตน์   ไชยวงค์ พยาบาลวิชาชีพ  (ด้านการพยาบาล) ชํานาญการ 109355 ดีมาก
41 นางจินดารัตน์   สุนทร พยาบาลวิชาชีพ  (ด้านการพยาบาล) ชํานาญการ 109345 ดีมาก
42 นางสุภาภรณ์   ทะสุใจ พยาบาลวิชาชีพ  (ด้านการพยาบาล) ชํานาญการ 159486 ดีมาก
43 นายคงกฤช   ถูกแผน พยาบาลวิชาชีพ  (ด้านการพยาบาล) ชํานาญการ 109344 ดีมาก
44 นางถนอมจิตต์   ศิริจันทร์ชื่น พยาบาลวิชาชีพ  (ด้านการพยาบาล) ชํานาญการ 109350 ดีมาก
45 นางพกิลุ   มนัสวานิช พยาบาลวิชาชีพ  (ด้านการพยาบาล) ชํานาญการ 32020 ดีมาก
46 น.ส.ณัฐนพนิ   ต๊ิบแกว้ พยาบาลวิชาชีพ  (ด้านการพยาบาล) ชํานาญการ 109339 ดีมาก  
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บญัชีแนบทา้ยรายชื่อข้าราชการทีม่ีผลการประเมินการปฏิบตัริาชการอยูใ่นระดบัดเีดน่และดมีาก
ตามประกาศโรงพยาบาลลี ้ส านักงานสาธารณสขุจังหวัดล าพูน ผู้มีผลการปฏิบตัริาชการอยูใ่นระดบัดเีดน่และดมีาก
รอบการประเมินระหว่างวันที ่    1 เมษายน 2562 – 30 กันยายน  2562

ล าดบั ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ระดบั ต าแหน่ง ผลการประเมินอยูใ่นระดับ
70 นางจินตนา   ภมรพล พยาบาลวิชาชีพ  (ด้านการพยาบาล) ชํานาญการ 109342 ดีมาก
71 นางสุวจี   ปัญญาเครือ พยาบาลวิชาชีพ  (ด้านการพยาบาล) ชํานาญการ 109359 ดีมาก
72 นางสายฝน   ทรงหงษา พยาบาลวิชาชีพ  (ด้านการพยาบาล) ชํานาญการ 109365 ดีมาก
73 นางทิพวรรณ   ปินตาปาง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ชํานาญงาน 109303 ดีมาก
74 น.ส.นินภา   ต๊ะคําวรรณ์ พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ 174173 ดีมาก
75 นางนริศรา   เสนสุภา พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ 174169 ดีมาก
76 น.ส.ราตรี   ตันอตุม์ พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ 174172 ดีมาก
77 นางนงเยาว์   จาเต๋จ๊ะ พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ 174170 ดีมาก
78 นส.มณีภรณ์ แปงจันทร์หอม เภสัชกร ปฏิบัติการ 166474 ดีมาก
79 นส.จันทัปภา รินจ้อย เภสัชกร ปฎิบัติการ
 201342 ดีมาก
80 นส.กนกวรรณ จ้ายประเสริฐ เภสัชกร ปฏิบัติการ 201351 ดีมาก
81 นส.วดีรัตน์ ดาวเรือง จพ.เภสัชกรรม ปฎิบัติงาน
 194755 ดีมาก
82 นางกิง่กาญจน์   ปวนกาศ พยาบาลวิชาชีพ  (ด้านการพยาบาล) ชํานาญการ 159473 ดีมาก  
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บญัชีแนบทา้ยรายช่ือลกูจ้างประจ า ทีม่ีผลการประเมินการปฏิบติัราชการอยูใ่นระดับดีเด่นและดีมาก
ตามประกาศโรงพยาบาลลี ้ส านักงานสาธารณสขุจังหวัดล าพูน ผู้มีผลการปฏิบติัราชการอยูใ่นระดับดีเด่นและดีมาก
รอบการประเมินระหว่างวันที ่    1 เมษายน 2562 – 30 กันยายน  2562

