
ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 2

1 น.ส.นฤมล ราชเดิม เจ้าพนักงานสาธารณสุข ท่ัวไป ปฏิบัติงาน 98.80 ดีเด่น

2 น.ส.กานต์พิชชา จิตเมตตาเจ้าพนักงานสาธารณสุข ท่ัวไป ปฏิบัติงาน 98.80 ดีเด่น

3 นางสมคิด ทรงศรี พยาบาลวิชาชีพ      (ด้าน
การพยาบาล)

วิชาการ ช านาญการ

97.80 ดีเด่น

4 นายภฤศ   แกมค า นักวิชาการสาธารณสุข วิชาการ ปฏิบัติการ 97.80 ดีเด่น

5 นายบุญโฮม ค าบุญเรือง หัวหน้าสถานีอนามัย
(นักวิชาการสาธารณสุข)

วิชาการ ช านาญการ

97.80 ดีเด่น

6 นางโสภาพร ค าบุญเรือง พยาบาลวิชาชีพ      (ด้าน
การพยาบาล)

วิชาการ ช านาญการ

97.80 ดีเด่น

7 นายประมวล มากนุษย์ พยาบาลวิชาชีพ      (ด้าน
การพยาบาล)

วิชาการ ช านาญการ

97.80 ดีเด่น

8 นายสาโรจน์ ประพรมมา นักวิชาการสาธารณสุข   
(ด้านบริการทางวิชาชีพ)

วิชาการ ช านาญการ

97.80 ดีเด่น

9 น.ส.พีรญา วันนา เจ้าพนักงานทันต
สาธารณสุข

ท่ัวไป ปฏิบัติงาน

97.80 ดีเด่น

10 พ.จ.ท.วีระยุทธ กะตุดเงินพยาบาลวิชาชีพ      (ด้าน
การพยาบาล)

วิชาการ ช านาญการ

95.80 ดีเด่น

11 น.ส.ณัฐริกา สุริวงศ์ พยาบาลวิชาชีพ วิชาการ ปฏิบัติการ 95.80 ดีเด่น

12 นายชัยณรงค์ เสนามาตย์นักวิชาการสาธารณสุข    
(ด้านบริการทางวิชาชีพ)

วิชาการ ช านาญการ

95.80 ดีเด่น

บัญชีสรุปผลการประเมินการปฏิบัติราชการของข้าราชการส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564

ส่วนราชการ  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอภักดีชุมพล

/  รอบการประเมินท่ี  1  ( 1 ตุลาคม  2563 - 31  มีนาคม  2564  )

 o  รอบการประเมินท่ี  2  ( 1  เมษายน  2564 - 30  กันยายน  2564 )

คะแนน
การ

ประเมิน

     ระดับ
      การ
ประเมิน

ท่ี ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง ประเภท ระดับ



13 นางดวงฤดี หาญคง พยาบาลวิชาชีพ          
(ด้านการพยาบาล)

วิชาการ ช านาญการ

95.80 ดีเด่น

14 นายสันทัด จันทร์ทาไทย หัวหน้าสถานีอนามัย    
(เจ้าพนักงานสาธารณสุข)

ท่ัวไป ช านาญงาน

95.80 ดีเด่น

15 นางธนัฎฐา แกมค า เจ้าพนักงานทันต
สาธารณสุข

ท่ัวไป ปฏิบัติงาน

95.80 ดีเด่น

16 น.ส.วรารัตน์ ทองดี เจ้าพนักงานสาธารณสุข ท่ัวไป ปฏิบัติงาน 95.80 ดีเด่น

17 น.ส.หงษ์ทอง โมราเจริญ เจ้าพนักงานสาธารณสุข ท่ัวไป ปฏิบัติงาน 92.80 ดีมาก

18 นายอาวุฒิ ฤทธิศักด์ิ พยาบาลวิชาชีพ      (ด้าน
การพยาบาล)

วิชาการ ช านาญการ

92.80 ดีมาก

19 นายบุญสันติภาพ หาญคงหัวหน้าสถานีอนามัย
(นักวิชาการสาธารณสุข)

วิชาการ ช านาญการ

91.60 ดีมาก

20 นางจีรพันธ์ ตาปราบ หัวหน้าสถานีอนามัย    
(เจ้าพนักงานสาธารณสุข)

ท่ัวไป อาวุโส*

91.60 ดีมาก 

ขอรับรองว่าได้ด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการในสังกัดตามหลักเกณฑ์และวิธีการ

ท่ีส านักงาน ก.พ.ก าหนด (หนังสือส านักงาน ก.พ. ท่ี นร 1012/ว 20 ลงวันท่ี 3 กันยายน 2552  และ

หนังสือท่ี นร 1012/ว 29  ลงวันท่ี 7 กันยายน 2553)  ครบถ้วนและเป็นจริงทุกประการ

ลงช่ือ..................................................................หัวหน้าส่วนราชการ

บัญชีสรุปผลการประเมินการปฏิบัติราชการของข้าราชการส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2560

ส่วนราชการ  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอภักดีชุมพล

/  รอบการประเมินท่ี  1  ( 1 ตุลาคม  2563 - 31  มีนาคม  2564  )

 o  รอบการประเมินท่ี  2  ( 1  เมษายน  2564 - 30  กันยายน  2564 )



ลงช่ือ..................................................................หัวหน้างานบริหารงานบุคคลของหน่วยงาน

ลงช่ือ..................................................พยาน

(นางจีรพันธ์ ตาปราบ) (นายภฤศ แกมค า)

จพ.สาธารณสุขอาวุโส นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

  (นายรัศมี สมรรถชัย)

สาธารณสุขอ าเภอภักดีชุมพล

(นายสาโรจน์ ประพรมมา)

นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ

ลงช่ือ..................................................พยาน


