
บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ   โรงพยาบาลรัตภูมิ  อ าเภอรัตภูมิ  จังหวัดสงขลา 
ที ่                                   วันที่   2  พฤศจิกายน  2563 
เรื่อง   ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการในระดับดีเด่นและดีมาก 
เรียน   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลรัตภูมิ 
  

 เรื่องเดิม /ข้อเท็จจริง 
ตามที่โรงพยาบาลรัตภูมิ  ได้ด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาการ

เลื่อนเงินเดือน  ในรอบ 2  ปีงบประมาณ 2563   (1 เมษายน 2563 – 30 กันยายน 2563) ไปแล้วนั้น 
 

ระเบียบ/ข้อกฎหมาย 
1. ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ .2561 มาตรา 76 บัญญัติให้ผู้บังคับบัญชามี

หน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาเพ่ือแต่งตั้งและเลื่อน
เงินเดือน 

2. หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร.1012/ว 20 ลงวันที่ 3 กันยายน 2552  ข้อ 9(6) ระบุ “ ให้
ผู้บังคับบัญชาตามข้อ (2)  (ระบุ (1) ถึง (11) ประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการปฏิบัติราชการใน
ระดับดีเด่น และดีมาก ในที่เปิดเผยเพ่ือให้ทราบโดยทั่วกัน เพ่ือเป็นการยกย่องชมเชยและสร้างแรงจูงใจให้พัฒนา
ผลการปฏิบัติราชการในรอบการประเมินต่อไปให้ดียิ่งขึ้น” 

 

ข้อพิจารณา 
เพ่ือให้การด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการเป็นไปด้วยความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 

ตามระเบียบฯ จึงเห็นควรพิจารณาด าเนินการดังนี้  
1. ประกาศรายชื่อข้าราชการของโรงพยาบาลรัตภูมิผู้มีผลการปฏิบัติราชการในระดับดีเด่นและดีมาก   
2. ขอเผยแพร่เวบไซด์ www.rattaphumhospital.go.th  หรือบอร์ดประชาสัมพันธ์ของโรงพยาบาลรัตภูมิ 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

                                                                                              
        (นางนิภาพร  ปานแก้ว) 
                       นักจัดการงานทั่วไป 
  

 ผลการพิจารณา  ( /) อนุมัติ        (   ) ไม่อนุมัติ  เนื่องจาก................................................ 
 

                      
     (นายสุวิทย์  คงชูช่วย) 
                   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลรัตภูมิ 

 
 
 

 
 



 
 
 
 

ประกาศโรงพยาบาลรัตภูมิ 
เรื่อง  ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการในระดับดีเด่นและดีมาก 

 

----------------------------------------------- 
 

  ตามท่ี  โรงพยาบาลรัตภูมิได้ด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ าปีของข้าราชการใน
หน่วยงานเพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาเลื่อนเงนิเดือน ในรอบ 2  ปีงบประมาณ 2563  ( 1 เมษายน 2563 ถึง
30 กันยายน 2563 ) เรียบร้อยแล้วนั้น 

 
ทั้งนี้เพ่ือให้การด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการเป็นไปด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และ 

ตรวจสอบได้  โรงพยาบาลรัตภูมิจึงขอประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการในระดับดีเด่นและดีมาก  
ต่อไป  ดังบัญชีรายชื่อแนบท้ายนี้  

 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
        ประกาศ    ณ   วันที่   2  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2563 
  

                                                                                               

           (นายสุวิทย์  คงชูช่วย) 
                                         ผู้อ านวยการโรงพยาบาลรัตภูมิ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



บัญชีแนบท้ายประกาศโรงพยาบาลรัตภูมิ  
รายช่ือข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการ   ในระดับดีเด่น - ดีมาก   

รอบการประเมิน 2/2563 ( 1 เมษายน 2563 – 30 กันยายน 2563 ) 
 

ระดับดีเด่น 
ล าดับ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง 

1 น.ส.รญัชนา  สิริวรรณาภรณ ์ นายแพทยป์ฏิบัติการ 

2 น.ส.สรวีย ์ ธิติเลิศ นายแพทยป์ฏิบัติการ 

3 นางประกอบ  เกตุแก้ว พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

4 น.ส.นุชรีย ์ อนนตรี นักเทคนิคการแพทย์ช านาญการ 

5 น.ส.วาสนา  สุระก าแหง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

6 น.ส.รุ่งนภา  พฤกษ์ภัทรานนต ์ เภสัชกรช านาญการ 

7 นายภาณุพงศ์  เภาประดิษฐ ์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 

8 นางปรีดา  สุวรรณรัตน ์ จพ.เภสัชกรรมช านาญงาน 

9 นางวัชรี  เพชรหอม พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

10 น.ส.ภัทราภรณ์  พรหมขวัญ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

11 นางทิพาภรณ์  ปัญญานันทกิตติ์ จพ.รังสีการแพทย์ช านาญงาน 

12 นายจ านาญ  หวันชิตนาย นวก.สาธารณสุขช านาญการ 

13 น.ส.รตี้า  เจะหมีน จพ.สาธารณสุขปฏิบัติงาน 

14 นางชุติมา  พูลสง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

15 นายส าราญ  สงคง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

16 นางยุพา  ทองปัญจา พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

17 น.ส.กัญญา  ทัพพะ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 

18 น.ส.ฮาลีหม๊ะ  หลงอาหล ี พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 