ล าดับ ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง ระดับ ต าแหน่ง ผลการประเมินอยูใ่นระดับ
1 นางเพชรี  ค่วยเทศ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ส 2 26396 ดีเด่น
2 นายนิสัน แดงชัย พนักงานขับรถยนต์ ส 2 26483 ดีเด่น
3 นางจันทร์ฉาย มณีวรรณ์ พนักงานพมิพ์ ส 3 26490 ดีเด่น
4 นายถวิล  ชัยยา พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ส 2 26480 ดีเด่น
5 นางนงคราญ จันต๊ะ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ส 2 26478 ดีเด่น
6 นางสุริยา  วงศ์เสนา พนักงานเภสัชกรรม ส 2 26476 ดีเด่น
7 นางสุภาภรณ์ พญาราช พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ส 2 26484 ดีเด่น
8 นายบุญเจริญ สุรินทร์ทอง พนักงานขับรถยนต์ ส 2 26472 ดีเด่น
9 นางปณิดา พงศ์พานิช พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ส 2 26482 ดีเด่น
10 นายโสภาค ศรัทธาทร พนักงานขับรถยนต์ ส 1 26467 ดีเด่น
11 นางพรนิภา  ทายา พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ส 1 26488 ดีเด่น
12 นางวิไลวรรณ ตันฑเจริญกจิ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ส 2 26470 ดีเด่น
13 นางเตือนใจ ชัยยา พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ส 2 26477 ดีเด่น
14 นายสุจิตร์ ทัฬหนิรันดร์ ช่างไฟฟา้และอเิลคทรอนิคส์ ช 2 26469 ดีเด่น
15 นายชาญชัย ศรีเปิน้ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ส 2 26487 ดีเด่น
16 นางศิริพร นามใจ พนักงานพมิพ์ ส 3 26489 ดีเด่น
17 นางจิราภรณ์ กนัทมาดา พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ส 2 26471 ดีเด่น  
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บญัชีแนบทา้ยรายช่ือพนักงานกระทรวงสาธารณสขุ ทีม่ีผลการประเมินการปฏิบติัราชการอยูใ่นระดับดีเด่นและดีมาก
ตามประกาศโรงพยาบาลลี ้ส านักงานสาธารณสขุจังหวัดล าพูน ผู้มีผลการปฏิบติัราชการอยูใ่นระดับดีเด่นและดีมาก
รอบการประเมินระหว่างวันที ่    1 เมษายน 2562 – 30 กันยายน  2562

ล าดบัที่ ต าแหน่ง เลขทีต่ าแหน่ง ผลการประเมินอยูใ่นระดับ
1 นางสาว วราภรณ์ ทาริยะวงศ์ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ลพ00235 ดีเด่น
2 นาง รุ่งทิวา ศรีวิจี๋ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ลพ00228 ดีเด่น
3 นางสาว เอมยุพา ทาเงิน ผู้ช่วยนักกายภาพบําบัด 1ลพ00243 ดีเด่น
4 นาง ประกายทิพย์ มลูกนัทา พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ลพ00220 ดีเด่น
5 นางสาว รุ่งอรุณ สุยะวงค์ เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ 1ลพ00265 ดีเด่น
6 นางสาว นงคราญ ไทยใหม่ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ลพ00215 ดีเด่น
7 นาย เมง็ราย แซ่โซ้ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ลพ00226 ดีเด่น
8 นางสาว ณัฐชนิกา สุยะระ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1ลพ00261 ดีเด่น
9 นาย ประมวน สมใจ พนักงานบริการ 1ลพ00195 ดีเด่น
10 นาย บุญธรรม ชมภูเทพา พนักงานบริการ 1ลพ00245 ดีเด่น
11 นาง พมิพ์ เป็งดอย เจ้าพนักงานธุรการ 1ลพ00257 ดีเด่น
12 นางสาว มยุรี แปงริน พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ลพ00225 ดีเด่น
13 นางสาว เดือนเพญ็ ถาสนัส เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 1ลพ00171 ดีเด่น
14 นางสาว พลับพลึง ปัญญาวงค์ นักวิชาการสาธารณสุข 1ลพ00174 ดีเด่น
15 นาย สมหมาย กนัแสน พนักงานบริการ 1ลพ00197 ดีเด่น
16 นาย พรศักด์ิ ทองแสงธรรม พนักงานบริการ 1ลพ00246 ดีเด่น
17 นาย มนตรี ตาวงค์ษา พนักงานบริการ 1ลพ00247 ดีเด่น
18 นาง สงกรานต์ เอีย่มศิริ เจ้าพนักงานธุรการ 1ลพ00259 ดีเด่น
19 นางสาว จิราวรรณ สิริใหม่ นักวิชาการสาธารณสุข 1ลพ00581 ดีเด่น
20 นาง นันทนา หยกลักษณะไพร พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ลพ00216 ดีเด่น
21 นางสาว พรทิพย์ คําสมทุร พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ลพ00221 ดีเด่น
22 นางสาว สมเพชร ดําริห์ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ลพ00233 ดีเด่น
23 นาย สุเทพ ไชยวารี พนักงานบริการ 1ลพ00249 ดีเด่น

