
     ประกาศโรงพยาบาลหนองมะโมง เร่ือง บุคลากรผู�มผีลการปฏิบัติราชการอยู�ในระดับดีเด�นและดีมาก รอบการประเมินระหว�างวันที่ 1 เมษายน 2564  -  30 กันยายน 2564  ************************* ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1012/ว20 ลงวันที่ 3 กันยายน 2552 ข�อ 9(6) ที่ระบุ         “ ให�ผู�บังคับบัญชาตามข�อ 2(ระบุ (1) ถึง (11) ประกาศรายช่ือข�าราชการพลเรือนสามัญผู�มีผลการปฏิบัติราชการในระดับดีเด�นและดีมากในที่เป;ดเผยให�ทราบโดยทั่วกัน เพ่ือเป=นการยกย�องชมเชยและสร�างแรงจูงใจให�พัฒนาผลการปฏิบัติราชการในรอบการประเมินต�อไปให�ดีย่ิงข้ึน สําหรับส�วนราชการทีม่ีการกําหนดระดับ ผลการปฏิบัติราชการเกินกว�า 5 ระดับ ให�ผู�ประเมินประกาศรายช่ือผู�มีผลการปฏิบัติราชการอยู�ในระดับสูงกว�าระดับดีข้ึนไป” ทั้งน้ีต�องดําเนินการตามกฎหมายประเภทบุคลากร 5 ประเภท ประกอบด�วย ข�าราชการ ลูกจ�างประจํา พนักงานราชการ ลูกจ�างช่ัวคราวและพนักงานกระทรวงสาธารณสุข น้ัน เพ่ือเป=นการยกย�องชมเชย สร�างแรงจูงใจให�พัฒนาผลการปฏิบัติราชการในรอบการประเมินต�อไปให�ดีย่ิงข้ึน โรงพยาบาลหนองมะโมง จึงขอประกาศรายช่ือบุคลากร 5 ประเภทที่มีผลการปฏิบัติงาน     อยู�ในระดับดีเด�นและดีมาก ในรอบการประเมิน ระหว�างวันที่ 1 เมษายน 2564  -  30 กันยายน 2564               ดังรายละเอียดแนบท�ายน้ี  ประกาศ  ณ  วันที่     1  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2564     นายมนตรี   หนองคาย ผู�อํานวยการโรงพยาบาลหนองมะโมง 



ลําดับท่ี ช่ือ – สกุล ตําแหน�ง ระดับผลการประเมินกลุ�มข าราชการ1 นางลลิตา         ทองดี นักรังสีการแพทย�ปฏิบัติการ ดีเด�น2 นางสาวจินดารัตน�    เทียนสัน พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ดีมาก3 นางสาวศุขณารัตน�  สัตตานุสรณ� จพ.สาธารณสุขปฏิบัติงาน(เวชกิจฉุกเฉิน) ดีมาก4 นางสาววรรณพร    คุ+มบุญ เจ+าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน ดีมาก5 นายชัชวาลย�'      ย้ิมภาพันธุ� พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ดีมาก6 นางมัชฌิมา     หงษ�เวียงจันทร� พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ ดีมาก7 นางสาววิชุตา   ทินวงษ�ปาน นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ดีมาก8 นางอมรศิริ      อุทัยวงษ� พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ ดีมาก9 นางภัทรากรณ�     ปติตานัง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ ดีมาก10 นางธันย�สิตา     ยอดอ�อน พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ ดีมาก11 นางสาวสิลิมาส   วงษ�สุวรรณ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ดีมาก12 นางบุณฑริกา   วรรณกลึง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ ดีมาก13 นายสมเกียรติ   อุทัยวงษ� พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ ดีมาก14 นายไกร      กุณฑลกิติเดช นายแพทย�ชํานาญการ ดีมาก15 