
บนัทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  กลุ่มงานบริหารทั่วไป  โรงพยาบาลเก้าเลี้ยว อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ 60230    

ที่  นว 0032.301/พิเศษ  วันที่   28   พฤษภาคม  2564 

เร่ือง    ประกาศเรื่องข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น/ดีมาก 

เรียน     ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเก้าเลี้ยว 

  ด้วย ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๗๖ บัญญัติให้
ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ที่อยู่ใต้บังคับบัญชา เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณา
แต่งตั้งและเลื่อนเงินเดือน เพ่ือให้ผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการเป็นไปด้วยความโปร่งใส  เป็นธรรม และ
ตรวจสอบได้ ตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๒/ว ๒๐ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๒ ข้อ ๙ (๖) ที่ระบุ   
“ให้ผู้บังคับบัญชาตามข้อ ๒ (ระบุ (๑) ถึง (๑๑) ประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการปฏิบัติ
ราชการในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกัน เพ่ือเป็นการยกย่องชมเชยและสร้างแรงจูงใจให้
พัฒนาผลการปฏิบัติราชการในรอบการประเมินต่อไปให้ดียิ่งขึ้น ส าหรับส่วนราชการที่มีการก าหนดระดับผลการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการเกินกว่า ๕ ระดับ ให้ผู้ประเมินประกาศรายชื่อผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ใน
ระดับสูงกว่าระดับดีขึ้นไป” นั้น 

  กลุ่มงานบริหารทั่วไป จึงได้จัดท าประกาศโรงพยาบาลเก้าเลี้ยว เรื่องข้าราชการผู้มีผลการ
ปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น/ดีมาก ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดลงนามในประกาศและขอเผยแพร่      
บนบอร์ดประชาสัมพันธ์ของโรงพยาบาลฯ ให้ทราบทั่วกัน 

                                                                                                                                                  
                                                                     (นางสาวมาริสา  เขียวสด) 

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้าที 
   หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป       

                                                   
                       เห็นชอบ/ลงนามแล้ว 

                                                               
               (นายวศิน  ทองทรงกฤษณ์) 

           นายแพทย์ช านาญการ รักษาการในต าแหน่ง 
     ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเก้าเลี้ยว 



 

 

 
ประกาศโรงพยาบาลเก้าเลี้ยว 

เรื่อง ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น/ดีมาก 
--------------------------- 

  โดยที่หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๒/ว ๒๐ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๒ เรื่องหลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ ก าหนดให้ผู้ประเมินประกาศรายชื่อ
ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น/ดีมาก ในที่เปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกัน เพ่ือเป็นการยกย่อง
ชมเชยและสร้างแรงจูงใจให้พัฒนาผลการปฏิบัติราชการในรอบการประเมินต่อไป ให้ดียิ่งขึ้น 
 

  ดังนั้น โรงพยาบาลเก้าเลี้ยว จึงประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับ
ดีเด่น/ดีมาก ในรอบการประเมินที่ 1 ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖3 ถึงวันที่ ๓1 มีนาคม ๒๕๖4 ของข้าราชการ
กลุ่มผู้บริหาร/หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้ากลุ่มงาน/งาน โรงพยาบาลเก้าเลี้ยว ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่ 28  พฤษภาคม  ๒๕๖4 

 

 จิ           ตพร  จันทยา 
                                                                           (นายวศิน ทองทรงกฤษณ์) 

      นายแพทย์ช านาญการ รักษาการในต าแหน่ง 
   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเก้าเลี้ยว 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

ส าเนาถูกต้อง 
 

 
 (นายอลงกรณ์  วจีสัจจะ) 

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 



บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น/ดีมาก 

รอบการประเมินที่ 1 ตั้งแต่วันที่ ๑  ตุลาคม ๒๕๖3 ถึงวันที่ ๓1  มีนาคม ๒๕๖4 

 

ระดับดีมาก 1 

๑. นางสิริพร  ธนาลาภอนันต์ 
๒. นางสาวชื่นนภา ธนะวงค์ 
๓. นางสาวอมราพร  หงส์น้อย 
๔. นางนุชศรา  เสวยทรง 
๕. นางสาวเพชรรุ่ง  ทองชุบ 
๖. นางสาวสุพัตรา มหานิล 
๗. นางสมาพร  จิตบุณยเกษม 
๘. นางสาวอุรชา  สกุลณี 
๙. นางพวงเพ็ญ  สิงหเดช 

