
 
ประกาศส านักงานสาธารณสุขอ าเภอปะทิว 

เรื่อง  ประกาศผลการปฏิบัติราชการในระดับดีเด่นและดีมาก รอบท่ี 2/2563 
……………………………….. 

  ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 76 บัญญัติให้
ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา และตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 
1012/ว 20 ลงวันที่ 3 กันยายน 2552 ข้อ 9 (6) ที่ระบุ “ให้ผู้บังคับบัญชาตามข้อ 2 (ระบุ(1) ถึง (11) 
ประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการปฏิบัติ ราชการในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้
ทราบโดยทั่วกัน เพ่ือเป็นการยกย่องชมเชยและสร้าง แรงจูงใจให้พัฒนาผลการปฏิบัติราชการในรอบการ
ประเมินต่อไปให้ดียิ่งขึ้น ส าหรับส่วนราชการที่มี การก าหนดระดับผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการเกิน
กว่า 5 ระดับ ให้ผู้ประเมินประกาศรายชื่อผู้มี ผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับสูงกว่าระดับดีข้ึนไป” นั้น 
   บัดนี้ คณะกรรมการบริหารสาธารณสุขอ าเภอปะทิว ซึ่งมีหน้าที่ในการพิจารณาผลการ
ปฏิบัติงาน ได้ด าเนินการประชุมพิจารณาผลการปฏิบัติงานของข้าราชการในสังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ
ปะทิวเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการปฏิบัติ ราชการในระดับดีเด่น
และดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกัน  ดังรายละเอียดแนบท้ายนี้  

      ประกาศ ณ วันที่ 1  เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 
 
  

                           (นายสุทธิพงศ์  เหล่าศิริวุฒิ) 

                        สาธารณสุขอ าเภอปะทิว 

 
 

 
 

 

 

 

 

 



 

สรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญระดับดีเด่นและดีมาก 
ส่วนราชการ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอปะทิว   

รอบการประเมิน ครั้งที่ 1/2563 ( 1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563) 
  รอบการประเมิน ครั้งที่ 2/2562 ( 1 เมษายน 2563 - 30 กันยายน 2563) 
  

 
ล าดับที่ ชื่อ  สกุล ต าแหน่ง 

ผลสัมฤทธิ์ของงาน
(70) 

พฤติกรรมการ
ปฏิบัติราชการ

(สมรรถนะ) (30) 
รวม (100)  ระดับการประเมิน  

1 นายสุทธิพงษ์ เหล่าศิริวุฒิ นวก.สาธารณสุข  67.20   28.80   96.00  ดีเด่น 
2 นายฤทธี   เพ็ชรนิล นวก.สาธารณสุข  65.80   28.80   94.60  ดีเด่น 
3 นายอภิชัย ศรีสุวรรณ นวก.สาธารณสุข  65.80   28.80   94.60  ดีเด่น 
4 นางสาวนงลักษณ์ แป้นมาก พยาบาลวิชาชีพ  64.40   26.40   90.80  ดีเด่น 
5 นางวรรณา  ทองภูเบศร์ นวก.สาธารณสุข  64.40   26.40   90.80  ดีเด่น 
6 นายศักดิ์รินทร์  จันทร์สุรีย์ จพ.สาธารณสุข  64.40   26.40   90.80  ดีเด่น 
7 นางวรุฬเพ็ญ เพ็ชรนิล พยาบาลวิชาชีพ  64.40   26.40   90.80  ดีเด่น 

 

 

 

 

 



สรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญระดับดีเด่นและดีมาก 
ส่วนราชการ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอปะทิว   

รอบการประเมนิ ครั้งที่ 1/2563 ( 1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563) 
  รอบการประเมิน ครั้งที่ 2/2562 ( 1 เมษายน 2563 - 30 กันยายน 2563) 
  

 
ล าดับที่ ชื่อ  สกุล ต าแหน่ง 

ผลสัมฤทธิ์ของงาน
(70) 

พฤติกรรมการ
ปฏิบัติราชการ

(สมรรถนะ) (30) 
รวม (100) ระดับการประเมิน 

1 นางทรงสวย  อรรถยูร นวก.สาธารณสุข 64.40 24.00 88.40 ดีมาก 
2 นายอาคม  นิลภักดิ ์ จพ.สาธารณสุข 64.40 22.80 87.20 ดีมาก 
3 นางสาวจารุวรรณ เชื้อชะเอม จพ.สาธารณสุข 58.80 24.00 82.80 ดีมาก 
4 นายเหมือนหมั้น สิทธิศักดิ์ นวก.สาธารณสุข 58.80 24.00 82.80 ดีมาก 
5 นายประเสริฐ ศรภีักดี จพ.สาธารณสุข 58.80 24.00 82.80 ดีมาก 
6 นางวิไลลักษณ์ สินทอง จพ.สาธารณสุข 58.80 24.00 82.80 ดีมาก 
7 นางสาววันเพ็ญ สูงสง่าวงศ์ นวก.สาธารณสุข 57.40 24.00 81.40 ดีมาก 
8 นายส าเริง  นพช านาญ นวก.สาธารณสุข 57.40 24.00 81.40 ดีมาก 
9 นางสาวจันทร์ณภัส  สุขวิสุทธิ ์ จพ.สาธารณสุข 58.80 21.60 80.40 ดีมาก 

10 นางสุภาพร ชาญนคร พยาบาลวิชาชีพ 58.80 21.60 80.40 ดีมาก 
 

 