ชื่อ สกุล
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บญัชีแนบทา้ยรายช่ือพนักงานกระทรวงสาธารณสขุ ทีม่ีผลการประเมินการปฏิบติัราชการอยูใ่นระดับดีเด่นและดีมาก
ตามประกาศโรงพยาบาลลี ้ส านักงานสาธารณสขุจังหวัดล าพูน ผู้มีผลการปฏิบติัราชการอยูใ่นระดับดีเด่นและดีมาก
รอบการประเมินระหว่างวันที ่    1 เมษายน 2562 – 30 กันยายน  2562

ล าดบัที่ ต าแหน่ง เลขทีต่ าแหน่ง ผลการประเมินอยูใ่นระดับ
24 นาย วินัย ต๊ะยานะ เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา 1ลพ00161 ดีเด่น
25 นาย บุญส่ง บุญมา เจ้าพนักงานธุรการ 1ลพ00255 ดีเด่น
26 นาง ฐิติกานต์ กาวารี พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ลพ00210 ดีเด่น
27 นางสาว ณัฐพร วงษว์าล พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ลพ00212 ดีเด่น
28 นาง พมิพม์าลา พยาเรือน พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ลพ00223 ดีเด่น
29 นาย สมาน คําไวโย พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ลพ00234 ดีเด่น
30 นางสาว กญัญาวีร์ พทุธิ พยาบาลวิชาชีพ 1ลพ00493 ดีเด่น
31 นางสาว สาลินี วงศ์ศรีใส พยาบาลวิชาชีพ 1ลพ00494 ดีเด่น
32 นางสาว สาวิตรี เสาแบน นักจิตวิทยา 1ลพ00495 ดีเด่น
33 นางสาว กานต์พรีา อดุทาหาญ พยาบาลวิชาชีพ 1ลพ00616 ดีเด่น
34 นางสาว ธัญญลักษณ์ ไทยใหม่ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ลพ00617 ดีเด่น
35 นาย มนัส ศรีใจต๊ะ พนักงานเปล 1ลพ00620 ดีเด่น
36 นางสาว อจัฉราพรรร ณ เชียงใหม่ พยาบาลวิชาชีพ 1ลพ00621 ดีเด่น
37 นางสาว ญาณิศา กนัแสน ผู้ช่วยทันตแพทย์ 1ลพ00241 ดีเด่น
38 นาย ณรงค์ศักด์ิ ตันสุข พนักงานเกษตรพืน้ฐาน 1ลพ00187 ดีเด่น
39 นาย ธนกฤต ตุ่นกนัทา พนักงานบริการ 1ลพ00194 ดีเด่น
40 นาย สมหวัง ปวนคํามา พนักงานบริการ 1ลพ00248 ดีเด่น
41 นาย อาทิตย์ อา้ยมลู นายช่างเทคนิค 1ลพ00266 ดีเด่น
42 นางสาว นันทกร อะกะเรือน แพทย์แผนไทย 1ลพ00163 ดีเด่น
43 ว่าท่ีร้อยตรี เอกรัฐ บุญมา นักวิชาการสาธารณสุข 1ลพ00179 ดีเด่น
44 นาง ณไร เยินยุบ พนักงานประจําห้องทดลอง 1ลพ00211 ดีเด่น
45 นางสาว วันวิสาข์ รัตนไพบูลย์วิทย์ นักเทคนิคการแพทย์ 1ลพ00622 ดีเด่น
46 นางสาว เจนจิรา กยุวารี พยาบาลวิชาชีพ 1ลพ00613 ดีเด่น