 10.นางลดาวัลย์ ข้อโนนแดง 
 11. นางสมใจ  ทุเรียนทอง 

               12. นางสาวศิริวรรณ  ศรีศักดิ์เพชร 
               13. นางวลีย์วรรณ์ เตชะศักดิ์ศรี 

 14. นางอรุณวรรณ สกุลยืนยง 
 15. นางสาววรัญดา  สงห์โต 
 16. นางสาวสุพิชญา สิงห์โห 
 17.นางสาวบุญรักษ์ ฉัตรรตนกุลชัย 
18.นางนันทวรรณ  ศรีนนท์ 
19.นางปรียาภัสสร์  เหล็กเพชร 
20.นางสาวณัฐพร  เปี่ยวสาคร 
21นางสาวนิธิวดี  พิทักษ์ธานิน 
22. นางเสาวลักษณ์ สุทธิศรี 

              23. นางสาวจันทร์เพ็ญ  ขุนณรงค์ 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                       -2- 
 

ดีมาก 2            24. นางสาวสุนิสา  ปรีนคร 
                25.นางประเทือง แจ่มสอน 
                26. นางสาวโสภา  ผลวิบูลณ์ 
                27.นายศตานนท์  กังสังข์ 
                28.นางกัลยาณี   น้อมพรรโณภาส                                            
                29.นายรัชชานนท์  เจริญศรีรุ่งเรือง 

  30. นายกฤษฎา   เหล็กเพชร 
  31.นางจินตนา ปิยะมาภรณ์ 
  32. นางจิตพร  จันทยา 
  33. นางนเลทร  จันทศิร ิ
  34.นางชลลดา  ใจมอย 
  35.นางรตีพักตร์  มั่นศักดิ์ 
  36.นางทัชชาพร   เขม้นเขตวิทย์   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 

 

 

 



ภาพถ่ายการติดประกาศผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น/ดีมาก 

รอบการประเมินที่ 1 ตั้งแต่วันที่ ๑  ตุลาคม ๒๕๖3 ถึงวันที่ ๓1  มีนาคม ๒๕๖4 

 

 
 



 

 

 

ประกาศโรงพยาบาลเก้าเลี้ยว 
เรื่อง  อัตราร้อยของฐานในการค านวณเพ่ือเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ณ วันที่ 1 เมษายน 2564 

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

  เพ่ือให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดไว้ในกฎว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ. 2552 
ข้อ 4 วรรค สี ซึ่งก าหนดให้ผู้บังคับบัญชาผู้มีอ านาจสั่งเลื่อนเงินเดือนต้องประกาศอัตราร้อยละของฐานค านวณที่
ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการค านวณเพ่ือเลื่อนเงินเดือนในแต่ละครั้ง  
 

  ดังนั้น โรงพยาบาลเก้าเลี้ยว จึงประกาศอัตราร้อยของฐานในการค านวณเพ่ือเลื่อนเงินเดือน    
ข้าราชการในสังกัด โรงพยาบาลเก้าเลี้ยว ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่ 28  พฤษภาคม  ๒๕๖4 

                                                                                                                                                      
                                                                       (นายวศิน ทองทรงกฤษณ์) 

      นายแพทย์ช านาญการ รักษาการในต าแหน่ง 
           ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเก้าเลี้ยว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายละเอียดการก าหนดระดับผลการประเมินและอัตราร้อยละของฐานในการค านวณ เพื่อเลื่อนเงินเดือน ณ 
วันที่ 1 เมษายน 2564 โรงพยาบาลเก้าเลี้ยว 

ระดับผลการประเมิน คะแนน ร้อยละ จ านวนคน 
ดีมาก 80-89 3.5-4.40  

 89.00   
 88.00   

ดีมาก 1 87.00                 4.2                3 
 86.00                 4.1                     1 
 85.00                 4.0                3 
 84.00                 3.9                    6 
 83.00                 3.8               2 
 82.00                 3.7               5 
 81.00                 3.6               3  

ดีมาก 2 80.00                 3.5                    13 

ดี 70-79                   -              
พอใช้ 60-69                   -    

ต้องปรับปรุง น้อยกว่า 60                   -       
                                                              

                                                                            

                                                                          (นายวศิน ทองทรงกฤษณ์) 
      นายแพทย์ช านาญการ รักษาการในต าแหน่ง 

           ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเก้าเลี้ยว 
  

 

 

 

 


