
 
 
 

บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก 
รอบการประเมินที่ 2 ต้ังแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2565 

หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 
 
ระดับดีเด่น จำนวน 3 ราย 
 

1. นายนำชัย ประทีป ณ ถลาง นักวิชาการสาธารณสุข 

2. นางสาวกุมภา  ดาศรี เจ้าพนักงานสาธารณสุข 
   3.      น.ส.เจรติย์    วุฒิชาญ     พยาบาลวิชาชีพ 
 
ระดับดีมาก จำนวน 8 ราย 
 

1. น.ส.สุมิตรา  ติลกการณ์ พยาบาลวิชาชีพ 

2. น.ส.ผ่องนภา  หิรัญวดี เจ้าพนักงานสาธารณสุข 

3. น.ส.ฉมามาศ  บาริงพัฒนกูล   พยาบาลวิชาชีพ 

4. น.ส.ปิโยรส     เพ็ชรล้วน พยาบาลวิชาชีพ 
  5.     นายอิศรา     อมัสกุล     นักวิชาการสาธารณสุข 
  6.     นายศุภกร     ช่ืนรอด                     นักวิชาการสาธารณสุข 
  7. นายสุภกิจ    ราชรักษ์              เจ้าพนักงานสาธารณสุข 
  8. น.ส.นูรฮูดา    หะมิงมะ      เจ้าพนักงานสาธารณสุข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
  

บัญชีรายชื่อพนักงานกระทรวงสาธารณสุขผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก 
รอบการประเมิน ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2565 

หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 
 
ระดับดีเด่น จำนวน 3 ราย 
  

1. น.ส.ณัชชา   จอมคำ นักวิชาการสาธารณสุข 

2. น.ส.อรพรรณ บุร ี  

3. น.ส.มาริณี หน่อแก้ว  

4. น.ส.จันประภา ใจแสวง  

5. น.ส.เยาวลักษณ์  พวงมาลัย  

6. นายคำใส ลุงตาล  

7. นายเอกรินทร ์ วงค์ฟู  
 
ระดับดีมาก จำนวน 13 ราย 
 

1. น.ส.ภัทนิดา สุภาทา  

2. น.ส.พรพิไล จำนงค์  

3. นายสมชาติ โกดน้ำคำ  

4. น.ส.อารีรักษ์ ห้ามทุกข์  

5. นางสุคนธ์  จำปาทอง  

6. นางภควดี ศิริสม  

7. น.ส.ทิวสุดา กันธะอนิทร์  

8. นายสุชาติ วิมนกุล  

9. นางสายรุ้ง บัวอุ่นใจ  

10. นางอรวรรณ กมลวิสุทธิเลิศ  

11. น.ส.สุขใจ ลุงจ่ิงต๊ะ  

12. นางสุนิสา ดวงตา  

13. น.ส.สุพรรษา ปัญญา  
 



 

 

 

 

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอฝาง 

เรื่อง รายช่ือข้าราชการพลเรือนสามัญ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างช่ัวคราว และพนักงานกระทรวง
สาธารณสุข ผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก 

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

  เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญส่วนภูมิภาคจังหวัด
เชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 การประเมินรอบท่ี 2 ปีงบประมาณ 2565  (1 เมษายน 2565 
– 30 กันยายน 2565) , การประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขและลูกจ้าง
ชั่วคราวรายเดือน (เงินบำรุง) รอบที่การประเมิน ปีงบประมาณ 2565 (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 
2565) เป็นไปตามประกาศจังหวัดเชียงใหม่ ฉบับวันท่ี 3 ธันวาคม 2552 และฉบับแก้ไขวันท่ี 24 มกราคม 
2553 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ ผู้ดำรงตำแหน่ง
ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ และดำรงตำแหน่งประเภทท่ัวไป
ทุกระดับ ในราชการบริหารส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ.ที่ นร 1012/ว 20 ลง
วันท่ี 3 กันยายน 2552 จึงประกาศรายช่ือข้าราชการพลเรือนสามัญ ผู้มีผลการปฏิบัติราชการสูงกว่าระดับดี
ขึ้นไป ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี้ 

  จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 

    ประกาศ  ณ  วันท่ี  6  มีนาคม  พ.ศ. 2566 

 

 

 

(นายสมเกียรติ์  มณีผ่อง) 

                        สาธารณสุขอำเภอฝาง 
 
 
 
 
 



 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เร่ือง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 

สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอฝาง 
วัน/เดือน/ปี : 6 มีนาคม 2566 
หัวข้อ : 1.ประกาศรายช่ือข้าราชการพลเรือนสามัญ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างช่ัวคราว และพนักงาน
กระทรวงสาธารณสุข ผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก รอบการประเมินรอบ 2 ปีงบประมาณ 
2565  (1 เมษายน 2565 – 30 กันยายน 2565)  และ การประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงาน
กระทรวงสาธารณสุขและลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือน (เงินบำรุง) รอบท่ีการประเมิน ปีงบประมาณ 2565 (1 ตุลาคม 
2564 – 30 กันยายน 2565) และขออนุญาตเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ 
 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
           1.ประกาศรายช่ือข้าราชการพลเรือนสามัญ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างช่ัวคราว และพนักงาน
กระทรวงสาธารณสุข ผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก รอบการประเมินรอบ 2 ปีงบประมาณ 
2565  (1 เมษายน 2565 – 30 กันยายน 2565)  และ การประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงาน
กระทรวงสาธารณสุขและลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือน (เงินบำรุง) รอบท่ีการประเมิน ปีงบประมาณ 2565 (1 ตุลาคม 
2564 – 30 กันยายน 2565) และขออนุญาตเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ 

 

Link ภายนอก : https://www.fang-dho.com  
หมายเหตุ : ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
.......................................................................................................................................................................... 

 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล                              ผู้อนุมัติรับรอง 

                                                   
                          (นายยงยุทธ์ ยั่งยืน)                                      (นายสมเกียรติ์  มณีผ่อง) 
               ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ                ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอฝาง 
                 วันท่ี 6 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566                      วันท่ี 6 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566 
 

 

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

  
(นางสาวณัชชา  จอมคำ) 

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 

http://www.fang-dho.com/


                                              วันท่ี 6 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566 
 

 
บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก 

รอบการประเมินที่ 1 ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2565 
หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 

 
ระดับดีเด่น จำนวน 4 ราย 
 

1 นายยงยุทธ์  ยั่งยืน นักวิชาการสาธารณสุข 

2 นายวิทยา ผ่องศรี เจ้าพนักงานสาธารณสุข 

3 นางบัวจันทร์  ไชยสุข เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข 

4 น.ส.สายทอง  ธรรมวัน พยาบาลวิชาชีพ 
 
ระดับดีมาก จำนวน 26 ราย 
 

1 น.ส.ศุมารินทร์  ยาวิลาศ เจ้าพนักงานสาธารณสุข 

2 นางเคลือวัลย์   นวลเพชร พยาบาลวิชาชีพ 

3 นางกันต์กนิษฐ์  สุภาฤทธิ์ เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 

4 นางดวงนภา  ขจรโมทย์ นักวิชาการสาธารณสุข 

5 น.ส.อรวรรณ  ภูรีภักดิ์ตระกูล นักวิชาการสาธารณสุข 

6 น.ส.ประทุมวรรณ แจ่มสว่าง นักวิชาการสาธารณสุข 

7 นางอรทัย เตชะพิทยกุล นักวิชาการสาธารณสุข 

8 นายยงยุทธ  พุทธชัย นักวิชาการสาธารณสุข 

9 นายยิ่งยง   พงศ์นิรนัดร ์ นักวิชาการสาธารณสุข 

10 น.ส.สุรีย์พร ทาสี เจ้าพนักงานสาธารณสุข 

11 นายไมตรี  เสาร์แก้ว นักวิชาการสาธารณสุข 

12 นายสุรัตน์    มาราช นักวิชาการสาธารณสุข 

13 นายโสดาบัน อุตมะแก้ว นักวิชาการสาธารณสุข 

14 นางอรวรรณ  ภิญญะวงค์ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข 

15 นายธนกฤต จินดาภัทร์   พยาบาลวิชาชีพ 

16 น.ส.ขวัญดารินทร์ พงค์จาย นักวิชาการสาธารณสุข 

17 นางทัศน์ทรวง  ทาธิจันทร์ พยาบาลวิชาชีพ 

18 น.ส.วราภรณ์ พรมวงศ์ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข 



19 น.ส.ชลธิชา เข่ือนเก้า นักวิชาการสาธารณสุข 

20 นางสาวรุ่งทิวา  จินดาหลวง พยาบาลวิชาชีพ 

21 นายจิรวัฒน์ ผ่องศร ี เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข 

22 น.ส.กรรณิการ์  ไคร้ม่วง นักวิชาการสาธารณสุข 

23 น.ส.ปรีชญา  มีงาม เจ้าพนักงานสาธารณสุข 

24 น.ส.ธัญชนก ชัยวงค์ พยาบาลวิชาชีพ 

25 น.ส.กรณิกา นันทะเสนา พยาบาลวิชาชีพ 

26 น.ส.กมลชนก ตันมูล พยาบาลวิชาชีพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

บัญชีรายชื่อพนักงานกระทรวงสาธารณสุขผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก 
รอบการประเมิน ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2564 

หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 
 
ระดับดีเด่น จำนวน 3 ราย 

1 น.ส.มาริณี หน่อแก้ว พนักงานธุรการ 

2 น.ส.อรพรรณ บุร ี พนักงานการเงินและบัญช ี

3 น.ส.เยาวลักษณ์ พวงมาลัย พยาบาลวิชาชีพ 

 
ระดับดีมาก จำนวน 58 ราย 
 

1 นายเอกรินทร ์ วงค์ฟู ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีอนามัย 

