
บันทึกขอความ 
สวนราชการ  สํานักงานสาธารณสุขอําเภอมหาชนะชัย  งานบริหารท่ัวไป โทร.045-79๙๑๑๕                                        

ที ่  ยส ๐๕๓๒/๖๕๕ วันที่  1๑  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖4              

เรื่อง   ประกาศการประเมินการปฏิบัติราชการขาราชการพลเรือนสามัญจังหวัดยโสธร รอบการประเมินท่ี ๒    
       ปงบประมาณ  ๒๕๖๔  

เรียน สาธารณสุขอําเภอมหาชนะชัย 
 

  ตามท่ี สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร แจงใหหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของขาราชการพลเรือนสามัญ รอบท่ี ๒ (ต้ังแตวันท่ี ๑ เมษายน ๒๕๖4 - ๓๐กันยายน ๒๕๖4) และ
ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๑๒/ว ๒๐ ลงวันท่ี ๓ กันยายน ๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการพลเรือนสามัญ ไดกําหนดใหผูประเมินประกาศรายช่ือขาราชการ 
ผูมีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับดีเดนและดีมากในท่ีเปดเผยใหทราบโดยท่ัวกัน  

           ดังนั้น เพื่อใหการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในสังกัดสํานักงานสาธารณสุข
อําเภอมหาชนะชัย ถูกตองตามระเบียบฯและหลักเกณฑ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอมหาชนะชัย จึงแจง
ประกาศฯ ดังกลาว และนําเผยแพรข้ึนเว็บไซต ของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอมหาชนะชัย และติด ประกาศ
บอรดประชาสัมพันธใหทราบโดยท่ัวกัน 

 

 จึงเรียนมาเพื่อทราบ และโปรดพิจารณาอนุมัติ 
 
 

       
         (นายสมชาติ  ยอดดี) 
                      นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
 
 
 
 
 
                              
           
                      
 
 
 
               

 









แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอมหาชนะชัย 
ตามประกาศสํานักงานสาธารณสุขอําเภอมหาชนะชัย 

เร่ือง แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน พ.ศ.2565 
 

แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอมหาชนะชัย 
1.ช่ือกลุมงาน: สํานักงานสาธารณสุขอําเภอมหาชนะชัย  จังหวัดยโสธร 
2.วัน/เดือน/ป:  1๑  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
3.หัวขอ: ประกาศรายช่ือขาราชการผูมีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับดีเดนและดีมาก 
4.รายละเอียดขอมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
ประกาศการประเมินการปฏิบัติราชการขาราชการพลเรือนสามัญจังหวัดยโสธร รอบการประเมินท่ี ๒    
       ปงบประมาณ  ๒๕๖๔   
..............................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................... 
 
5.Link:ภายนอก ::  
หมายเหตุ: 
.................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................... 
 
          

ผูรับผิดชอบการใหข อมูล ผูอนุมัติรับรอง 
  

 
(นายสมชาติ  ยอดดี)  

ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  
         วันท่ี...๑๑...เดือน กันยายน พ.ศ.256๔                     วันท่ี...๑๑...เดือน กันยายน พ.ศ.256๔ 
 
 

 
ผูรับผิดชอบการนำขอมูลข้ึนเผยแพร 

 
(นายจักรพงษ  เสารทอง) 

    
   

                                          ตําแหนง นักวชิาการสาธารณสุขชํานาญการ                             
                                             วันท่ี...๑๑...เดือน กันยายน พ.ศ.256๔ 
                         
 



บันทึกขอความ 
สวนราชการ  สํานักงานสาธารณสุขอําเภอมหาชนะชัย  งานบริหารท่ัวไป โทร.045-79๙๑๑๕                                        

ที ่  ยส ๐๕๓๒/๗๕๒ วันที่  16  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖4              

เรื่อง   ประกาศผลการประเมินการปฏิบัติราชการขาราชการท่ีมีผลการปฏิบัติราชการดีเดนและดีมาก  

