
       บันทึกขอความ 
สวนราชการ  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพล  จังหวัดขอนแกน  

ที่  ขก ๐๐๓๒/5๘๑        วันที่    7 ธันวาคม  2563 

เรื่อง    โปรดพิจารณาลงนามประกาศผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการในระดับดีเดนและระดับดีมาก รอบการ
ประเมินที่ 2/2563 วันที่ 1 เมษายน 2563 - วันที่ 30 กันยายน 2563 และขออนุมัติเผยแพรขอมูล Web Site 
หนวยงาน 

เรียน   สาธารณสุขอำเภอพล 
   

  ดวยงานบริหาร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพล  ไดจัดทำประกาศรายชื่อขาราชการ    พลเรือน
สามัญผูมีผลการปฏิบัติราชการในระดับดีเดนและดีมาก รอบการประเมินที่ 2/2563 วันที่ 1 เมษายน 2563 - วันที่ 
30 กันยายน 2563 ในที่เปดเผยใหทราบโดยทั่วกัน เพื่อเปนการยกยองชมเชยและสรางแรงจงใจใหพัฒนาผลการ
ปฏิบัติราชการในรอบการประเมินตอไปดียิ่งขึ้น  

ดังนั้นจึงขอโปรดพิจารณาลงนามประกาศรายชื่อขาราชการพลเรือนสามัญผูมีผลการปฏิบัติราชการใน
ระดับดีเดนและดีมาก รอบการประเมินที่ 2/2563 วันที่ 1 เมษายน 2563 - วันที่ 30 กันยายน 2563  และขอ
อนุมัติเผยแพร Web Site หนวยงานตอไป  

    

                 
(นายวชิราวุธ  ผลบุญภิรมย) 

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
 

คำสั่ง สาธารณสุขอำเภอพล 
                     - เห็นชอบ/ลงนามแลว             

-  อนุมัติ และนำขึ้นเผยแพร Web Site  
 

                   
    (นางทัศนีย  ทินราช) 
    สาธารณสุขอำเภอพล 



แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพล 
แนบทาย ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพล 

เรื่อง แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพล 
พ.ศ. 2563 

 
แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ชื่อหนวยงาน : ..สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพล.. 
วัน/เดือน/ป :    7 ธันวาคม  2563...................................... 
หัวขอ: ..โปรดพิจารณาลงนามประกาศผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการในระดับดีเดนและระดับดีมาก 
รอบการประเมินที่ 2/2563 วันที่ 1 เมษายน 2563 - วันที่ 30 กันยายน 2563 และขออนุมัติเผยแพร
ขอมูล Web Site หนวยงาน(โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 

1. ประกาศผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการในระดับดีเดนและระดับดีมาก รอบการ
ประเมินที่ 2/2563 วันที่ 1 เมษายน 2563 - วันที่ 30 กันยายน 2563  

                    

Linkภายนอก: ....... ....... http://www.phonpho.go.th/.......................................... 
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………....... 
................................................................................................................................................................................. 
....................................................................................... ................................................................................ 

 

ผูรับผิดชอบการใหขอมูล ผูอนุมัติรับรอง 
 

                         

(  / ) อนุมัติ           
(   ) ไมอนุมัติ ระบุเหตุผล.................................... 
 

                       
(..นายวชิราวุธ  ผลบุญภิรมย..)                       (นางทัศนีย  ทินราช) 

ตำแหนง ...นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ...... ตำแหนง สาธารณสุขอำเภอพล 

วันที่...๗..เดือน..ธันวาคม...พ.ศ. ..256๓.......       วันที่...๗..เดือน..ธันวาคม...พ.ศ. ..256๓.......      

 
ผูรับผิดชอบการนำขอมูลขึ้นเผยแพร 

 
(นายวชิราวุธ  ผลบุญภิรมย) 

ตำแหนง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
วันที่...๗..เดือน..ธันวาคม...พ.ศ. ..256๓.......       