2 นายคำใส ลุงตาล ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีอนามัย 

3 น.ส.ประไพพรรณ ไคร้งาม พนักงานบริการ 

4 น.ส.วรรณวิภา มาราช พนักงานพิมพ ์

5 น.ส.พรพิไล จำนงค์ พนักงานพิมพ ์

6 นายอินสอน เป็งแดง พนักงานประจำตึก 

7 นางอังคณา พรมอินต๊ะ พนักงานบริการ 

8 น.ส.อารีรักษ์ ห้ามทุกข์ พนักงานช่วยการพยาบาล 

9 นายสมชาติ โกดน้ำคำ พนักงานประจำตึก 

10 น.ส.ไพลิน  ท้าวคำ พนักงานบริการ 

11 นายมนตรี เกตุแก้ว พนักงานพิมพ ์

12 นางอรวรรณ กมลวิสุทธิเลิศ ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีอนามัย 

13 น.ส.ณัฐกมลลักษณ์ แก้วโพธิ ์ ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีอนามัย 

14 น.ส.มลทิรา ปิ่นใหญ ่ พนักงานบริการ 

15 นางมณีรัตน์  หน่อใจ พนักงานบริการ 

16 นางมลิวรรณ ดวงคำ พนักงานบริการ 

17 น.ส.พิชชากร สมศักดิ์ พนักงานช่วยการพยาบาล 

18 น.ส.ณัฐศิกาน ปัญญา พนักงานพิมพ ์

19 น.ส.ยาวณี  อภิชัย พนักงานพิมพ ์



20 น.ส.พลอยใจ สวัสด์ิคำ พนักงานช่วยการพยาบาล 

21 นายวรวุฒ ิ สามเรือน พนักงานประจำตึก 

22 นางปิติพร  สีนุ พนักงานบริการ 

23 นางธรรญชนก ม่วงรื่น ผู้ช่วยทันตแพทย์ 

24 น.ส.เบญจวรรณ ใจสิงห์ พนักงานบริการ 

25 น.ส.วิภา ชัยมณี พนักงานบริการ 

26 น.ส.ปภาดา สุทธิกิตต์ิพงศา พนักงานช่วยการพยาบาล 

27 น.ส.วิรัลพัชร ใจคำ พนักงานช่วยการพยาบาล 

28 น.ส.กัลยา วงค์ษา พนักงานบริการ 

29 นางฉัตรณภา อินทจักร์ พนักงานช่วยการพยาบาล 

30 นางสุคนธ์  จำปาทอง ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีอนามัย 

31 น.ส.ภัทนิดา สุภาทา พนักงานบริการ 

32 นางกาญจนา  ข่าเหล็ก พนักงานบริการ 

33 นางอทิตยา วรรณดี พนักงานพิมพ ์

34 นางรุฬิยา เจนจบ ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีอนามัย 

35 นายนที กันธะวงศ์ ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีอนามัย 

36 น.ส.มนัญชยา สุวรรณ์ ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีอนามัย 

37 นางส่งศรี พงศ์นิรันดร ์ พนักงานบริการ 

38 น.ส.พรนภัส กันธิมา พนักงานบริการ 

39 นางสุพิศ ศรีมา ผุ้ช่วยเจ้าหน้าท่ีอนามัย 

40 น.ส.เดือนเพ็ญ  ปินธิโย พนักงานช่วยการพยาบาล 

41 นางพิกุลทอง มาราช ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีอนามัย 

42 นางพิกุล มุกดาภิรมย์ พนักงานช่วยการพยาบาล 

43 นางสายรุ้ง บัวอุ่นใจ ผู้ช่วยทันตแพทย์ 

44 นางฟองจันทร ์ เป็งแดง พนักงานช่วยการพยาบาล 

45 น.ส.ทิวสุดา กันธะอนิทร์ พนักงานพิมพ ์

46 น.ส.สกาวเดือน ชูเกษม พนักงานบริการ 

47 น.ส.พรทิพย์ พนารัตนดอนชัย พนักงานบริการ 

48 น.ส.อัจฉราภรณ์ ศรีวิชัย พนักงานบริการ 

49 นางทับทิม พรมมารักษ ์ พนักงานช่วยการพยาบาล 

50 นางภควดี ศิริสม พนักงานบริการ 



51 น.ส.เยาวเรศ นิยม ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีอนามัย 

52 น.ส.สุทธินันท์ อำพันธ ์ พนักงานช่วยการพยาบาล 

53 น.ส.สุพรรษา ปัญญา พนักงานบริการ 

54 นางสุนิสา ดวงตา พนักงานประจำตึก 

55 น.ส.สุขใจ ลุงจ่ิงต๊ะ พนักงานบริการ 

56 นางกรรณิการ ์ เสาร์คำ พนักงานประจำตึก 

57 น.ส.อัมพิกา ปิ่นนิล พนักงานบริการ 

58 นายสุชาติ วิมนกุล พนักงานประจำตึก 

    

 
 

 