เรียน สาธารณสุขอําเภอมหาชนะชัย 
 

  ตามท่ี สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร แจงใหสํานักงานสาธารณสุขอําเภอมหาชนะชัย
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการพลเรือนสามัญ รอบท่ี ๒ (ต้ังแตวันท่ี ๑ เมษายน ๒๕๖4 - ๓๐
กันยายน ๒๕๖4) และสํานักงานสาธารณสุขอําเภอมหาชนะชัยไดดําเนินการพิจารณาผลการปฏิบัติราชการ
ของขาราชการ ในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขอําเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ประจําปงบประมาณ 2564 
รอบ ๒ (รอบท่ี 2 เดือน เมษายน  - กันยายน 2564) เสร็จเรียบรอยแลว และตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี 
นร ๑๐๑๒/ว ๒๐ ลงวันท่ี ๓ กันยายน ๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
ขาราชการพลเรือนสามัญ ไดกําหนดใหผูประเมินประกาศรายช่ือขาราชการ ผูมีผลการปฏิบัติราชการอยูใน
ระดับดีเดนและดีมากในท่ีเปดเผยใหทราบโดยท่ัวกัน นั้น   

ดังนั้น เพื่อเปนการยกยองชมเชย สรางแรงจูงใจใหพัฒนาผลการปฏิบัติราชการในรอบการ 
ประเมินตอไปใหดียิ่งข้ึน สํานักงานสาธารณสุขอําเภอมหาชนะชัย จึงขอประกาศรายช่ือขาราชการ ลูกจาง
ช่ัวคราว  พนักงานกระทรวงสาธารณสุขท่ัวไป ผูท่ีมีผลงานอยูในระดับดีเดนและดีมาก ในรอบการประเมิน
ระหวางวันท่ี ๑ เมษายน ๒๕๖4 - ๓๐ กันยายน ๒๕๖4 ดังบัญชีรายละเอียดแนบทายนี้ พรอมท้ังใหนํา
ประกาศดังกลาวดังท่ีแนบมาดวย นําเผยแพรข้ึนเว็บไซต ของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอมหาชนะชัย และติด 
ประกาศบอรดประชาสัมพันธใหทราบโดยท่ัวกัน 
 

 จึงเรียนมาเพื่อทราบ และโปรดพิจารณาอนุมัติ 
 
 

       
         (นายสมชาติ  ยอดดี) 
                      นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
 
 
 
 
 
                              
           
                                    
 

       ทราบ/อนุมัติใหดําเนินการ         
 
 



