
 

       บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอพล จังหวัดขอนแก่น  

ที่  ขก ๐๐๓๒/5๖๘        วันที่    ๒  ธันวำคม  2564 

เรื่อง    โปรดพิจำรณำลงนำมประกำศผลกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรในระดับดีเด่นและระดับดีมำก รอบกำร
ประเมินที่ 2/2564 วันที่ 1 เมษำยน 2564 - วันที่ 30 กันยำยน 2564 และขออนุมัติเผยแพร่ข้อมูล Web Site 
หน่วยงำน 

เรียน   สำธำรณสุขอ ำเภอพล 
   

  ด้วยงำนบริหำร ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอพล  ได้จัดท ำประกำศรำยชื่อข้ำรำชกำร    พลเรือนสำมัญ
ผู้มีผลกำรปฏิบัติรำชกำรในระดับดีเด่นและดีมำก รอบกำรประเมินที่ 2/2564 วันที่ 1 เมษำยน 2564 - วันที่ 30 
กันยำยน 2564 ในที่เปิดเผยให้ทรำบโดยทั่วกัน เพ่ือเป็นกำรยกย่องชมเชยและสร้ำงแรงจงใจให้พัฒนำผลกำรปฏิบัติ
รำชกำรในรอบกำรประเมินต่อไปดียิ่งขึ้น  

ดังนั้นจึงขอโปรดพิจำรณำลงนำมประกำศรำยชื่อข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญผู้มีผลกำรปฏิบัติรำชกำรใน
ระดับดีเด่นและดีมำก รอบกำรประเมินที่ 2/2564 วันที่ 1 เมษำยน 2564 - วันที่ 30 กันยำยน 2564  และขอ
อนุมัติเผยแพร่ Web Site หน่วยงำนต่อไป  

    

                
(นำยวชิรำวุธ  ผลบุญภิรมย์) 

นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
 

ค ำสั่ง สำธำรณสุขอ ำเภอพล 
                     - เห็นชอบ/ลงนำมแล้ว             

-  อนุมัติ และน ำขึ้นเผยแพร่ Web Site  
 

                      
    (นำยชุวิทย์  ช ำนิงำน) 
    สำธำรณสุขอ ำเภอพล 
 
 
 
 
 
 



 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของ๒ 
แนบท้าย ประกาศส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพล 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพล 
พ.ศ. 2565 

 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ชื่อหนว่ยงำน : ..ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอพล.. 
วัน/เดือน/ปี :    ๒ ธันวำคม  2564...................................... 
หัวข้อ: ..โปรดพิจำรณำลงนำมประกำศผลกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรในระดับดีเด่นและระดับดีมำก 
รอบกำรประเมินที่ 2/2564 วันที่ 1 เมษำยน 2564 - วันที่ 30 กันยำยน 2564 และขออนุมัติเผยแพร่
ข้อมูล Web Site หน่วยงำน(โดยสรุปหรือเอกสำรแนบ) 

1. ประกาศผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการในระดับดีเด่นและระดับดีมาก รอบการ
ประเมินที่ 2/2564 วันที่ 1 เมษายน 2564 - วันที่ 30 กันยายน 2564  
                    

Linkภำยนอก: ....... http://www.phonpho.go.th/..................................... 
หมำยเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………....... 
................................................................................................................................................................................. 
....................................................................................... ................................................................................ 

 

ผู้รับผิดชอบกำรให้ข ้อมูล ผู้อนุมัติรับรอง 
 

                         

(  / ) อนุมัติ           
(   ) ไม่อนุมัติ ระบุเหตุผล.................................... 
 

                           
(..นำยวชิรำวธุ  ผลบุญภิรมย์..)                       (นำยชวุิทย์  ช ำนิงำน) 

ต ำแหน่ง ...นักวชิำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร...... ต ำแหน่ง สำธำรณสุขอ ำเภอพล 
วันที่...๒..เดือน..ธนัวำคม พ.ศ. ..2564.......       วันที่...๒..เดือน..ธนัวำคม พ.ศ. ..2564.......       

 

 
ผู้รับผิดชอบกำรนำข้อมูลขึ้นเผยแพร ่

 
(นำยวชิรำวุธ  ผลบุญภิรมย์) 

ต ำแหน่ง นักวชิำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
วันที่...๒..เดือน..ธนัวำคม พ.ศ. ..2564.......       

 
 



 

 
 

 
 

 

 

ประกำศส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอพล 
เรื่อง ข้ำรำชกำรผู้มีผลกำรปฏิบัติรำชกำรอยู่ในระดับดีเด่นและดีมำก 

---------------------------------- 
 ตำมประกำศจังหวัดขอนแก่น เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของข้ำรำชกำร
พลเรือนสำมัญ จังหวัดขอนแก่น ส ำหรับรอบกำรประเมินวันที่ 1 เมษำยน 2564 ถึงวันที่ 30 กันยำยน 2564 และ
เพ่ือให้เป็นไปตำม มำตรำ 76 วรรคหนึ่ง แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำร    พลเรือน พ.ศ.2551 ประกอบกับ
หนังสือส ำนักงำน ก.พ.ที่ นร 1012/ว20 ลงวันที่ 3 กันยำยน 2552 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติ
รำชกำรของข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ และค ำสั่งจังหวัดขอนแก่น ที่ 2865/2564 ลงวันที่ 4 พฤศจิกำยน 2564 
ก ำหนดให้ผู้ประเมินประกำศรำยชื่อข้ำรำชกำรผู้มีผลกำรปฏิบัติรำชกำรอยู่ในระดับดีเด่นดีมำกท่ีเปิดเผยให้ทรำบโดยทั่ว 
กันเพ่ือเป็นกำรยกย่องชมเชยและสร้ำงแรงจูงใจให้พัฒนำผลกำรปฏิบัติรำชกำรในรอบกำรประเมินต่อไปให้ดียิ่งขึ้น 

