บันทึกข้ อความ
สวนราชการ กลุมงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลภักดีชุมพล อําเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ
ที่ ชย ๐๐๒๗.๓๐๑/พิเศษ
วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔
เรื่อง นโยบายการประเมินเลื่อนขั้นบุคลากรของโรงพยาบาลภักดีชุมพล ๒๕๖๓
เรียน ผูอํานวยการโรงพยาบาลภักดีชุมพล
ดวย โรงพยาบาลภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ ไดรับมีนโยบายการประเมินเลื่อนขั้นบุคลากรของ

โรงพยาบาลภักดีชุมพล ๒๕๖๓ ดังรายละเอียดที่แนบมาพรอมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติใหเผยแพรในเวบไซต หนวยงาน ตามโครงการ
ประเมินคุณธรรม และความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency
Assessment : ITA)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวสุภาณี แสดงคุณ)
เจาพนักงานธุรการ
เรียน ผูอํานวยการโรงพยาบาลภักดีชุมพล
เพื่อโปรดทราบ

(นางสาวสมหทัย เอื้อใจ)
เจาพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน
รักษาการในตําแหนงนักจัดการงานทั่วไป

ทราบ

(นายวิชิต รุงพุทธิกุล)
นายแพทยชํานาญการพิเศษ รักษาการในตําแหนง
ผูอํานวยการโรงพยาบาลภักดีชุมพล

เผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของโรงพยาบาลภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ
และปดประกาศ ณ สถานทีป่ ดประกาศของหนวยงาน
แบบฟอรมการขอเผยแพรขอ มูลนําขึ้นเวบไซตของหนวยงาน / ปดประกาศสถานทีป่ ดประกาศ
โรงพยาบาลภักดีชมุ พล จังหวัดชัยภูมิ
ชื่อหนวยงาน โรงพยาบาลภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ
วัน/เดือน/ป ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔
หัวขอ นโยบายการประเมินเลื่อนขั้นบุคลากรของโรงพยาบาลภักดีชุมพล ๒๕๖๓

รายละเอียดขอมูล
นโยบายการประเมินเลื่อนขั้นบุคลากรของโรงพยาบาลภักดีชุมพล ๒๕๖๓

Link ภายนอก เว็บไซต โรงพยาบาลภักดีชมุ พล จังหวัดชัยภูมิ :ประกาศแจงขาว: ประกาศจัดซื้อจาง
หมายเหตุ
-

ผูรบั ผิดชอบการใหขอมูล

(นางสาวสุภาณี แสดงคุณ)
ตําแหนง เจาพนักงานธุรการ
วันที่ ๑๐ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ผูรบั ผิดชอบการนําขอมูลขึ้นเผยแพร

(นายลิขิต โสภาพิมลพักตร)
ตําแหนง เจาพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร
วันที่ ๑๐ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ผูอนุมัตริ บั รอง

(นางสาวสมหทัย เอื้อใจ)
ตําแหนง เจาพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน
วันที่ ๑๐ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ประกาศ โรงพยาบาลภักดีชุมพล
เรื่อง ขาราชการผูมีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับดีเดนและดีมาก

โดยที่หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๒/ว ๒๐ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๒ เรื่อง
หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการพลเรือนสามัญ กําหนดใหผูประเมิน
ประกาศรายชื่อขาราชการผูมีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับดีเดนและดีมากในที่เปดเผยใหทราบโดยทั่ว
กัน เพือ่ เปนการยกยองชมเชยและสรางแรงจูงใจใหพัฒนาผลการปฏิบัติราชการในรอบการประเมินตอไป
ใหดียิ่งขึ้น
ดังนั้น โรงพยาบาลภักดีชุมพล จึงประกาศรายชื่อขาราชการผูมีผลการปฏิบัติราชการ
อยูในระดับดีเดนและดีมาก ในรอบการประเมินที่ ๑/๒๕๖๓ ตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๑
มีนาคม ๒๕๖๓ ดังบัญชีรายละเอียดแนบทายนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายวิชิต รุงพุทธิกุล)
นายแพทยชํานาญการพิเศษ รักษาการในตําแหนง
ผูอํานวยการโรงพยาบาลภักดีชุมพล