ล ำดับท่ี ช่ือ-สกุล ระดับ

1 นางกชพร   สิงหเสนี พยาบาลวิชาชีพ ช านาญการ 79752 ดีมาก

2 น.ส.กนกวรรณ  ชาวอุบล จพ.สาธารณสุข ช านาญงาน 199536 ดีมาก

3 นางกฤติยาภรณ์   สุวรรณค า (ยุทธรรม) จพ.สาธารณสุข ช านาญงาน 80092 ดีมาก

4 นายกล้า   นิระบุตร นวก.สาธารณสุข  ช านาญการ 80145 ดีมาก

5 นางสาวกัลยา   จวนสาง จพ.สาธารณสุข ปฏิบัติงาน 251983 ดีมาก

6 นางกิตติยาพร  สายสุด พยาบาลวิชาชีพ ช านาญการ 79301 ดีมาก

7 นางกุลวดี   อุ่นใจ พยาบาลวิชาชีพ ช านาญการ 53656 ดีเด่น

8 นางสาวกุลิสรา (วิจิตตรา)   ต้ังม่ัน นวก.สาธารณสุข ปฏิบัติการ 250218 ดีมาก

9 น.ส.เกษร   ขันทอง จพ.ทันตสาธารณสุข ช านาญงาน 154959 ดีมาก

10 น.ส.แขไข   ภัยแคล้ว พยาบาลวิชาชีพ ช านาญการ 79631 ดีมาก

11 นางจริยาวดี   เหลืองแก่ จพ.ทันตสาธารณสุข ช านาญงาน 79468 ดีมาก

12 นายจักรพงษ์   เสาร์ทอง นวก.สาธารณสุข  ช านาญการ 80113 ดีมาก

13 นางจินตนา   ต่างใจ พยาบาลวิชาชีพ ช านาญการ 154892 ดีมาก

14 นายณัฐพล   สาลี นวก.สาธารณสุข ปฏิบัติการ 250173 ดีมาก

15 นางณัฐริกา   จุ้ยน่ิม พยาบาลวิชาชีพ  ช านาญการ 154867 ดีเด่น

16 นางดวงพร   เพลินสมบัติ พยาบาลวิชาชีพ ช านาญการ 76545 ดีเด่น

17 นางนงค์ลักษณ์   ปัดภัย พยาบาลวิชาชีพ ช านาญการ 79617 ดีมาก

18 นายนนทวรรษ   สอนกะสิน นวก.สาธารณสุข  ช านาญการ 80118 ดีเด่น

19 น.ส.นริศรา   พรมบุตร จพ.เภสัชกรรม ช านาญงาน 79987 ดีมาก

20 นางสาวนฤมล   สัจธรรม นวก.สาธารณสุข ปฏิบัติการ 250191 ดีมาก

21 นางสาวนันท์นภัส พวงสวัสดิ แพทย์แผนไทย ปฏิบัติการ 177541 ดีมาก

22 นายนิติกร   กองทอง จพ.สาธารณสุข ช านาญงาน 80089 ดีมาก

23 น.ส.นิภัทรา   ศรไชยญาติ จพ.สาธารณสุข ช านาญงาน 199541 ดีมาก

24 นายนิรุทธ์   ยุทธรรม จพ.สาธารณสุข ช านาญงาน 80105 ดีมาก

25 นางเบญจมาศ   บุญโถน พยาบาลวิชาชีพ ช านาญการ 80085 ดีเด่น

บัญชีแนบท้ำยรำยช่ือข้ำรำชกำรท่ีมีผลกำรประเมินกำรปฏิบัติรำชกำรอยู่ในระดับดีเด่นและดีมำก
ตำมประกำศ ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดยโสธร เร่ือง ข้ำรำชกำรผู้มีผลกำรปฏิบัติรำชกำรอยู่ในระดับดีเด่นและดีมำก

รอบกำรประเมินระหว่ำงวันท่ี 1 เมษำยน 2564 - 30 กันยำยน 2564

ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอมหำชะชัย

ต ำแหน่ง เลขท่ีต ำแหน่ง
ผลกำรประเมิน

อยู่ในระดับ



ล ำดับท่ี ช่ือ-สกุล ระดับ

บัญชีแนบท้ำยรำยช่ือข้ำรำชกำรท่ีมีผลกำรประเมินกำรปฏิบัติรำชกำรอยู่ในระดับดีเด่นและดีมำก
ตำมประกำศ ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดยโสธร เร่ือง ข้ำรำชกำรผู้มีผลกำรปฏิบัติรำชกำรอยู่ในระดับดีเด่นและดีมำก