นางสุพัตรา   สุวรรณศิริ นักเทคนิคการแพทย�ชํานาญการ ดีมาก16 นางสาวสิรินทร�    นาถอนันต� เภสัชกรชํานาญการ ดีมาก17 นางสาวชลธิชา   ทองบุญ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ดีมาก18 นางสาวนฤมล    เรือนเพ็ชร� พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ดีมาก19 นางสมมารถ     แสงแก+ว พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ ดีมาก20 นางสาววรัญญ�รัตน�  วาระชีวะ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ดีมาก21 นางสาวไอลดา   สุขสิงห�สําอางค� พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ดีมาก22 นางรัตนาภรณ�   ดีประสิทธิ์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ดีมาก23 นางสกุลเกตุ      มาลัยศรี พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ดีมาก24 นางสาวดวงใจ   กรุดเงิน พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ดีมาก25 นางสาวนิรชา   มะลิทอง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ดีมาก26 นางอัจฉริยา    เปล�งรัศมีจันทร� เภสัชกรปฏิบัติการ ดีมาก27 นางสาววนิดา   ภูปา พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ดีมาก28 นางพรศรี      ขจรพันธ� พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ ดีมาก29 นางสาวศุภรดา   แพบัว พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ดีมากบัญชีแนบท+ายรายชื่อข+าราชการท่ีมีผลการประเมินการปฏิบัติราชการอยู�ในระดับดีเด�นและดีมากตามประกาศ โรงพยาบาลหนองมะโมง เรื่อง บุคลากรผู+มีผลการปฏิบัติราชการอยู�ในระดับดีเด�นและดีมากรอบการประเมินระหว�างวันท่ี 1 เมษายน 2564  ถึงวันท่ี 30 กันยายน  2564 ลงวันท่ี  1 พฤศจิกายน 2564



ลําดับท่ี ช่ือ – สกุล ตําแหน�ง ระดับผลการประเมินบัญชีแนบท+ายรายชื่อข+าราชการท่ีมีผลการประเมินการปฏิบัติราชการอยู�ในระดับดีเด�นและดีมากตามประกาศ โรงพยาบาลหนองมะโมง เรื่อง บุคลากรผู+มีผลการปฏิบัติราชการอยู�ในระดับดีเด�นและดีมากรอบการประเมินระหว�างวันท่ี 1 เมษายน 2564  ถึงวันท่ี 30 กันยายน  2564 ลงวันท่ี  1 พฤศจิกายน 256430 นางสาวพัชรา    นกเล็ก พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ดีมาก31 นางสาวศศิธร    ศรีเดช พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ดีมาก32 นางสาวสายฝน   ขําเดช พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ดีมาก33 นางสาวสุภัค     มาตลอย พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ดีมาก34 นางสาวสุภาวดี    กาบเครือ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ดีมาก35 นายธัชชัย     สุวรรณรัตน� นายแพทย�ปฏิบัติการ ดีมาก36 นางสาวสวรรยา   อํานาจ นักเทคนิคการแพทย�ปฏิบัติการ ดีมาก37 นางสาวกรกนก   ดีวัน จพ.การเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ดีมาก38 นางสิริกร     จันทร�เรืองรบ นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ ดีมาก39 นางสาววาสนา  อยู�คุ+ม เจ+าหน+าท่ีพัสดุปฏิบัติงาน ดีมาก40 นางสาวณัฐชยา   อารีไทย ทันตแพทย�ชํานาญการ ดีมาก41 นางสาวเสาวภา   แกล+วเกษตรกรณ� นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ดีมาก42 นางสาวชนากานต�   วัฒนพานิชย� เจ+าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน ดีมาก43 นางสาวศศิภา   น+อยเหลี่ยม เจ+าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน ดีมาก44 นายวิทยา       จันทโรจน� นักวิชาการคอมพิวเตอร�ปฏิบัติการ ดีมาก45 นางสาวเวธิกา    ไร�นา นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ดีมาก46 นางสาวรัณญภัช    สิงห�สม นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ดีมาก47 นางสาวยุพาภรณ�   อ�อนสะระ เจ+าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน ดีมาก48 นางสาวณภัทร   ต�ายธานี เจ+าพนักงานธุรการชํานาญงาน ดีมากกลุ�มลูกจ างประจํา  :  โรงพยาบาลหนองมะโมงไม�มีตําแหน�งลูกจ างประจํากลุ�มพนักงานราชการ 1 นางสาวณัชรัตน�   สีสุวรรณ� เภสัชกร ดีมากกลุ�มลูกจ างช่ัวคราว :  ไม�มีลูกจ างช่ัวคราวท่ีมีผลการปฏิบัติงานในระดับดีเด�นและดีมากกลุ�มพนักงานกระทรวงสาธารณสุข1 นางสาวฌณัณญา  ทองเปรม พนักงานบริการ ดีมาก2 นายพงศกร  สีขํา พนักงานบริการ ดีมาก3 นางน+องนุช  หอมหวน พนักงานช�วยเหลือคนไข+ ดีมาก4 นางสาวอมรรัตน�  นุ�มนวน พนักงานบริการ ดีมาก5 นางสาวสุนีย�  กะติกา พนักงานบริการ ดีมาก6 น.ส.สุกัญญา  บุญอาจ พนักงานช�วยเหลือคนไข+ ดีมาก



ลําดับท่ี ช่ือ – สกุล ตําแหน�ง ระดับผลการประเมินบัญชีแนบท+ายรายชื่อข+าราชการท่ีมีผลการประเมินการปฏิบัติราชการอยู�ในระดับดีเด�นและดีมากตามประกาศ โรงพยาบาลหนองมะโมง เรื่อง บุคลากรผู+มีผลการปฏิบัติราชการอยู�ในระดับดีเด�นและดีมากรอบการประเมินระหว�างวันท่ี 1 เมษายน 2564  ถึงวันท่ี 30 กันยายน  2564 ลงวันท่ี  1 พฤศจิกายน 25647 นางสาวกัลยา  ว�องเกษกิจ พนักงานธุรการ ดีมาก8 นายขวัญชัย  สุวรรณพุ�ม พนักงานเปล ดีมาก9 นางสาวมัทณา  วิมลวรรณ� พนักงานบริการ ดีมาก10 นางวันวิสา  แก+วกาวี พนักงานบริการ ดีมาก11 นายอาทิตย�  คําภิลานนท� พนักงานบริการ ดีมาก12 นางสาวศิริพร  บุญมี พนักงานช�วยเหลือคนไข+ ดีมาก13 นางสาวหทัยทิพย�  เม้ียนกลาง เจ+าพนักงานพัสดุ ดีมาก14 นายมงคลชัย  สร+อยพลอย พนักงานเกษตรพ้ืนฐาน ดีมาก15 นายอํานาจ  ครุฑพันธุ� พนักงานบริการ ดีมาก16 นางธนพร  เท่ียงจิตร พนักงานบริการ ดีมาก17 นางสาวกัณฐมณี  สุพรรณ� พนักงานช�วยเหลือคนไข+ ดีมาก18 นางสาวเพ็ญแข  ใจเอม เจ+าพนักงานการเงินและบัญชี ดีมาก19 นางสาวเจนจิรา จันทา เจ+าพนักงานการเงินและบัญชี ดีมาก20 นางสาววนิสลา  มีโต นักวิชาการเงินและบัญชี ดีมาก21 นายจตุรวิทย�  เรืองเมือง นายช�างไฟฟLา ดีมาก22 นายภิเษก  สมทรัพย� พนักงานเปล ดีมาก23 นางสาวลักษิกา  จันทนาลักษณ� แพทย�แผนไทย ดีมาก24 นางสาวมะลิ  เพ็งพัด พนักงานบริการ ดีมาก25 นางสาวนาตยา  ปานย้ิม พนักงานบริการ ดีมาก26 นางสาวนิวรรณ  พันธ�นวน พนักงานบริการ ดีมาก