บัญชีรายชื่อขาราชการผูมีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับดีเดน
รอบการประเมินที่ ๑ ตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓
ดีเดน ๙

ลําดับที่ ๑
ลําดับที่ ๒
ลําดับที่ ๓
ลําดับที่ ๔
ลําดับที่ ๕
ลําดับที่ ๖

นางสาวอภัสศร
นายมานิตย
นางมลิสา
นางพนิดา
นางสาวสุภาพร
นางสาวกฤติกาพร

ฟองออน
ชิดชัยภูมิ
บวงรักษ
มากนุษย
บุญชวย
ใยโนนตาด

ดีเดน ๑๓

ลําดับที่ ๑
ลําดับที่ ๒
ลําดับที่ ๓
ลําดับที่ ๔
ลําดับที่ ๕
ลําดับที่ ๖
ลําดับที่ ๗
ลําดับที่ ๘
ลําดับที่ ๙
ลําดับที่ ๑๐
ลําดับที่ ๑๑

นางดวงฤดี
นางสาวณัชกานต
นายพีระ
นางเสาวลักษณ
นางสาวศิรินภา
นางสมเกตน
นางรัชนก
นางสาวศจีวรรณ
นางสาวยุวดี
นางสาวน้ําฝน
นางสาวนรินทรพร

เขื่อนเพชร
อินตะรินทร
ทองปน
อาจสามารถ
อุสิงห
เนตรแสงศรี
ทวีรัตน
ทิพยรักษ
วิเศษแสง
พลรัตน
พลพิกุลธรรม

ดีมาก ๑

ลําดับที่ ๑
ลําดับที่ ๒
ลําดับที่ ๓
ลําดับที่ ๔
ลําดับที่ ๕
ลําดับที่ ๖
ลําดับที่ ๗
ลําดับที่ ๘
ลําดับที่ ๙
ลําดับที่ ๑๐
ลําดับที่ ๑๑
ลําดับที่ ๑๒
ลําดับที่ ๑๓

นายจิตติ
นางสาวพิกุล
นางพิมพอุมา
นางสาวหนึ่งฤทัย
นางสาวสุรางค
นางพลจุรี
นางสาวนุจรี
นางสาวนภัสกร
นางสาวฐิปนี
นางสาวสมหทัย
นางสาวลําเพย
นางสาวนลินี
นายวงศกร

คําสุทธี
สีหะ
ภูเทศ
ทองมาตร
อภัยฤทธิรงค
เปาะศิริ
หวังฟงกลาง
ศิริกริชสีมา
นามรินทร
เอื้อใจ
ไทยภักดี
นามชัยภูมิ
ผุโคตร

ดีมาก ๒

ลําดับที่ ๑
ลําดับที่ ๒
ลําดับที่ ๓
ลําดับที่ ๔
ลําดับที่ ๕
ลําดับที่ ๖
ลําดับที่ ๗
ลําดับที่ ๘
ลําดับที่ ๙
ลําดับที่ ๑๐
ลําดับที่ ๑๑
ลําดับที่ ๑๒
ลําดับที่ ๑๓
ลําดับที่ ๑๔
ลําดับที่ ๑๕

นายสรวีย
นายกิตติศักดิ์
นางสาวอัชราภร
นางศรัณยภัทร
นางปฐมาภรณ
นางสาวภาลินี
นางสาวปานจิตร
นางสาวปวีรณา
นางสาวนิภาภัทร
นางสาวธนภรณ
นางสาวทับทิม
นางสาวณัฐริกา
นางสาวชยาภรณ
นางสาวฉันทลักษณ
นางสาวเกียรติสุดา

เรือนกอน
ติณจินดา
การกระสัง
ศุภมาตย
สีเสน
ตอพล
หมอกชัย
ลาภประเสริฐ
ยศรุงเรือง
บุญญา
ศรีคุณ
สุริวงศ
อิทธิพรกุล
เจริญวิเชียรฉาย
บุญเพิ่มสุข