รอบกำรประเมินระหว่ำงวันท่ี 1 เมษำยน 2564 - 30 กันยำยน 2564

ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอมหำชะชัย

ต ำแหน่ง เลขท่ีต ำแหน่ง
ผลกำรประเมิน

อยู่ในระดับ

26 นายปฏิพล   อาจหาญ นวก.สาธารณสุข ปฏิบัติการ 250225 ดีมาก

27 นางปราณี   กุชโร นวก.สาธารณสุข  ช านาญการ 80127 ดีเด่น

28 นางปริยาภัทร(ไพรรินทร์)   ศรีฐาน จพ.สาธารณสุข ช านาญงาน 80102 ดีมาก

29 นายปิติสุข   ประสาร จพ.สาธารณสุข อาวุโส* 80095 ดีมาก

30 นางสาวปิยนุช   มีแก้ว นวก.สาธารณสุข ปฏิบัติการ 250217 ดีมาก

31 นางสาวปิยะพร   ยอดกะโซ่ นวก.สาธารณสุข ปฏิบัติการ 250219 ดีมาก

32 นางพัชราพร   พระสุรัตน์ พยาบาลวิชาชีพ ช านาญการ 154905 ดีมาก

33 นายพิชิตชัย   สัจธรรม นวก.สาธารณสุข ปฏิบัติการ 250220 ดีเด่น

34 นายพิเชษฐ์   ศิรินาม นวก.สาธารณสุข ปฏิบัติการ 250185 ดีมาก

35 นางเพ็ญประภา   ประทุมชาติ นวก.สาธารณสุข ปฏิบัติการ 250184 ดีมาก

36 น.ส.ยุพิน   บุญลา พยาบาลวิชาชีพ ช านาญการ 154924 ดีมาก

37 นายรัศมี  ชอบศิลป์ นวก.สาธารณสุข  ปฏิบัติการ 108210 ดีเด่น

38 นางสาววรัญญา   วงษ์งาม จพ.ทันตสาธารณสุข ปฏิบัติงาน 253162 ดีมาก

39 นางวราภรณ์   อาจอาสา นวก.สาธารณสุข  ช านาญการ 80087 ดีมาก

40 นางวิชุฎา   วรรณสุข พยาบาลวิชาชีพ ช านาญการ 154891 ดีเด่น

41 นายวิระนันท์   เพลินสมบัติ จพ.สาธารณสุข อาวุโส* 80116 ดีมาก

42 นายวิโรจน์   สุวรรณค า พยาบาลวิชาชีพ  ช านาญการ 79979 ดีมาก

43 นางวิลาวัณย์   มูลเกตุ พยาบาลวิชาชีพ ช านาญการ 79681 ดีมาก

44 นายวิศรุต   บรรลือ นวก.สาธารณสุข ปฏิบัติการ 250224 ดีมาก

45 นายวีระสิทธ์ิ (บุญช่วย)   อุราเลิศ นวก.สาธารณสุข ปฏิบัติการ 250161 ดีมาก

46 นายศริตวรรธน์(สมพร)    ศิรินิธิวรากุล(บรรลือหาญ) พยาบาลวิชาชีพ ช านาญการ 137943 ดีมาก

47 นางศุภัคนันท์    เครือแสง พยาบาลวิชาชีพ ช านาญการ 80123 ดีมาก

48 นางสาวสมควร   ลานุสัตย์ นวก.สาธารณสุข ปฏิบัติการ 250192 ดีมาก

49 นายสมชาติ   ยอดดี นวก.สาธารณสุข ช านาญการ 80130 ดีเด่น

50 นางสมภูมิ(สุกัญญา) กัลปดี(วอทอง) พยาบาลวิชาชีพ ช านาญการ 79505 ดีมาก



ล ำดับท่ี ช่ือ-สกุล ระดับ

บัญชีแนบท้ำยรำยช่ือข้ำรำชกำรท่ีมีผลกำรประเมินกำรปฏิบัติรำชกำรอยู่ในระดับดีเด่นและดีมำก
ตำมประกำศ ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดยโสธร เร่ือง ข้ำรำชกำรผู้มีผลกำรปฏิบัติรำชกำรอยู่ในระดับดีเด่นและดีมำก

