
 

สวนราชการ  กลุมงานบริหารทั่วไป  โรงพยาบาลภักดีชุมพล อําเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ 

ที่    ชย ๐๐๓๒.๓๐๑/พิเศษ     วันที่  ๑  กุมภาพันธ  ๒๕๖๔ 

เรื่อง   ขออนุมัติเผยแพรประกาศผลการปฏิบัติราชการในระดับดีเดนและดีมาก 
 

เรียน    ผูอํานวยการโรงพยาบาลภักดีชุมพล 
 

ดวย  กลุมงานบริหารทั่วไป  โรงพยาบาลภักดีชุมพล  ขออนุมัติเผยแพรประกาศผลการ 

ปฏิบัติราชการในระดับดีเดนและดีมาก ของขาราชการ พนักงานราชการ ลูกจางประจํา พนักงานกระทรวง

สาธารณสุขและลูกจางชั่วคราวเงินบํารุง(รายเดือน) เพื่อเปนการยกยองชมเชยและสรางแรงจูงใจใหกับ

ผูปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาผลการปฏิบัติงานในรอบการประเมินตอไปใหดียิ่งขึ้น 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติใหเผยแพรในเว็บไซต  หนวยงาน ตาม 

โครงการ ประเมินคุณธรรม และความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity & 

Transparency Assessment : ITA)  
 

  

                                                                            
(นางสาวสุภาณี   แสดงคุณ) 

            เจาพนักงานธุรการ 

             

เรียน  ผูอํานวยการโรงพยาบาลภักดีชุมพล 

           เพื่อโปรดอนุมัติ 

 

                  
    (นางสาวสมหทัย  เอื้อใจ) 

เจาพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน             

รักษาการในตําแหนงนักจัดการงานทั่วไป 

                          

   

อนุมัต ิ

           
     (นายวิชิต   รุงพุทธิกุล) 

         นายแพทยชํานาญการพิเศษ  รักษาการในตําแหนง 

                      ผูอํานวยการโรงพยาบาลภักดีชุมพล 

 

บันทึกข้อความ 



 

สวนราชการ  กลุมงานบริหารทั่วไป  โรงพยาบาลภักดีชุมพล อําเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ 

ที่    ชย ๐๐๓๒.๓๐๑/พิเศษ     วันที่  ๑  กุมภาพันธ  ๒๕๖๔ 

เรื่อง   ประกาศการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําป ๒๕๖๓ 

เรียน    ผูอํานวยการโรงพยาบาลภักดีชุมพล 

ตามที ่ โรงพยาบาลภักดีชุมพล  จังหวัดชัยภูม ิ  ไดประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําป  

๒๕๖๓ รอบการประเมินที่ ๒/๒๕๖๓ (เมษายน ๒๕๖๓-กันยายน ๒๕๖๓)ของบุคลากรโรงพยาบาลภักดีชุม

พลในทุกกลุมการจางเรียบรอยแลว ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

มาตรา ๗ และหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่  นร. ๑๐๑๒/ว ๒๐ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๒ ระบุให

ผูใตบังคับบัญชาตามขอ ๒ (ระบ(ุ๑) ถึง (๑๑) ตองประกาศรายชื่อขาราชการพลเรือนสามัญผูมีผลการปฏิบัติ

ราชการในระดับดีเดนดีมากในที่เปดเผยใหทราบโดยทั่วกัน เพื่อเปนการยกยองชมเชยและสรางแรงจูงใจให

พัฒนาผลการปฏิบัติราชการใหดียิ่งขึ้น นั้น 

  โรงพยาบาลภักดีชุมพล ขอแจงผลการประเมินการปฏิบัติราชการประจําป ๒๕๖๓ รอบ

การประเมินที่ ๒/๒๕๖๓ (เมษายน ๒๕๖๓ – กันยายน ๒๕๖๓)ผานทางเว็บไซตของโรงพยาบาลภักดีชุมพล 

ตามรายละเอียดที่แนบมาพรอมนี ้

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติใหเผยแพรในเว็บไซต  หนวยงาน ตาม 

