
    บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอวังสามหมอ อ าเภอวังสามหมอ  จังหวัดอุดรธานี 

ที ่อด ๑๓๓๒/๒๗๖                                วันที่  ๑๙ พฤศจิกายน  ๒๕๖๓ 

เรื่อง  ขออนุญาตเผยประกาศส านักงานสาธารณสุขอ าเภอวังสามหมอ กรณีข้าราชการมีผลการปฏิบัติราชการ 

        ในระดับดีเด่นและดีมาก 
 

เรียน  สาธารณสุขอ าเภอวังสามหมอ 

ความเป็นมา  
อ้างถึงเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  ประจ าปีงบ 

ประมาณ ๒๕๖๔  ซึ่ง กระทรวงสาธารณสุขมีการขับเคลื่อนการด าเนินการตาม  มาตรการ ๓ ป ๑ ค (ปลูก/ปลุก
จิตส านึก ป้องกันปราบปราม และ เครือข่าย) ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมุ่งเน้นการป้องกัน  การทุจริตให้
เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพผ่านกระบวนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน  ของหน่วยงาน
ภาครัฐภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี  

ดังนั้นเพื่อให้การด าเนินการ  ITA  ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอวังสามหมอ สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ของ
การประเมิน ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอวังสามหมอ จึงขออนุญาตเผยประกาศส านักงาน สาธารณสุขอ าเภอวังสาม
หมอ กรณีข้าราชการมีผลการปฏิบัติราชการใน ระดับดีเด่นและดีมาก และขออนุญาต น าข้อมูลรายงานดังกล่าว 
เผยแพร่บนเว็บไซต์ ของหน่วยงาน http://ssowangsammo.com/  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอวังสามหมอ 
องค์กรคุณธรรม (ITA)  เพ่ือใช้ใน การประชาสัมพันธ์ ประกาศส านักงาน สาธารณสุขอ าเภอวังสามหมอ กรณีข้าราชการ
มีผลการปฏิบัติราชการใน ระดับดีเด่นและดีมาก ภายใน วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ดังแบบเอกสาร/ไฟล์ที่แนบมา
พร้อมนี้ 
 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา                                            

                          (นางสาวอาภากานต์ คลื่นแก้ว) 
                                                                  ต าแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  

ความเห็นสาธารณสุขอ าเภอวังสามหมอ   
 

   ทราบ 
   อนุญาตเผยแพร่            ไม่อนุญาต (เหตุผล)   .................................................................. 

 
    

           (นางศุภร  เติมทรัพย์) 
                                                                              สาธารณสุขอ าเภอวังสามหมอ 
 



 

 

 
 

ประกาศส านักงานสาธารณสขุอ าเภอวังสามหมอ 
เรื่อง ข้าราชการและพนักงานกระทรวงสาธารณสุขผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก 

................................................... 
  

 โดยที่หนังสือส านักงาน ก.พ.ที่ นร ๑๐๑๒/ ว ๒๐ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ์    
และ วิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ ก าหนดให้ผู้ประเมินประกาศรายชื่อ 
ข้าราชการและพนักงานกระทรวงสาธารณสุขผู้มีผลการปฏิบัติราชการในระดับดีเด่น และดีมากในที่เปิดเผย   
ให้ทราบโดยทั่วกัน เพ่ือเป็นการยกย่องชมเชยและสร้างแรงจูงใจให้พัฒนาผลการปฏิบัติราชการในรอบการ
ประเมินต่อไปให้ดียิ่งขึ้น 
 ดังนั้น ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอวังสามหมอ จึงประกาศรายชื่อผู้มีผลการปฏิบัติราชการ               
ในระดับดีเด่น และดีมาก ในรอบการประเมินปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี้ 
 

 ประกาศ ณ วันที่     ๓๐  ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๖๓ 
 
 
       
                                                             (นางศุภร  เติมทรัพย์) 
                                             สาธารณสุขอ าเภอวังสามหมอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บัญชีรายช่ือผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก 

รอบการประเมินปีงบประมาณ ๒๕๖๓  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอวังสามหมอ 
ข้าราชการระดับดีเด่น  จ านวน 30  ราย 

ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 
1 นางศุภร              เติมทรัพย์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
2 นางสาวสุวรรณา     อินทนพ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
3 นางอังคณา           บุญรักษา พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
4 นางบุษกร             สิงห์หลง เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญการ 