รอบกำรประเมินระหว่ำงวันท่ี 1 เมษำยน 2564 - 30 กันยำยน 2564

ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอมหำชะชัย

ต ำแหน่ง เลขท่ีต ำแหน่ง
ผลกำรประเมิน

อยู่ในระดับ

51 นายสมัย   ชาเมืองกุล นวก.สาธารณสุข ช านาญการ 80098 ดีเด่น

52 นายสันติ   จันทฤทธ์ิ จพ.เภสัชกรรม ช านาญงาน 79609 ดีมาก

53 น.ส.ส าราญ   ศิรินาม จพ.ทันตสาธารณสุข ช านาญงาน 79402 ดีมาก

54 นางสาวสุจิตตรา   ศิลาชัย นวก.สาธารณสุข ปฏิบัติการ 250221 ดีเด่น

55 นางสุธิดา   สมลี พยาบาลวิชาชีพ ช านาญการ 80117 ดีมาก

56 นางสุภาพร   ศรียานนท์ พยาบาลวิชาชีพ ช านาญการ 79817 ดีมาก

57 นางสุมาลี   หล้าแหล่ง พยาบาลวิชาชีพ ช านาญการ 79622 ดีมาก

58 นางสาวสุมิตตรา   ยอดดี จพ.ทันตสาธารณสุข ปฏิบัติงาน 253160 ดีมาก

59 นายสุริยันต์ ปกป้อง นวก.สาธารณสุข  ปฏิบัติการ 236955 ดีมาก

60 นางสาวสุรีรัตน์   อาจอาสา นวก.สาธารณสุข ปฏิบัติการ 250155 ดีมาก

61 นางสาวเสาวลักษณ์   ศรีสุข จพ.ทันตสาธารณสุข ปฏิบัติงาน 253166 ดีมาก

62 นางอรณัฐชา ศิลารักษ์(ธรรมแก้ว) พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ 80121 ดีมาก

63 นางสาวอังคณา   เหรียญหล่อ นวก.สาธารณสุข ปฏิบัติการ 250174 ดีมาก

64 นางสาวอัญมณฑน์   สมเขียน นวก.สาธารณสุข ปฏิบัติการ 250186 ดีมาก

65 นายอ าพล   เศลารักษ์ นวก.สาธารณสุข  ช านาญการ 80152 ดีมาก

66 นางสาวอิศราภรณ์   ใจงาม นวก.สาธารณสุข ปฏิบัติการ 250216 ดีมาก

67 นายเอนก   พุฒซ้อน นวก.สาธารณสุข  ช านาญการ 80107 ดีมาก



 
 

แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอมหาชนะชัย 
ตามประกาศสํานักงานสาธารณสุขอําเภอมหาชนะชัย 

เร่ือง แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน พ.ศ.2564 
 

แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอมหาชนะชัย 
1.ช่ือกลุมงาน: สํานักงานสาธารณสุขอําเภอมหาชนะชัย  จังหวัดยโสธร 
2.วัน/เดือน/ป:  22  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖4 
3.หัวขอ: ประกาศรายช่ือขาราชการผูมีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับดีเดนและดีมาก 
4.รายละเอียดขอมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
ประกาศรายช่ือขาราชการผูมีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับดีเดนและดีมาก
......................................................................................................................................................................... 
..............................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................... 
 
5.Link:ภายนอก ::  
หมายเหตุ: 
.................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................... 
 
          

ผูรับผิดชอบการใหข อมูล ผูอนุมัติรับรอง 
  

 
(นายสมชาติ  ยอดดี)  

ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  
         วันท่ี...2๒...เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.256๔               วันท่ี...2๒...เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.256๔ 

 
 

 
ผูรับผิดชอบการนำขอมูลข้ึนเผยแพร 

 
(นายจักรพงษ  เสารทอง) 

    
   

                                          ตําแหนง นักวชิาการสาธารณสุขชํานาญการ                             
                                             วันท่ี...2๒...เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.256๔      
                         
 



บันทึกขอความ 
สวนราชการ  สํานักงานสาธารณสุขอําเภอมหาชนะชัย อําเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร โทร ๐๔๕ 79๙ ๑๑๕ 
ท่ี   ยส ๐๕๓๒/๖๕๘               วันท่ี  16  พฤศจิกายน  ๒๕๖4 
เร่ือง  ขออนุมัติลงนามในประกาศสํานักงานสาธารณสุขอําเภอมหาชนะชัย เรื่อง พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
ท่ัวไปผูมีผลปฏิบัติราชการอยูในระดับดีเดนและดีมาก ประจําปงบประมาณ 2564 และขอเผยแพรขอมูลตอ
สาธารณะผานเว็บไซตของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอมหาชนะชัย 
 

