
 

       บนัทึกขอความ 
สวนราชการ  สํานักงานสาธารณสุขอําเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน  

ที่  ขก 1032/232       วันที่    12 มีนาคม 2562 

เรื่อง    โปรดพิจารณาลงนามประกาศผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการในระดับดีเดนและระดับดีมาก รอบการ
ประเมินที่ 2 วันท่ี 1 เมษายน 2561-วันที่ 30 กันยายน 2561 และขออนุมัติเผยแพรขอมูล Web Site หนวยงาน 

เรียน   สาธารณสุขอําเภอหนองสองหอง 
   

  ดวยงานบริหาร สํานักงานสาธารณสุขอําเภอหนองสองหอง   ไดจัดทําประกาศรายชื่อขาราชการพล
เรือนสามัญผูมีผลการปฏิบัติราชการในระดับดีเดนและดีมาก รอบการประเมินที่ 2 วันท่ี 1 เมษายน 2561-วันที่ 30 
กันยายน 2561 ในท่ีเปดเผยใหทราบโดยทั่วกัน เพื่อเปนการยกยองชมเชยและสรางแรงจงใจใหพัฒนาผลการปฏิบัติ
ราชการในรอบการประเมินตอไปดียิ่งข้ึน  

ดังน้ันจึงขอโปรดพิจารณาลงนามประกาศรายชื่อขาราชการพลเรือนสามัญผูมีผลการปฏบิัติราชการใน
ระดับดีเดนและดีมาก รอบการประเมินที่ 2 วันท่ี 1 เมษายน 2561-วันท่ี 30 กันยายน 2561 และปดประกาศที่
บอรดประชาสัมพันธ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอหนองสองหอง และขออนุมัติเผยแพร Web Site หนวยงานตอไป  

    

 
(นายบุญเลิศ   นิลละออง) 

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
 

คําสั่ง สาธารณสุขอําเภอหนองสองหอง 
                     - เห็นชอบ/ลงนามแลว             

-  อนุมัติ และนําขึ้นเผยแพร Web Site  
 
 

    (นายอาคม   ปญญาแกว) 
 สาธารณสุขอําเภอหนองสองหอง 



 

แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอหนองสองหอง 
แนบทาย ประกาศสํานักงานสาธารณสุขอําเภอหนองสองหอง 

เรื่อง แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอนํ้าพอง 
พ.ศ. 2562 

 
แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ชื่อหนวยงาน : ..สํานักงานสาธารณสุขอําเภอหนองสองหอง.. 
วัน/เดือน/ป : .12 มีนาคม 2562...................................... 
หัวขอ: ..โปรดพิจารณาลงนามประกาศผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการในระดับดีเดนและระดับดีมาก 
รอบการประเมินท่ี 2 วันที่ 1 เมษายน 2561-วันท่ี 30 กันยายน 2561 และขออนุมัติเผยแพรขอมูล Web 
Site หนวยงาน(โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 

1. ประกาศผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการในระดบัดีเดนและระดับดีมาก รอบการ
ประเมินที่ 2 วันที่ 1 เมษายน 2561-วันที่ 30 กันยายน 2561 

2. รูปภาพประกอบ  

                    

Linkภายนอก: .............................................................................................................................................. 
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………....... 
................................................................................................................................................................................. 
....................................................................................... ................................................................................  

ผูรับผิดชอบการใหข อมูล ผูอนุมัติรับรอง 
 (  / ) อนุมัติ           

(   ) ไมอนุมัติ ระบุเหตุผล........................................ 
 
 
 

(..นายบุญเลิศ   นิลละออง..) (นายอาคม  ปญญาแกว) 

ตําแหนง ...นักวชิาการสาธารณสุขชาํนาญการ...... ตําแหนง สาธารณสุขอําเภอหนองสองหอง 

วันท่ี...12....เดือน..มีนาคม...พ.ศ. ..2562.......      วันท่ี...12....เดือน..มีนาคม...พ.ศ. ..2562..... 
 

 
ผูรับผิดชอบการนำขอมูลขึ้นเผยแพร 

 
(นายบุญเลิศ   นิลละออง) 

ตําแหนง นักวชิาการสาธารณสุขชาํนาญการ 
วันท่ี...12....เดือน..มีนาคม...พ.ศ. ..2562..... 

 
 



 

 
ประกาศสํานักงานสาธารณสขุอําเภอหนองสองหอง  

เร่ือง ผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการในระดับดีเดนและระดับดีมาก  
รอบการประเมินท่ี 2  

วันท่ี 1 เมษายน 2561-วันท่ี 30 กันยายน 2561 
………………………………………………………………………………………. 

  ตามท่ีคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ขาราชการพลเรือน

สามัญสังกัดสํานักงานสาธารณสุขอําเภอหนองสองหอง โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล เพื่อประเมินเลื่อนขั้น

เงินเดือน รอบการประเมินที่ 2 วันที่ 1 เมษายน 2561-วันที่ 30 กันยายน 2561 นั้น  

  บัดนี้สํานักงานสาธารณสุขอําเภอหนองสองหอง จึงประกาศผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการใน

ระดับดีเดน ชวงคะแนน 90.00-100.00 คะแนน เล่ือนเงินเดือน รอยละ 3.20-4.10 และระดับดีมาก ชวงคะแนน 

80.00-89.99 เลื่อนเงินเดือน รอยละ 2.65-3.10 ตามบัญชีรายละเอียดการกําหนดระดับการประเมินและอัตรา

รอยละของฐานในการคํานวณเพื่อเลื่อนเงินเดือน ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 และบัญชีรายชื่อขาราชการผูมีผลการ

ปฏิบัติราชการอยูในระดับดีเดนและระดับดีมาก 

 

 จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทัว่กัน 

  

 ประกาศ ณ วันท่ี  12  เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562 

 
 

 
    (นายอาคม   ปญญาแกว) 

 สาธารณสุขอําเภอหนองสองหอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

บัญชีรายช่ือขาราชการผูมีผลการปฏิบัติราชการในระดับดีเดนและระดับดีมาก 
รอบการประเมินที่ 2 ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2561 – วันที่ 30 กันยายน 2561 

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอหนองสองหอง 
………………………………………. 