โครงการ ประเมินคุณธรรม และความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity & 

Transparency Assessment : ITA)  

  

                                                                            
(นางสาวสุภาณี   แสดงคุณ) 

            เจาพนักงานธุรการ 

เรียน  ผูอํานวยการโรงพยาบาลภักดีชุมพล 

           เพื่อโปรดทราบ 

 

                  
    (นางสาวสมหทัย  เอื้อใจ) 

เจาพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน             

 รักษาการในตําแหนงนักจัดการงานทั่วไป 

                          

     (นายวิชิต   รุงพุทธิกุล) 

         นายแพทยชํานาญการพิเศษ  รักษาการในตําแหนง 

                ผูอํานวยการโรงพยาบาลภักดีชุมพล 

 

บันทึกข้อความ 



           

เผยแพรขอมูลผานเวบ็ไซตของโรงพยาบาลภักดีชุมพล จงัหวดัชัยภูม ิ

และปดประกาศ ณ สถานทีป่ดประกาศของหนวยงาน 

แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลนําขึ้นเวบไซตของหนวยงาน / ปดประกาศสถานทีป่ดประกาศ 

โรงพยาบาลภักดีชมุพล  จงัหวดัชัยภูม ิ

ชื่อหนวยงาน     โรงพยาบาลภักดีชุมพล จงัหวัดชัยภูม ิ

วัน/เดือน/ป    ๑  กุมภาพนัธ   ๒๕๖๔ 

หัวขอ      ประกาศผลการปฏิบัติราชการบุคลากรโรงพยาบาลภักดีชุมพล รอบที่ ๒ ประจําป ๒๕๖๓(เมษายน 

๒๕๖๓- กันยายน ๒๕๖๓)                             

รายละเอียดขอมูล 

             ประกาศผลการปฏิบัติราชการบุคลากรโรงพยาบาลภักดีชุมพล รอบที่ ๒ ประจําป ๒๕๖๓(เมษายน 

๒๕๖๓- กันยายน ๒๕๖๓) 

             กลุมขาราชการ 

              กลุมลูกจางประจํา 

              กลุมพนักงานราชการ 

              กลุมพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 

              กลุมลูกจางชั่วคราว(รายเดือน) 

Link  ภายนอก เว็บไซต โรงพยาบาลภักดีชมุพล จังหวดัชัยภูมิ  

หมายเหต ุ    

 

          ผูรบัผิดชอบการใหขอมูล                                                ผูอนมุัตริบัรอง 

                                                                                                                                             

        (นางสาวสุภาณ ี  แสดงคุณ)                                    (นางสาวสมหทัย  เอือ้ใจ) 

      ตําแหนง เจาพนกังานธุรการ                     ตําแหนง เจาพนักงานการเงินและบัญชชีํานาญงาน 

   วันที ่ ๑  เดือน กุมภาพันธ   พ.ศ. ๒๕๖๔                   วันที ่๑   เดือน  กุมภาพันธ  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 

       ผูรบัผิดชอบการนาํขอมูลขึ้นเผยแพร                        ผูรับผดิชอบการนําขอมูลปดประกาศ   

 

   

           (นายลขิิต  โสภาพิมลพักตร)                                 (นางสาววรรณเทยีม  บญุใบ) 

     ตําแหนง เจาพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร                  ตาํแหนง พนักงานบรกิารเอกสารทัว่ไป                   

     วันที ่๑ เดือน กุมภาพันธ  พ.ศ.  ๒๕๖๔                       วนัที่ ๑ เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๔     

 



 

ประกาศ  โรงพยาบาลภักดีชุมพล 

เรื่อง  ขาราชการผูมีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับดีเดนและดีมาก 

 

 

  โดยที่หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร  ๑๐๑๒/ว ๒๐  ลงวันที่  ๓  กันยายน  ๒๕๕๒ เรื่อง

หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการพลเรือนสามัญ กําหนดใหผูประเมิน

ประกาศรายชื่อขาราชการผูมีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับดีเดนและดีมากในที่เปดเผยใหทราบโดยทั่ว