เรียน  สาธารณสุขอําเภอมหาชนะชัย 
 

  ดวยงานบริหารงานท่ัวไป สํานักงานสาธารณสุขอําเภอมหาชนะชัย โดยคณะกรรมการกล่ันกรอง
ผลการประเมินการปฏิบัติราชการของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอมหาชนะชัย ไดเห็นชอบผลการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขท่ัวไป ในสังกัดสํานกงานสาธารณสุขอําเภอมหาชนะชัย ประจําป
งบประมาณ 2564 เรียบรอยแลว เพื่อเปนการยกยองชมเชย สรางแรงจูงใจใหพัฒนาผลการปฏิบัติราชการในรอบ
การประเมินตอไปของบุคลากรใหดียิ่งข้ึน  
 

   กลุมงานบริหารงานท่ัวไป สํานักงานสาธารณสุขอําเภอมหาชนะชัย จึงขอประกาศรายช่ือพนักงาน
กระทรวงสาธารณสุขท่ัวไปผูท่ีมีผลงานอยูในระดับดีเดนและดีมาก ในรอบการประเมินประจําปงบประมาณ 2564 
 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอไดโปรดดําเนินการดังตอไปนี ้
  1. อนุมัติประกาศสํานักงานสาธารณสุขอําเภอมหาชนะชัย เรื่อง พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
ท่ัวไปผูมีผลปฏิบัติราชการอยูในระดับดีเดนและดีมาก ประจําปงบประมาณ 2564 
  2. ลงนามในประกาศสํานักงานสาธารณสุขอําเภอมหาชนนะชัย เรื่อง พนักงานกระทรวง
สาธารณสุขท่ัวไปผูมีผลปฏิบัติราชการอยูในระดับดีเดนและดีมาก ประจําปงบประมาณ 2564  รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารแนบทายนี ้
  3. อนุญาตใหนําประกาศสํานักงานสาธารณสุขอําเภอมหาชนะชัย เรื่อง พนักงานกระทรวง
สาธารณสุขท่ัวไปผูมีผลปฏิบัติราชการอยูในระดับดีเดนและดีมาก ประจําปงบประมาณ 2564 เผยแพรบนเว็บไซต
ของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอมหาชนะชัย  
   
  
              ( นายสมชาติ  ยอดดี ) 
            นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
 
      

 
 
 
 
 

 

ทราบ/อนุมัติใหดําเนินการ 



 

 
 
 
 
 

ประกาศสํานักงานสาธารณสุขอําเภอมหาชนะชัย 
เรื่อง  พนักงานกระทรวงสาธารณสุขท่ัวไปผูมีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับดีเดนและดีมาก 

ประจําปงบประมาณ 2564 
................................................................ 

 

เพื่อเปนการยกยองชมเชย สรางแรงจูงใจใหพัฒนาผลการปฏิบัติราชการในรอบการประเมินตอไป
ใหดียิ่งข้ึน สํานักงานสาธารณสุขอําเภอมหาชนะชัย จึงขอประกาศรายช่ือพนักงานกระทรวงสาธารณสุขท่ัวไปผูท่ีมี
ผลงานอยูในระดับดีเดนและดีมาก ในรอบการประเมินประจําปงบประมาณ 2564 ดังรายละเอียดแนบทายนี้ 

 

   ประกาศ  ณ  วันท่ี    16    พฤศจิกายน  พ.ศ. 2564 
 
 
       

   
 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
บัญชีแนบทายรายช่ือพนักงานกระทรวงสาธารณสุขท่ัวไป 

ท่ีมีผลการประเมินการปฏิบัติราชการอยูในระดับดีเดนและดีมาก 
ตามประกาศ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอมหาชนะชัย เร่ือง พนักงานกระทรวงสาธารณสุขท่ัวไปผูมีผลปฏิบัติ

ราชการอยูในระดับดีเดนและดีมาก ประจําปงบประมาณ 2564 
 

ลําดับ ช่ือ-สกุล ตําแหนง เลขท่ีตําแหนง ผลการประเมินอยูในระดับ 
 

1 นางสาวสุมาศ ปองแกว พนักงานบริการ 1ยส00372 ดีเดน 
๒ นางสาวเมธนันท ศักด์ิวงค เจาพนักงานการแพทยแผนไทย 1ยส00713 ดีเดน 
     
     
     
     
     