ชื่อ สกุล
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บญัชีแนบทา้ยรายช่ือพนักงานกระทรวงสาธารณสขุ ทีม่ีผลการประเมินการปฏิบติัราชการอยูใ่นระดับดีเด่นและดีมาก
ตามประกาศโรงพยาบาลลี ้ส านักงานสาธารณสขุจังหวัดล าพูน ผู้มีผลการปฏิบติัราชการอยูใ่นระดับดีเด่นและดีมาก
รอบการประเมินระหว่างวันที ่    1 เมษายน 2562 – 30 กันยายน  2562

ล าดบัที่ ต าแหน่ง เลขทีต่ าแหน่ง ผลการประเมินอยูใ่นระดับ
47 นาง ชุติกาญจน์ เลิศอนันต์ พนักงานประจําตึก 1ลพ00199 ดีเด่น
48 นาย เกยีรติศักด์ิ เป็งมณี พนักงานเปล 1ลพ00200 ดีเด่น
49 นางสาว จารุวรรณ จันทร์ผ่อง นักกายภาพบําบัด 1ลพ00168 ดีเด่น
50 นาง อํานวยพร จันสุ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ลพ00240 ดีเด่น
51 นางสาว แฉล้ม สุขเกตุ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ลพ00207 ดีมาก
52 นางสาว จินดาพร เปาป่า นักวิชาการสาธารณสุข 1ลพ00173 ดีมาก
53 นางสาว สุพศิ ปราบพาลา พนักงานประจําตึก 1ลพ00191 ดีมาก
54 นาย ณัฐกติต์ เลิศอนันต์ พนักงานเปล 1ลพ00201 ดีมาก
55 นาย พชิิต ธนะแกว้ พนักงานเปล 1ลพ00202 ดีมาก
56 นางสาว จันทร์จิรา เฟยธิกา พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ลพ00206 ดีมาก
57 นางสาว สุภิญญา ป้อมฝ้ัน พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ลพ00237 ดีมาก
58 นางสาว พมิพช์นก อนิต๊ะนนท์ เจ้าพนักงานธุรการ 1ลพ00260 ดีมาก
59 นาง นภปภัส อนิอดุออน ผู้ช่วยนักกายภาพบําบัด 1ลพ00242 ดีมาก
60 นางสาว มกุรินทร์ มานะศรี เจ้าพนักงานสาธารณสุข 1ลพ00182 ดีมาก
61 นางสาว ชมยัภรณ์ สุวรรณรินทร์ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ลพ00208 ดีมาก
62 นางสาว ทัศนา กนัทาอนิต๊ะ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ลพ00214 ดีมาก
63 นาง นิรัชพร หมน่สุ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ลพ00218 ดีมาก
64 นางสาว รัชฎาภรณ์ อปูอิน่ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ลพ00227 ดีมาก
65 นาง สุพชิญา ตาก่ํา พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ลพ00236 ดีมาก
66 นางสาว ญาราภรณ์ คําทะลา พยาบาลวิชาชีพ 1ลพ00490 ดีมาก
67 นางสาว รัชนีกร อาภัย พยาบาลวิชาชีพ 1ลพ00492 ดีมาก
68 นางสาว ปรียาณัฐ อุน่ต๊ิบ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ลพ00618 ดีมาก
69 นาง นารี สาระติ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ลพ00217 ดีมาก