กัน   เพื่อเปนการยกยองชมเชยและสรางแรงจูงใจใหพัฒนาผลการปฏิบัติราชการในรอบการประเมินตอไป

ใหดียิ่งขึ้น 

   

  ดังนั้น  โรงพยาบาลภักดีชุมพล  จึงประกาศรายชื่อขาราชการผูมีผลการปฏิบัติราชการอยู

ในระดับดีเดนและดีมาก  ในรอบการประเมินที่ ๒/๒๕๖๓ ตั้งแตวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐  

กันยายน ๒๕๖๓   ดังบัญชีรายละเอียดแนบทายนี้ 

 

    ประกาศ  ณ  วันที่    ๑   กุมภาพันธ   ๒๕๖๔     

 

       

            

     (นายวิชิต   รุงพุทธิกุล) 

         นายแพทยชํานาญการพิเศษ รักษาการในตําแหนง 

                    ผูอํานวยการโรงพยาบาลภักดีชุมพล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

บัญชีรายช่ือขาราชการผูมีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับดีเดน 

รอบการประเมินที่  ๒  ตั้งแตวันที่  ๑ เมษายน  ๒๕๖๓  ถึงวันที่  ๓๑  เมษายน  ๒๕๖๓ 

 

ดีเดน ๙  ลําดับที่ ๑ นางสาวปานจิตร หมอกชัย 

ลําดับที่ ๒ นางพลจุร ี  เปาะศิริ 

ลําดับที่ ๓ นายจิตติ  คําสุทธี 

ลําดับที่ ๔ นางสาวภาลินี  ตอพล 

 

ดีเดน ๑๑ ลําดับที่ ๑ นางสาวกฤติกาพร ใยโนนตาด 

 

ดีเดน ๑๓ ลําดับที่ ๑ นางสาวเกียรติสุดา บุญเพิ่มสุข 

  ลําดับที่ ๒ นางสาวหนึ่งฤทัย  ทองมาตร 

 

ดีเดน ๑๔ ลําดับที่ ๑ นางพนิดา  มากนุษย 

 

ดีเดน ๑๕ ลําดับที่ ๑ นางสาวอภัสศร  ฟองออน 

  ลําดับที่ ๒ นางสาวสุภาพร  บุญชวย 

  ลําดับที่ ๓ นางสาวอนุชิดา  เฮมโนนทอง 

 

ดีเดน ๑๘ ลําดับที่ ๑ นางสาวสุรางค  อภัยฤทธิรงค 

  ลําดับที่ ๒  นายจตุพักตร  เพชรจตุรภัทร  

 

ดีเดน ๑๙ ลําดับที่ ๑ นางสาวศจีวรรณ ทิพยรักษ 

  ลําดับที่ ๒ นางสาวอุมาริน  สวัสดิ์นะที 

  ลําดับที่ ๓ นางสาวพิกุล  สีหะ 

  ลําดับที่ ๔ นางสาวรุจิรา  จุลทะหวา 

  ลําดับที่ ๕ นางมลิสา  บวงรักษ 

  ลําดับที่ ๖ นางสาวทับทิม  ศรีคุณ 

  ลําดับที่ ๗ นางสาวน้ําฝน  พลรัตน 

  ลําดับที่ ๘ นางสาววันทนีย  ทองมูล 

 

 

 

 

 

 



 

 

ดีเดน ๒๐ ลําดับที่ ๑ นางสาวสมหทัย  เอื้อใจ 

  ลําดับที่ ๒ นายธนวริทธิ์  จําเนียรกาล 

  ลําดับที่ ๓ นางสาวนุจรี  หวังฟงกลาง 

  ลําดับที่ ๔  นางสาวนภัสกร  ศิริกริชสีมา 

  ลําดับที่ ๕ นางสาวณัชกานต อินตะรินทร 

  ลําดับที่ ๖ นางสมเกตน  เนตรแสงศร ี

  ลําดับที่ ๗ นายพีระ  ทองปน 

  ลําดับที่ ๘ นางสาวพรรษวัช วิภาสสุวรรณ 

  ลําดับที่ ๙ นางพิมพอุมา  ภูเทศ 

 