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของกลุมงานในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขอําเภอมหาชนะชัย 
ตามประกาศสํานักงานสาธารณสุขอําเภอมหาชนะชัย 

เร่ือง แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน พ.ศ.2564 
 

แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของกลุมงานในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขอําเภอมหาชนะชัย 
ช่ือกลุมงาน: สํานักงานสาธารณสุขอําเภอมหาชนะชัย 
วัน/เดือน/ป: 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 
หัวขอ: ประกาศสํานักงานสาธารณสุขอําเภอมหาชนะชัย เรื่อง พนักงานกระทรวงสาธารณสุขท่ัวไปผูมีผลการ
ปฏิบัติราชการอยูในระดับดีเดนและดีมากประจําปงบประมาณ 2564 

 

รายละเอียดขอมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
         ประกาศสํานักงานสาธารณสุขอําเภอมหาชนะชัย เรื่อง พนักงานกระทรวงสาธารณสุขท่ัวไปผูมีผลการ
ปฏิบัติราชการอยูในระดับดีเดนและดีมากประจําปงบประมาณ 2564 

 

Link:  
หมายเหตุ: .................................................................................................................................................................. 
.....................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................... 
 
 
 
          

ผูรับผิดชอบการใหข อมูล ผูอนุมัติรับรอง 
  

 

(นายสมชาติ  ยอดดี)  
ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุขชาํนาญการ  

         วันท่ี...2๒...เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.256๔               วันท่ี...2๒...เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.256๔ 
 

 

 
ผูรับผิดชอบการนำขอมูลข้ึนเผยแพร 

 
(นายจักรพงษ  เสารทอง) 

    
   

                                          ตําแหนง นักวชิาการสาธารณสุขชํานาญการ                             
                                             วันท่ี...2๒...เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.256๔      
                         
 



บันทึกขอความ 
สวนราชการ  สํานักงานสาธารณสุขอําเภอมหาชนะชัย  อําเภอมหาชนะชัย  จังหวัดยโสธร  351๓0                                       

ที่   ยส ๐๕๓๒/๖๕๙ วันที่  ๑๖  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๔              
เร่ือง  ขออนุมัติลงนามในประกาศสํานักงานสาธารณสุขอําเภอมหาชนะชัย เรื่อง ลูกจางช่ัวคราวผูมีผลปฏิบัติ
ราชการอยูในระดับดีเดนและดีมาก ประจําปงบประมาณ 2564 และขอเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซต
ของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอมหาชนะชัย 
 

เรียน  สาธารณสุขอําเภอมหาชนะชัย 

 

  ดวยสํานักงานสาธารณสุขอําเภอมหาชนะชัย โดยคณะกรรมการกล่ันกรองผลการประเมินการ
ปฏิบัติราชการของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอมหาชนะชัย ไดเห็นชอบผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
ลูกจางช่ัวคราวในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขอําเภอมหาชนะชัย ประจําปงบประมาณ 2564 เรียบรอยแลว เพื่อ
เปนการยกยองชมเชย สรางแรงจูงใจใหพัฒนาผลการปฏิบัติราชการในรอบการประเมินตอไปของบุคลากรใหดี
ยิ่งข้ึน  

 

   กลุมงานบริหารงานท่ัวไป สํานักงานสาธารณสุขอําเภอมหาชนะชัย จึงขอประกาศรายช่ือลูกจาง
ช่ัวคราวท่ีมีผลงานอยูในระดับดีเดนและดีมาก ในรอบการประเมินประจําปงบประมาณ 2564 

 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอไดโปรดดําเนินการดังตอไปนี ้
  1. อนุมัติประกาศสํานักงานสาธารณสุขอําเภอมหาชนะชัย เรื่อง ลูกจางช่ัวคราวผูมีผลปฏิบัติ
ราชการอยูในระดับดีเดนและดีมาก ประจําปงบประมาณ 2564 
  2. ลงนามในประกาศสํานักงานสาธารณสุขอําเภอมหาชนะชัย เรื่อง ลูกจางช่ัวคราวผูมีผลปฏิบัติ
ราชการอยูในระดับดีเดนและดีมาก ประจําปงบประมาณ 2564  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบทายนี ้
  3. อนุญาตใหนําประกาศสํานักงานสาธารณสุขอําเภอมหาชนะชัย เรื่อง ลูกจางช่ัวคราวผูมีผล
ปฏิบัติราชการอยูในระดับดีเดนและดีมาก ประจําปงบประมาณ 2564 เผยแพรบนเว็บไซตของสํานักงาน
สาธารณสุขอําเภอมหาชนะชัย  
   