ชื่อ สกุล
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บญัชีแนบทา้ยรายช่ือพนักงานกระทรวงสาธารณสขุ ทีม่ีผลการประเมินการปฏิบติัราชการอยูใ่นระดับดีเด่นและดีมาก
ตามประกาศโรงพยาบาลลี ้ส านักงานสาธารณสขุจังหวัดล าพูน ผู้มีผลการปฏิบติัราชการอยูใ่นระดับดีเด่นและดีมาก
รอบการประเมินระหว่างวันที ่    1 เมษายน 2562 – 30 กันยายน  2562

ล าดบัที่ ต าแหน่ง เลขทีต่ าแหน่ง ผลการประเมินอยูใ่นระดับ
70 นาง วีนัสรา สืบต่อ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ลพ00230 ดีมาก
71 นาง ศศิวรรณ ตาแกว้ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ลพ00231 ดีมาก
72 นาง กญัณิการ์ พวิะศักด์ิ พนักงานประจําห้องทดลอง 1ลพ00204 ดีมาก
73 นางสาว จุฬากาญจน์ วงษา เจ้าพนักงานสาธารณสุข 1ลพ00183 ดีมาก
74 นาย อนันต์ อปูอิน่ พนักงานเปล 1ลพ00203 ดีมาก
75 นางสาว เบญจมาศ กติิน่าน พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ลพ00219 ดีมาก
76 นาย มงคล สุริยะมณี พนักงานเปล 1ลพ00619 ดีมาก
77 นาย ชูวิด มะโนตัน พนักงานบริการ 1ลพ00193 ดีมาก
78 นาย ประสิทธ์ิ อโนมา พนักงานบริการ 1ลพ00196 ดีมาก
79 นาย ธนเทพ รัตนสารโปร่ง พนักงานบริการ 1ลพ00244 ดีมาก
80 นาย วชิรวิทย์ ใจต๊ะ นักกายภาพบําบัด 1ลพ00167 ดีมาก
81 นาย อทิุศ ยอดแปง พนักงานเกษตรพืน้ฐาน 1ลพ00189 ดีมาก
82 นางสาว พมิพน์ารา พฒันดํารงศักด์ิ เจ้าพนักงานธุรการ 1ลพ00258 ดีมาก
83 นางสาว ปทุมวดี จินดาสวัสด์ิ นักวิชาการสาธารณสุข 1ลพ00175 ดีมาก
84 นาย ภราดร ป้าดีเหนือ พนักงานประจําห้องยา 1ลพ00185 ดีมาก
85 นางสาว วิไลวรรณ ปุด๊ภาษี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1ลพ00262 ดีมาก
86 นางสาว ขวัญเรือน คําเครือ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ลพ00205 ดีมาก
87 นาย วินัย ปาปวง นักวิชาการคอมพวิเตอร์ 1ลพ00254 ดีมาก
88 นางสาว ชุติมา แป้นศิริ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ลพ00209 ดีมาก
89 นาย ชัยยุทธ์ วัฒนคามนิทร์ นักวิชาการคอมพวิเตอร์ 1ลพ00253 ดีมาก
90 นาย รัฐภูมิ ณ เชียงใหม่ พนักงานบริการ 1ลพ00186 ดีมาก
91 นาง ดวงใจ แซ่โซ้ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ลพ00213 ดีมาก

ชื่อ สกุล

 

                          



11 

 