 ดังนั้น ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอพลจึงประกำศรำยชื่อข้ำรำชกำรผู้มีผลกำรปฏิบัติรำชกำรในระดับ
ดีเด่นและดีมำก ในรอบกำรประเมินที่ 2/2564 วันที่ 1 เมษำยน 2564 - วันที่ 30 กันยำยน 2564 ดังบัญชี
รำยละเอียดแนบท้ำยนี้  

ประกำศ ณ วันที่  ๒ เดือน ธันวำคม  พ.ศ.2564 
 
 

                     
          (นำยชุวิทย์  ช ำนิงำน) 

    สำธำรณสุขอ ำเภอพล 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

บัญชีรายช่ือข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับ ดีเด่นและระดับดีมาก 
รอบการประเมินที่ 2/2564 วันที่ 1 เมษายน 2564 - วันที่ 30 กันยายน 2564 

 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพล 
-------------------------------------------------------------------- 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพล 
ระดับดีเด่น 
  

ล ำดับที่ ชื่อ – สกุล 
1 นำงจุฑำรัตน์  ประเสริฐ 
2 นำยวชิรำวุธ  ผลบุญภิรมย์ 
3 จ.อ.พิชิต  ค ำภำเกะ 
4 นำยบุญทัน  สมีน้อย 
5 นำยจิรพงศ์  วสุวิภำ 
6 นำงจิรำวรรณ  พันธ์ลี 
7 นำงจุติมำภรณ์  อัคฮำด 
8 น.ส.อุมำรินทร์  ขอฟุ้งกลำง 
9 น.ส.ภัทรรินทร์  กำนุมำร 
10 นำยณัฐพล  โยธำ 
11 นำงกำญจนำ  ค ำภำเกะ 
12 นำยพูนสวัสดิ์  นำโพนงำม 
13 นำยสุวิชัย  ถำมูลเลศ 
14 น.ส.ตวงรัตน์  นำโสม 
15 นำงสุภำวดี  ศรีทน 
16 นำยปัญญำ  ทำพรมมำ 
17 นำยปวริศร์  เสนำปริพัฒน์ 
18 นำงเพ็ญประภำ  จ ำปำแดง 
19 น.ส.กรกมล  รักษำบุญ 
20 นำงดวงจันทร์  ตุ้ยสมบัติ 
21 นำงรินรฎำ  เพ็ชรศรี 
22 นำงสร้อยสุดำ  ชำติพร้อมพงษ์ 



 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล 
23 นำงวรรณภำ  ภูมิเพชร 
24 นำงสุภำภรณ์  สมีน้อย 
25 นำงปัณณพร  หนองแก 
26 นำงนิตยำ  บำลี 
27 นำยกิตติศักดิ์  ด้วงบุดศรี 
28 นำงอรนุช  เรืองโอชำ 
29 นำงกรุณำ  พรมวงศ์ 
30 นำงสมเพียร  ประภำกำร 
31 นำงสุนิสัย  เทียมรินทร์ 
32 นำงกชพร  สงวนธนพร 
33 นำยพูนสวัสดิ์  นำโพนงำม 
34 นำงปุณิกำ  มำตย์วงศ์ 
35 นำยชัยมงคล  ศรีล้อม 
36 นำยสมพร  แทนไธสง 
37 นำงศศิธร  ผลบุญภิรมย์ 
38 นำงจันทร์เพ็ญ  นวลศิลป์ 
39 น.ส.ปิยนุช  อันทะปัญญำ 
40 นำงศิรำณี  ไชยรถ 
41 น.ส.ไพรัตน์  ปั้นแจ้ง 
42 น.ส.นิโลบล  ชมมร 
43 นำงธัญญำมำศ  จำรีต 
44 นำงละมัย  บุญเชิด 
45 นำงสุธีรำ  แสนทอง 
46 นำงวิลำสินี  ปรำบหนองบัว 
47 นำงยุพิน  วินทะชัย 
48 นำยวรชัย  จำรีต 
49 น.ส.พรทิพำ  ตีระมำตย์ 

                                                                   
               (นำยชุวิทย์  ช ำนิงำน) 

         สำธำรณสุขอ ำเภอพล 



 

 
 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพล 
ระดับดีมาก 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล 
1 นำงกนกภรณ์  แก้วน้อย 
2 นำงจำรุวรรณ  ทัดมำลำ 
3 น.ส.ปีใหม่  แก่นสำ 
4 นำงสุภำงค์  ภักดีแสน 
5 น.ส.กมลทิพย์  สุหญ้ำนำง 
6 นำงศิริธร  เชิดพำนิช 
7 นำงลลิตำ  เพชรภำ 
8 นำยศุภชัย  ศรีใส 
9 นำงเจนจิรำ  เนื่องปัญญำ 
10 นำยอำนันท์  จ ำปำแดง 
11 น.ส.วภิำดำจ ำปำทอง 
12 น.ส.สุกัลยำ  ศรีษะนำรำษ 

 

                                                                   
               (นำยชุวิทย์  ช ำนิงำน) 

         สำธำรณสุขอ ำเภอพล 
 
 
 
 
 
 
 
                                                    

 