   
       (นายสมชาติ  ยอดดี) 
                   นักวิชาการสาธารสุขชํานาญการ 
 
      

 
 
 
 
 

 

 
       ทราบ/อนุมัติใหดําเนินการ 

 



 

 
 
 
 

ประกาศสํานักงานสาธารณสุขอําเภอมหาชนะชัย 
เรื่อง  ลูกจางช่ัวคราวผูมีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับดีเดนและดีมาก 

ประจําปงบประมาณ 2564 
................................................................ 

 

เพื่อเปนการยกยองชมเชย สรางแรงจูงใจใหพัฒนาผลการปฏิบัติราชการในรอบการประเมินตอไป
ใหดียิ่งข้ึน สํานักงานสาธารณสุขอําเภอมหาชนะชัย จึงขอประกาศรายช่ือลูกจางช่ัวคราวผูท่ีมีผลงานอยูในระดับ
ดีเดนและดีมาก ในรอบการประเมินประจําปงบประมาณ 2564 ดังรายละเอียดแนบทายนี ้

 

   ประกาศ  ณ  วันท่ี    ๑๖    พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 
 
 
        
 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บัญชีแนบทายรายช่ือลูกจางช่ัวคราวท่ีมีผลการประเมินการปฏิบัติราชการอยูในระดับดีเดนและดีมาก 
ตามประกาศ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอมหาชนะชัย เร่ือง ลูกจางช่ัวคราวผูมีผลปฏิบัติราชการอยูในระดับ

ดีเดนและดีมาก 
 ประจําปงบประมาณ 2564 

 

ลําดับ ช่ือ-สกุล ตําแหนง เลขท่ีตําแหนง ผลการประเมินอยูในระดับ 
 

1 นางสาวจันจิรา กอแกว นักวิชาการสาธารณสุข 1007674 ดีเดน 
2     
3     
     

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของกลุมงานในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขอําเภอมหาชนะชัย 

ตามประกาศสํานักงานสาธารณสุขอําเภอมหาชนะชัย 
เร่ือง แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน พ.ศ.2564 

 
แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของกลุมงานในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขอําเภอมหาชนะชัย 

ช่ือกลุมงาน: บริหารงานท่ัวไป 
วัน/เดือน/ป: 2๒ พฤศจิกายน พ.ศ.2564 
หัวขอ: ประกาศสํานักงานสาธารณสุขอําเภอมหาชนะชัย เรื่อง ลูกจางช่ัวคราวผูมีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับ
ดีเดนและดีมาก ประจําปงบประมาณ 2564 
 

รายละเอียดขอมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
         ประกาศสํานักงานสาธารณสุขอําเภอมหาชนะชัย เรื่อง ลูกจางช่ัวคราวผูมีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับ
ดีเดนและดีมาก ประจําปงบประมาณ 2564 
 

Link:  
หมายเหตุ: .................................................................................................................................................................. 
.....................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................... 
 
          

ผูรับผิดชอบการใหข อมูล ผูอนุมัติรับรอง 
  

 

(นายสมชาติ  ยอดดี)  
ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุขชาํนาญการ  

         วันท่ี...2๒...เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.256๔               วันท่ี...2๒...เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.256๔ 
 

 

ผูรับผิดชอบการนำขอมูลข้ึนเผยแพร 

 
(นายจักรพงษ  เสารทอง) 

    
   

                                          ตําแหนง นักวชิาการสาธารณสุขชํานาญการ                             
                                             วันท่ี...2๒...เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.256๔      
                         
 