บญัชีแนบทา้ยรายช่ือลกูจ้างช่ัวคราว (รายคาบ) ทีม่ีผลการประเมินการปฏิบติัราชการอยูใ่นระดับดีเด่นและดีมาก
ตามประกาศโรงพยาบาลลี ้ส านักงานสาธารณสขุจังหวัดล าพูน ผู้มีผลการปฏิบติัราชการอยูใ่นระดับดีเด่นและดีมาก
รอบการประเมินระหว่างวันที ่    1 เมษายน 2562 – 30 กันยายน  2562

ล าดบัที่ ชื่อ สกุล ต าแหน่ง ผลการประเมินอยูใ่นระดบั

1 นส.จริญญา เสาร์สาร จพง.การเงินและบัญชี ดีเด่น
2 นส.กญัจนพร ศรีนวลวงค์ นักวิชาการสาธารณสุข ดีเด่น
3 นส.เบญจวรรณ จันทร์ยะ พยาบาลวิชาชีพ ดีเด่น
4 นส.นฤภร กลัจาก พยาบาลวิชาชีพ ดีเด่น
5 นส.มธุรส สุทธิธรรม พยาบาลวิชาชีพ ดีเด่น
6 นส.ศิริพร สอนใต้ พยาบาลวิชาชีพ ดีเด่น
7 นส.จุฑารัตน์ อุน่กระมล ผู้ช่วยเหลือคนไข้ ดีเด่น
8 นายพงศ์สิริ อดุสาพะแล พนักงานบริการ ดีเด่น
9 นายนาท อปุปัญญา พนักงานเปล ดีเด่น
10 นส.ธาวิณี อะธิยะ นักทรัพยากรบุคคล ดีเด่น
11 นส.ภัทสธนนันท์ ธนณัฐวงศ์ ผู้ช่วยทันตแพทย์ ดีเด่น
12 นางกรรณิการ์ แกว้บุญปัน๋ ผู้ช่วยทันตแพทย์ ดีเด่น
13 นายสถาพร แกว้ประดิษฐ์ นักกจิกรรมบําบัด ดีเด่น
14 นส.รัชดา เปีย้ฝ้ัน นักโภชนาการ ดีเด่น
15 นายนภนัส นันทจันทร์ นวก.คอมพวิเตอร์ แผนงาน ดีเด่น
16 นส.นาตยา วิลัยตรวจ นักวิชาการสาธารณสุข ดีมาก
17 นส.ญาณิศชา โปธายศ นักวิชาการสาธารณสุข ดีมาก
18 นส.ศิราณี สุภาใจดี พนักงานบริการ ดีมาก
19 นส.อาภาพร กนัทะเมอืงล้ี พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ดีมาก
20 นายศักดินนท์ วงษว์าน พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ดีมาก
21 นส.เพญ็นภา นุปากรณ์ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ดีมาก
22 นส.ณัชชา กนัทะมาดา พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ดีมาก
23 นายอนุภัทร สีใจ พนักงานเปล ดีมาก
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บัญชีแนบท้ายรายช่ือพนักงานราชการ  มีผลการประเมินการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก 
ตามประกาศโรงพยาบาลลี้ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน ผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก 

รอบการประเมินระหว่างวันที่     1 เมษายน 2562 – 30 กันยายน 2562 
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ระดับ เลขที่ต าแหน่ง ผลการประเมินอยู่ใน

ระดับ 
1 นางสาวเสาวลักษณ์ ไชยมาลา นักวิชาการพัสดุ  5419 ดีเด่น 

2 นางสาวกิ่งแก้ว ทามูล นักวิชาการเงินและบัญชี  13 ดีเด่น 

                      



 

EB14 ข้อ 3  ภาพการประชาสัมพันธ์บนบอร์ด 
ประกาศโรงพยาบาลลี้  ลงวันที่ 9 มกราคม 2563 

เรื่อง  ข้าราชการ, ลูกจ้างประจ า, พนักงานราชการ, พนักงานกระทรวงสาธารณสุข  
และลูกจ้างช่ัวคราว (รายเดือน, รายคาบ) 

 ผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก 
รอบการประเมินระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2562 – 30 กันยายน  2562 

  
 
 

 