ดีเดน ๒๑ ลําดับที่ ๑ นางสาวลําเพย  ไทยภักดี 

  ลําดับที่ ๒ นางสาวนิภาภัทร ยศรุงเรือง 

  ลําดับที่ ๓ นายมานิตย  ชิดชัยภูมิ 

  ลําดับที่ ๔ นายอัศวิน  ทองภูบาล 

  ลําดับที่ ๕ นางสาวปวีรณา  ลาภประเสริฐ 

  ลําดับที่ ๖ นางสาวณัฐริกา  สุริวงศ 

  ลําดับที่ ๗ นางดวงฤดี  เขื่อนเพชร 

 

ดีมาก ๑  ลําดับที่ ๑ นายธนวิทย  สุวรรณี 

  ลําดับที่ ๒ นางสาวปุณยานิธิ บุพพวงศ 

  ลําดับที่ ๓ นางสาวธนภรณ  บุญญา 

  ลําดับที่ ๔ นางสาวปยะนันต ฝาชัยภูมิ 

  ลําดับที่ ๕ นางรัชนก  ทวีรัตน 

  ลําดับที่ ๖ นางสาวรุงอรุณ  โพธิ์ทิพย 

  ลําดับที่ ๗ นายกิตติศักดิ์  ติณจินดา 

  ลําดับที่ ๘ นางสาวกัลยรวี  ใจสําราญ 

  ลําดับที่ ๙ นางสาวสรารัตน  เบาลี 

 

ดีมาก ๒  ลําดับที่ ๑ นางสาวมัลลิกา  กิ่งมะลัง 

  ลําดับที่ ๒ นางสาวสิริยา  หมูหมื่นศรี 

  ลําดับที่ ๓ นางศรัณยภัทร  ศุภมาตย 

  ลําดับที่ ๔ นางสาวฐิปนี  นามรินทร 

  ลําดับที่ ๕ นางสาวศิรินภา  อุสิงห 

  ลําดับที่ ๖ นางสาวยุวดี  วิเศษแสง 

 

 



 

 

ดีมาก ๓  ลําดับที่ ๑ นายวรพล  เพียรจิตเลิศขจร 

  ลําดับที่ ๒ นางสาวสุภาพร  ชํานาญการ 

  ลําดับที่ ๓ นางเสาวลักษณ  อาจสามารถ 

  ลําดับที่ ๔ นางสาวฉันทลักษณ เจริญวิเชียรฉาย 

  ลําดับที่ ๕ นางปฐมาภรณ  สีเสน 

  ลําดับที่ ๖ นางสาวสุธารัตน  ลาสา 

  ลําดับที่ ๗ นางสาวอัชราภร  การกระสัง 

  ลําดับที่ ๘ นางสาวเพ็ญศรี  ชวยไธสง 

  ลําดับที่ ๙ นางสาวธิดา  ใจใส 

  ลําดับที่ ๑๐ นางสาวนิลาวัลย พิมพร 

  ลําดับที่ ๑๑ นายวงศกร  ผุโคตร 

  ลําดับที่ ๑๒ นางสาวชยาภรณ อิทธิพรกุล 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประกาศ  โรงพยาบาลภักดีชุมพล 

เรื่อง  พนักงานราชการผูมีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับดีเดนและดีมาก 

 

 

  โดยอาศัยหลักเกณฑและวิธีการเลื่อนคาตอบแทนของพนักงานราชการทั่วไปพ.ศ.๒๕๕๗ 

โรงพยาบาลภักดีชุมพล จึงขอประกาศผลการประเมินพนักงานราชการที่มีผลงานดีเดน และดีมาก เพื่อเปน

การยกยองชมเชยและสรางแรงจูงใจใหพัฒนาผลการปฏิบัติราชการ ในรอบการประเมินตอไปใหดียิ่งขึ้น 

  ดังนั้น  โรงพยาบาลภักดีชุมพล  จึงประกาศรายชื่อพนักงานราชการผูมีผลการปฏิบัติ

ราชการอยูในระดับดีเดนและดีมาก  ในรอบการประเมินประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒ ตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม

๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๓   ดังบัญชีรายละเอียดแนบทายนี้ 

 

    ประกาศ  ณ  วันที่    ๑   กุมภาพันธ   ๒๕๖๔     

 

       

            

     (นายวิชิต   รุงพุทธิกุล) 

         นายแพทยชํานาญการพิเศษ รักษาการในตําแหนง 

                    ผูอํานวยการโรงพยาบาลภักดีชุมพล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

บัญชีรายช่ือพนักงานราชการผูมีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับดีเดน 

รอบการประเมินที่  ๒  ตั้งแตวันที่  ๑ เมษายน  ๒๕๖๓  ถึงวันที่  ๓๑  เมษายน  ๒๕๖๓ 

ปงบประมาณ ๒๕๖๓ 

 

ระดับดีเดน 

๑. นางศิริวรรณ  โสภาพิมลพักตร 

 

 

 

 

     (นายวิชิต   รุงพุทธิกุล) 

         นายแพทยชํานาญการพิเศษ รักษาการในตําแหนง 

                    ผูอํานวยการโรงพยาบาลภักดีชุมพล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประกาศ  โรงพยาบาลภักดีชุมพล 

เรื่อง  ลูกจางประจําผูมีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับดีเดน 

 

 

  โดยอาศัยหลักเกณฑและวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของ

ลูกจางประจําของสวนราชการ และหนังสือสํานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๕/ ว ๑๑๗ ลง

วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๔๐ 

  ดังนั้น  โรงพยาบาลภักดีชุมพล  จึงประกาศรายชื่อลูกจางประจําผูมีผลการปฏิบัติราชการ

อยูในระดับดีเดน  เพื่อเปนการยกยองชมเชยและสรางแรงจูงใจใหกับผูปฏิบัติงานในรอบการประเมินตอไป

ใหดียิ่งขึ้น ในรอบการประเมินที่ ๒/๒๕๖๓ ตั้งแตวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓   

ดังบัญชีรายละเอียดแนบทายนี้ 

 

    ประกาศ  ณ  วันที่    ๑   กุมภาพันธ   ๒๕๖๔     

 

 

 

       

     

     (นายวิชิต   รุงพุทธิกุล) 

         นายแพทยชํานาญการพิเศษ รักษาการในตําแหนง 

                    ผูอํานวยการโรงพยาบาลภักดีชุมพล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

บัญชีรายช่ือลูกจางประจําผูมีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับดีเดน 

รอบการประเมินที่  ๒  ตั้งแตวันที่  ๑ เมษายน  ๒๕๖๓  ถึงวันที่  ๓๑  เมษายน  ๒๕๖๓ 

ปงบประมาณ ๒๕๖๓ 

 

ระดับดีเดน 

๑. นางสุวรรณา  อารมณ 

 

 

 

 

     (นายวิชิต   รุงพุทธิกุล) 

         นายแพทยชํานาญการพิเศษ รักษาการในตําแหนง 

                    ผูอํานวยการโรงพยาบาลภักดีชุมพล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประกาศ  โรงพยาบาลภักดีชุมพล 

เรื่อง  พนักงานกระทรวงสาธารณสุขผูมีผลการปฏิบัตริาชการอยูในระดับดีเดน ดีมาก 

 

 

  อาศัยอํานาจตามความในขอ ๑๔ (๖) ของระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวาดวยพนักงาน

กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๕๖ ขอ ๑ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง

หลักเกณฑวาดวยการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มคาจาง และตอสัญญาจางพนักงานกระทรวง

สาธารณสุขพ.ศ. ๒๕๕๗ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการเพิ่มคาจาง

ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 

  ดังนั้น  โรงพยาบาลภักดีชุมพล  จึงประกาศรายชื่อพนักงานกระทรวงสาธารณสุขผูมีผล

การปฏิบัติราชการอยูในระดับดีเดนและดีมาก  ในรอบการประเมิน ปงบประมาณ ๒๕๖๓ ตั้งแตวันที่ ๑ 

ตุลาคม ๒๕๖๒  ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓   ดังบัญชีรายละเอียดแนบทายนี้ 

 