 
 

 
 



 
 

 

 

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพล 
เรื่อง ขาราชการผูมีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับดีเดนและดีมาก 

---------------------------------- 
 ตามประกาศจังหวัดขอนแกน เรื่องหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการ
พลเรือนสามัญ จังหวัดขอนแกน สำหรับรอบการประเมินวันที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 และ
เพื่อใหเปนไปตาม มาตรา 76 วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ    พลเรือน พ.ศ.2551 ประกอบกับ
หนังสือสำนักงาน ก.พ.ที่ นร 1012/ว20 ลงวันที่ 3 กันยายน 2552 เรื่องหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของขาราชการพลเรือนสามัญ และคำสั่งจังหวัดขอนแกน ที่ 3392/2563 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2563 
กำหนดใหผูประเมินประกาศรายชื่อขาราชการผูมีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับดีเดนดีมากที่เปดเผยใหทราบโดยทั่ว 
กันเพื่อเปนการยกยองชมเชยและสรางแรงจูงใจใหพัฒนาผลการปฏิบัติราชการในรอบการประเมินตอไปใหดียิ่งขึ้น 

 ดังนั้น สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพลจึงประกาศรายชื่อขาราชการผูมีผลการปฏิบัติราชการในระดับ
ดีเดนและดีมาก ในรอบการประเมินที ่ 2/2563 วันที ่ 1 เมษายน 2563 - วันที ่ 30 กันยายน 2563ดังบัญชี
รายละเอียดแนบทายนี ้ 

ประกาศ ณ วันที ่ 7 เดือน ธันวาคม  พ.ศ.2563 
 

                                                                     

 
           (นางทัศนีย  ทินราช) 
           สาธารณสุขอำเภอพล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บัญชีรายชื่อขาราชการผูมีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับ ดีเดนและระดับดีมาก 



รอบการประเมินที่ 2/2563 วันที่ 1 เมษายน 2563 - วันที่ 30 กันยายน 2563 
 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพล 

-------------------------------------------------------------------- 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพล 
ระดับดีเดน 
  

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล 

1 นางละมัย  บุญเชิด 

2 นางปณพร  หนองแก 

3 นายสุวิชัย  ถามูลเรศ 

4 น.ส.อุมารินทร  ขอฟุงกลาง 

5 นายปญญา  ทาพรมมา 

6 นางจุฑารัตน  ประเสริฐ 

7 นางพิจิตรา  นวลศรี 

8 นางสุธีรา  แสนทอง 

9 น.ส.ภัทรรินทร  กานุมาร 

10 นายจิรพงศ  วสุวิภา 

11 น.ส.สุภางค  ภักดีแสน 

12 นายพูนสวัสดิ์  นาโพนงาม 

13 นางกชพร  สงวนธรพร 

14 นางสมเพียร  ประภาการ 

15 นางจันทรเพ็ญ  นวลศิลป 

16 น.ส.วรรณภา  ภูมิเพชร 

17 นางรินรฎา  เพ็ชรศรี 

18 นายณัฐพล  โยธา 

19 นางปุณิกา  มาตยวงศ 

20 นางศศิธร  ผลบุญภิรมย 

21 น.ส.ยุพิน  วินทะชัย 

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล 

22 นางลลิตา  เพชรภา 

23 นางสรอยสุดา  ชาติพรอมพงษ 

24 นางสุนิสัย  เทียมรินทร 

25 นางกรกมล  รักษาบุญ 



26 น.ส.นิโลบล  ชมมร 

 
                                                                           

 
               (นางทัศนีย  ทินราช) 

         สาธารณสุขอำเภอพล 
 
 
 
 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพล 
ระดับดีมาก 

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล 
1 นายกิตติศักดิ์  ดวงบุดศรี 

2 นางอรนุช  เรืองโอชา 

3 นางกรุณา  พรมวงศ 

4 นางจารุวรรณ  ทัดมาลา 

5 นางสุภาภรณ  สมีนอย 

6 นางกนกภรณ  แกวนอย 

7 นางวิลาศิณี  ปราบหนองบัว 

8 นายสมพร  แทนไธสง 

9 นายบุญทัน  สมีนอย 

10 นายปวริศน  เสนาปริพัฒน 

11 นางสุกัลยา  ศรษะนาราช 

12 นายศุภชัย  ศรีใส 

 
 
 
 

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล 
13 น.ส.พรทิพา  ตรีระมาตย 

14 จ.อ.พิชิต  คำภาเกะ 

15 นางดวงจันทร  ตุยสมบัติ 

16 นางกาญจนา  คำภาเกะ 

17 น.ส.ตวงรัตน  นาโสม 



18 นางศิริธร  เชิดพานิช 

19 นายวชิราวุธ  ผลบุญภิรมย 

20 นายอานันท  จำปาแดง 

21 นางจุติมาภรณ  อัคฮาด 

22 นางสุภาวดี  ศรีทน 

23 น.ส.ไพรัตน  ปนแจง 

24 นางเพ็ญประภา  จำปาแดง 

 
  

 
               (นางทัศนีย  ทินราช) 

         สาธารณสุขอำเภอพล 
 
 
 
 

 
 
 
                                                    

 