ระดับดีเดน 
   ลําดับท่ี 1 นางระววีรรณ อรุณไกร 
   ลําดับท่ี 2 นายบุญเลิศ นิลละออง 
   ลําดับท่ี 3 นางสุวล ี พฤกษาหอม 
   ลําดับท่ี 4 นางพิจิกานต บุญกอน 
   ลําดับท่ี 5 นางเบญจวรรณ นันทวีรวัฒน 
   ลําดับท่ี 6 นางรัชอุมา ศรีสังข 
   ลําดับท่ี 7 น.ส.สุปราณี จันทะพงษ 
   ลําดับท่ี 8 น.ส.นลินดา ขําผา 
   ลําดับท่ี 9 นางกุลวด ี สรางนานอก 
   ลําดับท่ี 10 นางปตฐา จารีต 
   ลําดับท่ี 11 นายชัยณรงค ไทยทอง 
   ลําดับท่ี 12 นายอดิศร นาเจริญ 
   ลําดับท่ี 13 นางวนิดา นาเจริญ 
   ลําดับท่ี 14 นางจิณภัธ โปรงจิตร 
   ลําดับท่ี 15 นายสมพร ชุมแวงวาป 
   ลําดับท่ี 16 น.ส.อรสา ดวงเข็ม 
   ลําดับท่ี 17 นายเกรียงไกร ตอมทอง 
   ลําดับท่ี 18 นางระพ ี อุดม 
   ลําดับท่ี 19 นายอารีย เชื้อสาวะถ ี
   ลําดับท่ี 20 นายประทีป เพ็ชรตะกั่ว 
   ลําดับท่ี 21 น.ส.พนมภรณ เพชรตะกั่ว 
   ลําดับท่ี 22 น.ส.สุจริตตรา สัญญลาย 
   ลําดับท่ี 23 นางประณมพร ไทยทอง 
   ลําดับท่ี 24 นายวิษณุยันต ไสยกิจ 
   ลําดับท่ี 25 นายอนุรักษ ใจยินด ี
   ลําดับท่ี 26 นางกษมา นามโคต 
   ลําดับท่ี 27 นางสนิดา ไสยกิจ 
   ลําดับท่ี 28 น.ส.ทิพยตะวัน ภูหัตถการ 
   ลําดับท่ี 29 น.ส.สิริภัทรี อาษานอก 
ระดับดีมา 
   ลําดับท่ี 1 นางวิยะดา วนาทรัพยดาํรง 
   ลําดับท่ี 2 น.ส.อภิสรา แพงมา 
   ลําดับท่ี 3 นางบุปผา รูปสูง 
   ลําดับท่ี 4 น.สณพัดชา อินทรวิเศษ 
   ลําดับท่ี 5 นายทวีศักดิ ์ ชํากรม 



 

   ลําดับท่ี 6 นายทองทวี พันธใหญ 
   ลําดับท่ี 7 นายศิริศาสตร ฮาดวิเศษ 
   ลําดับท่ี 8 นางวาสนา ฮาดวิเศษ 
   ลําดับท่ี 9 นางวราลักษณ กองสิน 
   ลําดับท่ี 10 นายอภิชาต คํามาตย 
   ลําดับท่ี 11 นางงามตา ศรีวงศา 
   ลําดับท่ี 12 น.ส.กรรณิการ สุขสงคราม 
   ลําดับท่ี 13 นางเสาวภา ศิริวรวุฒิ 
   ลําดับท่ี 14 นายภัทรพล ลามา  
   ลําดับท่ี 15 นางวนิดา สีหามาตย 
   ลําดับท่ี 16 นายเลอสันติ์ ศริวรวุฒิ 
   ลําดับท่ี 17 น.ส.ปวริษา พัฒนโก 
   ลําดับท่ี 18 นางจุฑารัตน กองธรรม 
   ลําดับท่ี 19 น.ส.จินตนา ธรรมกัณหา 
   ลําดับท่ี 20 นางมธุรดา มิ่งไธสง 
   ลําดับท่ี 21 น.ส.ภัทรฤดี กระฉอดนอก 
   ลําดับท่ี 22 นางสุมาล ี พันธใหญ 
   ลําดับท่ี 23 นายภานุวัฒน คําภาเกะ 
   ลําดับท่ี 24 น.ส.อาภรณ กองเกิด 
   ลําดับท่ี 25 น.ส.เยาวนา พรมแสน 
   ลําดับท่ี 26 น.ส.ดุษณี จันทรอุตร 
   ลําดับท่ี 27 น.ส.ศิริพิมพภัทรา กองเกิด 
   ลําดับท่ี 28 นายธนวัฒน สมบุศย 
   ลําดับท่ี 29 น.ส.ภัทราพรณ เดชกลา 
 

…………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 