    ประกาศ  ณ  วันที่    ๑   กุมภาพันธ   ๒๕๖๔     

 

       

            

     (นายวิชิต   รุงพุทธิกุล) 

         นายแพทยชํานาญการพิเศษ รักษาการในตําแหนง 

                    ผูอํานวยการโรงพยาบาลภักดีชุมพล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

บัญชีรายช่ือพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ผูมีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับดีเดน ดีมาก 

รอบการประเมิน  ปงบประมาณ ๒๕๖๓ 

 

ระดับดีเดน 

๑. นางรุงทิวา    สรวงชัยภูมิ 

๒. นางสาวภัทริน   สิมาชัย 

๓. นางสาววิไลพร   พึ่งพรม 

 

ระดับดีมาก 

๑. นางสุภาพ    จิ๋วเภา 

๒. นายไสว   ปามุทา 

๓. นางสาวสุกัญญา  ปญญากลา 

 

 

 

 

 

     (นายวิชิต   รุงพุทธิกุล) 

         นายแพทยชํานาญการพิเศษ รักษาการในตําแหนง 

                    ผูอํานวยการโรงพยาบาลภักดีชุมพล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ประกาศ  โรงพยาบาลภักดีชุมพล 

เรื่อง  ลูกจางชั่วคราวผูมีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับดีเดน ดีมาก 

 

 

  โดยอาศัยหลักเกณฑการปรับคาจางประจําปของลูกจางชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(เงิน

บํารุง) สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๘ กําหนดใหประกาศรายชื่อลูกจางชั่วคราวผูมี

ผลการปฏิบัติราชการที่อยูในระดับดีเดนและดีมากในที่เปดเผยใหทราบโดยทั่วกัน เพือ่เปนการยกยองชมเชย

และสรางแรงจูงใจใหพัฒนาผลการปฏิบัติราชการในรอบการประเมินตอไปใหดียิ่งขึ้น 

  ดังนั้น  โรงพยาบาลภักดีชุมพล  จึงประกาศรายชื่อลูกจางชั่วคราวผูมีผลการปฏิบัติราชการ

อยูในระดับดีเดนและดีมาก เพื่อเปนการยกยองชมเชยและสรางแรงจูงใจใหกับผูปฏิบัติงานในรอบการ

ประเมินตอไปใหดียิ่งขึ้น  ในรอบการประเมินป ๒๕๖๓  ตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน 

๒๕๖๓   ดังบัญชีรายละเอียดแนบทายนี้ 

 

    ประกาศ  ณ  วันที่    ๑   กุมภาพันธ   ๒๕๖๔     

 

       

            

     (นายวิชิต   รุงพุทธิกุล) 

         นายแพทยชํานาญการพิเศษ รักษาการในตําแหนง 

                    ผูอํานวยการโรงพยาบาลภักดีชุมพล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

บัญชีรายช่ือลูกจางชั่วคราว(รายเดือน) ผูมีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับดีเดน ดีมาก 

รอบการประเมิน  ปงบประมาณ ๒๕๖๓ 

 

ระดับดีเดน ๑ 

๑. นางสาวฐิตาภรณ   บูรวงค 

๒. นายชนวิน   จันทร 

๓. นางสาวเพ็ญวิภา    โพธิจันทร 

๔. นายจักรพันธ สมภักดี 

๕. นายศุภณัฐ  ใจปติ 

ระดับดีเดน ๒ 

๑. นางสาวรัตนาพร โบขุนทด 

๒. นางสาวปณฑิกา     ลาภประเสริฐ 

๓. นางสาวธัณญามัย รินคํา 

๔. นางสาวพรพิมล   บุตรา 

 

ระดับดีมาก 

๑. นายณัฐพล  เนินนา 

๒. นางสาวณัฐฐาพร มิ่งขวัญ 

๓. นางสาวอุไรวัลย นทีศรี 

 

 

 

 

 

     (นายวิชิต   รุงพุทธิกุล) 

         นายแพทยชํานาญการพิเศษ รักษาการในตําแหนง 

                    ผูอํานวยการโรงพยาบาลภักดีชุมพล 
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