
ล ำดับท่ี ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง ประเภท ระดับ คะแนน
กำรประเมิน

ระดับกำร
ประเมิน

1 นำงสำวนฤมล รำชเดิม เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุข ท่ัวไป ปฏิบัติงำน 98.80 ดีเด่น

2 นำงสำวกำนต์พิชชำ จิตเมตตำ เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุข ท่ัวไป ปฏิบัติงำน 98.80 ดีเด่น

3 นำงสำวพีรญำ วันนำ เจ้ำพนักงำนทันตสำธำรณสุข ท่ัวไป ปฏิบัติงำน 97.60 ดีเด่น

4 นำงสมคิด ทรงศรี พยำบำลวิชำชีพ
(ด้ำนกำรพยำบำล)

วิชำกำร ช ำนำญกำร 95.20 ดีเด่น

5 นำงธนัฎฐำ แกมค ำ เจ้ำพนักงำนทันตสำธำรณสุข ท่ัวไป ช ำนำญงำน 95.20 ดีเด่น

6 นำงสำววรำรัตน์ ทองดี เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุข ท่ัวไป ปฏิบัติงำน 95.20 ดีเด่น

7 นำยประสำนวงษ์ แก้วประกำย ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลส่งเสริม
สุขภำพต ำบล
(เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุข)

ท่ัวไป ช ำนำญงำน 95.20 ดีเด่น

8 นำยธนำนนท์ ภู่เทศ พยำบำลวิชำชีพ(ด้ำนกำรพยำบำล) วิชำกำร ช ำนำญกำร 95.20 ดีเด่น

9 นำยสำโรจน์ ประพรมมำ นักวิชำกำรสำธำรณสุข
(ด้ำนบริกำรทำงวิชำกำร)

วิชำกำร ช ำนำญกำร 95.20 ดีเด่น

10 นำยประมวล มำกนุษย์ พยำบำลวิชำชีพ
(ด้ำนกำรพยำบำล)

วิชำกำร ช ำนำญกำร 95.20 ดีเด่น

11 นำยบุญโฮม ค ำบุญเรือง ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลส่งเสริม
สุขภำพต ำบล
(นักวิชำกำรสำธำรณสุข)

วิชำกำร ช ำนำญกำร 95.20 ดีเด่น

12 นำงโสภำพร ค ำบุญเรือง พยำบำลวิชำชีพ
(ด้ำนกำรพยำบำล)

วิชำกำร ช ำนำญกำร 95.20 ดีเด่น

13 นำยอำวุฒิ ฤทธิศักด์ิ พยำบำลวิชำชีพ
(ด้ำนกำรพยำบำล)

วิชำกำร ช ำนำญกำร 92.80 ดีมำก

14 นำยภฤศ แกมค ำ นักวิชำกำรสำธำรณสุข วิชำกำร ช ำนำญกำร 92.80 ดีมำก

  รอบกำรประเมินท่ี 1   (1 ตุลำคม 2561-31 มีนำคม 2562)

       รอบกำรประเมินท่ี 2    (1 เมษำยน 2562 - 30 กันยำยน  2562)

บัญชีสรุปผลกำรประเมินกำรปฏิบัติรำชกำรของข้ำรำชกำรส่วนภูมิภำคจังหวัดชัยภูมิ

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

ส่วนรำชกำร..ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอภักดีชุมพล



15 นำยสันทัด จันทร์ทำไทย ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลส่งเสริม
สุขภำพต ำบล
(เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุข)

ท่ัวไป ช ำนำญงำน 92.80 ดีมำก

16 นำงดวงฤดี หำญคง พยำบำลวิชำชีพ
(ด้ำนกำรพยำบำล)

วิชำกำร ช ำนำญกำร 92.80 ดีมำก

ล ำดับท่ี ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง ประเภท ระดับ คะแนน
กำรประเมิน

ระดับกำร
ประเมิน

17 นำยบุญสันติภำพ หำญคง ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลส่งเสริม
สุขภำพต ำบล
(นักวิชำกำรสำธำรณสุข)

วิชำกำร ช ำนำญกำร 91.60 ดีมำก

18 นำงจีรพันธ์ ตำปรำบ ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลส่งเสริม
สุขภำพต ำบล
(เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุข)

ท่ัวไป อำวุโส* 89.20 ดี

ระดับดีเด่น จ ำนวน.......12......ชุด

ระดับดีมำก จ ำนวน….....5........ชุด

ระดับดี จ ำนวน.......1........ชุด

ระดับพอใช้ จ ำนวน.......0.......ชุด

ระดับต้องปรับปรุง จ ำนวน.......0.......ชุด

                ขอรับรองว่ำได้ด ำเนินกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของข้ำรำชกำรในสังกัดตำมหลักเกณฑ์และ

วิธีกำรท่ีส ำนักงำน ก.พ. ก ำหนด (หนังสือส ำนักงำนก.พ. ท่ี นร ๑๐๑๒/ว ๒๐ ลงวันท่ี ๓ กันยำยน ๒๕๕๒ และ

หนังสือท่ี นร ๑๐๑๒/ว ๒๙ ลงวันท่ี ๗ กันยำยน ๒๕๕๓) ถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นจริงทุกประกำร

ลงช่ือ..................................................................หัวหน้ำส่วนรำชกำร

บัญชีสรุปผลกำรประเมินกำรปฏิบัติรำชกำรของข้ำรำชกำรส่วนภูมิภำคจังหวัดชัยภูมิ

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

ส่วนรำชกำร..ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอภักดีชุมพล

  รอบกำรประเมินท่ี 1   (1 ตุลำคม 2561-31 มีนำคม 2562)

       รอบกำรประเมินท่ี 2    (1 เมษำยน 2562 - 30 กันยำยน  2562)



ต ำแหน่ง สำธำรณสุขอ ำเภอภักดีชุมพล

ลงช่ือ.................................................................หัวหน้ำงำนบริหำรงำนบุคคลของหน่วยงำน

ต ำแหน่ง นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร

ลงช่ือ...........................................................พยำน ลงช่ือ................................................................พยำน

      (นำงจีรพันธ์ ตำปรำบ)             (นำยภฤศ แกมค ำ)

ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำร รพ.สต.ลำดชุมพล ต ำแหน่ง นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร

(นำยสำโรจน์ ประพรมมำ)

(นำยรัศมี สมรรถชัย)