19 นางมาลิวรรณ  หลีพงษ ์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
 

ระดับดีมาก 
ล าดับ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง 

1 นายวิฑูรย ์ สุวรรณรตัน ์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

2 น.ส.สดุ ี แซ่โค้ว พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 

3 น.ส.สุนติย ์ ค าหล้า เภสัชกรช านาญการพิเศษ 

4 น.ส.ศิริวรรณ  ชูฉางวาง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 

5 นายครรชิต  แซ่ลือ ทันตแพทย์ช านาญการพิเศษ 

6 น.ส.สายฝน  หวังปัญญา พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

7 น.ส.เทว ี ฐานุตดม ทันตแพทย์ช านาญการ 

8 นางอุมา  อ่อนแก้ว พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

9 น.ส.ทัศศร ี ช่วยชนะ นักเทคนิคการแพทย์ช านาญการ 

10 นายวิฑูรย ์ สุวรรณรตัน ์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
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ล าดับ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง 
11 น.ส.จิตา  หน่อพรหม ทันตแพทย์ช านาญการ 

12 น.ส.ศศิธร  แซ่อึ่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

13 น.ส.จิตพสิุทธ์ิ  ลีลาภรณ ์ นายแพทยป์ฏิบัติการ 

14 น.ส.ชัญญา  มุกดารัศม ี นายแพทยป์ฏิบัติการ 

15 นายสัมพันธ์  หนูแป้น พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 

16 นางขวัญจิต  เสือกลบั โภชนากรช านาญงาน 

17 นางรัตนา  ชูโชติ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

18 นางปาริฉัตร ์ ชูสังข ์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

19 นางสุรีรตัน ์ จันทมะโน จพ.เภสัชกรรมช านาญงาน 

20 น.ส.สไุรยา  แดงแสง จพ.เภสัชกรรมช านาญงาน 

21 นางศุภรดา  เวชสิทธ์ิ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

22 นางสุคนธ ์ เขียวฉอ้อน พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

23 นางภาวิณีย ์ บุญทวงศ์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

24 นายวิฑูรย ์ สุทธิมาส พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

25 น.ส.อนุสษา  เด่นดารา จพ.วิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน 

26 น.ส.สาริศา  เพชรรัตน ์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

27 นางมยุรา  หมัดศิร ิ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

28 นางฮานีซ๊ะ  แหละหละ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

29 นางอาซียะ  เอียดหมาน พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

30 น.ส.ชนัญธิดา  ทองจันทร์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

31 นางอาซีซะ หมัดดิมสา พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

32 นางปริศนา  ทองแกมแก้ว พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

33 นางเพิ่มพรรณ ์ ธนะภาส  เภสัชกรช านาญการ 

34 น.ส.สรุางคนา  พรหมสุนทร เภสัชกรช านาญการ 

35 นางรุจิรา  วงศ์พรเพ็ญภาพ เภสัชกรช านาญการ 

36 น.ส.สุปรียา  เมธีวรานุกูล จพ.เภสัชกรรมช านาญงาน 

37 น.ส.พัลลภา  ไชยสุวรรณ ์ นักกายภาพบ าบัดปฏิบัติการ 

38 น.ส.พิสชา สารานพคณุ จพ.การเงินและบัญชีปฏิบตัิงาน 

39 นางกฤษณา  เกิดชาตร ี พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราช 
การบริหารส่วนกลาง 

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  
ส าหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ชื่อหนว่ยงาน :   โรงพยาบาลรัตภูมิ 
วัน/เดือน/ปี  :    2  พฤศจิกายน  2563 
หัวข้อ         :   ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการในระดับดีเด่นและดีมาก   
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
      ประกาศรายชื่อข้าราชการของโรงพยาบาลรัตภูมิผู้มีผลการปฏิบัติราชการในระดับดีเด่นและดีมาก   
ในรอบการประเมิน  2/2563 ( 1 เมษายน 2563 – 30 กันยายน 2563 ) 
 
Linkภายนอก  :   www.rattaphumhospital.go.th 
 
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………....... 
 

 

ผู้รับผิดชอบการให้ข ้อมูล ผู้อนุมัติรับรอง 
 

นางนภิาพร  ปานแก้ว 
 

นายสวุิทย์  คงชูชว่ย 
(นางนภิาพร  ปานแก้ว) (นายสวุิทย์  คงชูชว่ย) 

ต าแหน่ง นักจัดการงานทัว่ไป ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลรตัภูม ิ
วันที่...........เดือน....................................พ.ศ..............       วันที่...........เดือน....................................พ.ศ..............       

 

 
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร ่

นายอธวิัฒน ์  บวัด า 
(นายอธวิัฒน ์  บวัด า) 

ต าแหน่งนักวชิาการคอมพิวเตอร์ 
วันที่...........เดือน........................................พ.ศ. ............. 

 

http://www.rattaphumhospital.go.th/