5 ว่าที่ ร.ต.เปรมม์ปรีดา อัมวรรณ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
6 นายสุธีร์               เชื้อแก้ว นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
7 นายเชวง              ยอดยศ    นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
8 นายบรรจง           พรมโคตร เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญการ 

9 นายอัษฎาวุธ        ภูเหล่าม่วง เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญการ 

10 นายสงกรานต์       วังแสง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
11 นายสนิท             ผลจันทร์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
12 น.ส.วรางคณา       วงษ์ด ี เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขช านาญการ 

13 นางวัลลีย์            อาษาไชย พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
14 น.ส.ก าไลมาศ       ผลเดช เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญการ 

15 น.ส.มลฤดี           ธิคะบุตร พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
16 นางสาวสุดารัตน์ ถวิลรักษ์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
17 นางสุรีรัตน์         อัมวรรณ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
18 น.ส.กนกกาญจน์  ศรีธรรมบุตร พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
19 น.ส.นงค์คราญ พรหมศิริ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
20 นายเทียนชัย วังคะฮาด เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญการ 

21 น.ส.จิราภรณ ์ ภูน้ าต้น เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญการ 

22 น.ส.สุนิสา  ผลเดช พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
23 นางวิจิตตรา จันทะดวง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
24 น.ส.วภิา   อันทะโส  พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
25 นายจักรพงษ์ เรืองเจริญ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
26 น.ส.ภาวนา ภูแข เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญการ 

27 นางวิภารัตน์ ภูเหล่าม่วง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
28 นางมะลิ               คลื่นแก้ว พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
29 น.ส.จรัญจวน ไทยนอก พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
30 นายธนปติ ศรีหริ่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

 
 



ข้าราชการระดับดีมาก  จ านวน  2  ราย 
ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 

1 นางสาวอาภากานต์  คลื่นแก้ว นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 

2 นางสาวศิริกัลยา      แสงลี นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 

 
พกส. ระดับดีเด่น  จ านวน  29  ราย 

ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 
1 นางสาวจารุวรรณ  ศรีสร้อย นักวิชาการสาธารณสุข 

2 นางกิ่งกาจน์  วิชัยศรี นักวิชาการสาธารณสุข 

3 นางสาวบุษบา สีพิมสอ นักวิชาการสาธารณสุข 

4 นางสาวอภิญญา กันหาวาปี นักวิชาการสาธารณสุข 

5 นางสาวเบญจมาศ เดชราช แพทย์แผนไทย 

6 นายคชาพล อรรคบุตร นักวิชาการสาธารณสุข 

7 นายกิตติพงษ์ ภูเต้าสูง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข 

8 นางสาวนิตยา ผุยปุโรย นักวิชาการสาธารณสุข 

9 นางสาวนิภาพร จ้านกันหา นักวิชาการสาธารณสุข 

10 นางสาวชลธิชา วรรณพราหมณ์ แพทย์แผนไทย 

11 นางสาวอมรทิพย์ ราชชื่น เจ้าพนักงานสาธารณสุข 

12 นางสาวรัชนี ไชยงค ์ นักวิชาการสาธารณสุข 

13 นางสาวฑิมาพร ภูสมตา พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 

14 นางสาวล าใย อ่อนโพธา พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 

15 นางสาวเจนจิรา หาศรี พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 

16 นางสาวสุนัน ฤทธิขัน พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 

17 นายมณีกาบ แก้วอินทร์ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่อนามัย 

18 นางสาวอนุสรา พรมรักษา พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 

19 นางสาวจารุดา พลรักษา พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 

20 นางสาวกมลทิพย์ ภูนกยูง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 

21 นางสาวนันทัชพร ผลิผล พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 

22 นางสงวน ภูนกยูง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 

23 นางสาวมลฤด ีกงพาน พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 

24 นายทวี ปามาทา พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 

25 นายบุญมี เพริดพราว พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 

26 นางอารีญา อินทะนู พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 

27 นางจันทร์เพ็ญ มาตนอก พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 

28 นางฉวีวรรณ จันทไทย พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 

29 นางส าเร็จ อัศวภูมิ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 

 


































































































































































