
สวนราชการสํานักงานสาธารณสุขอําเภอหนองมวง จังหวัดลพบุรี

ทีล่บ 1132/351  
เรื่อง  ขออนุญาตเผยแพรรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป

เรียน  สาธารณสุขอําเภอหนองมวง

  ดวย งานการเงิน
การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป

  งานการเงิน กลุมงานบริหารทั่วไป
ประชาสัมพันธ/เว็บไซค ของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอหนองมวง เพื่อเผยแพรใหแกสาธารณชนตอไป

จึงเรียนมาเพ่ือ

  

  

 

เรียน สาธารณสุขอําเภอหนองมวง
- เพื่อโปรดทราบ 

- เพื่อพิจารณาอนุญาตใหนําเผยแพรตามระเบีย

          
 

(นายพศิน  ปากกาทองคํา)
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ

                                                                        
 

    

    
 

 

บันทึกขอความ 
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอหนองมวง จังหวัดลพบุรี 

   วันที่ 30 ตุลาคม 2563 

เผยแพรรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป

สาธารณสุขอําเภอหนองมวง 

การเงิน กลุมงานบริหารทั่วไป ขออนุญาตเผยแพรเผยแพรรายงานการประเมินผล
การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป(ที่ผานมา) เรียบรอยแลว ตามเอกสารที่แนบมาพรอมนี้นั้น

กลุมงานบริหารทั่วไป เห็นควรอนุญาตใหนําขึ้นประกาศเผยแพรบนบอรด
ของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอหนองมวง เพื่อเผยแพรใหแกสาธารณชนตอไป

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุญาต 

               

    (นายพศิน  ปากกาทองคํา
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ

เรียน สาธารณสุขอําเภอหนองมวง 

เพื่อพิจารณาอนุญาตใหนําเผยแพรตามระเบียบฯ 

) 
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 

 -อนุญาต 

                                                                         

    (นายสมบูรณ  ดําขํา) 
สาธารณสุขอําเภอหนองมวง

    วันที่ 30 ตุลาคม 2563

  

เผยแพรรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป(ที่ผานมา) 

เผยแพรรายงานการประเมินผล
เรียบรอยแลว ตามเอกสารที่แนบมาพรอมนี้นั้น 

เห็นควรอนุญาตใหนําขึ้นประกาศเผยแพรบนบอรด
ของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอหนองมวง เพื่อเผยแพรใหแกสาธารณชนตอไป 

 

นายพศิน  ปากกาทองคํา) 
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 

สาธารณสุขอําเภอหนองมวง 

2563 



แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานบอรดประชาสัมพันธ
ของหนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

 
ชื่อหนวยงาน : สํานักงานสาธารณสุขอําเภอหนองมวง จังหวัดลพบุรี
วัน/เดือน/ป :  

  หัวขอ : เผยแพรรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป
รายละเอียดขอมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ

 สํานักงานสาธารณสุขอําเภอหนองมวง 
แผนปฏิบัติราชการประจําป(ที่ผานมา
 
  Linkภายนอก: … ……………………
  หมายเหตุ: ……………………………………………………………………………………………………………………………......
.............................................................................................................................

....................................................
 
ผูรับผิดชอบการใหขอมูล                                              
 
 

                                                                      
   (นายพศิน  ปากกาทองคํา)                                               
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญกา
      วันที่ 30 ตุลาคม 2563                                            
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานบอรดประชาสัมพันธ/เว็บไซต
ของหนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอหนองมวง จังหวัดลพบุร ี

เผยแพรรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป
โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอหนองมวง เผยแพรรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตาม
ที่ผานมา) ตามเอกสารแนบทายนี้ 

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

........................................................................................................................................................................
..................................... ................................................

ผูรับผิดชอบการใหขอมูล                                              ผูอนุมัติรับรอง 

                                                           
                                               (นายสมบูรณ  ดําขํา
การ                                 สาธารณสุขอําเภอหนองมวง
                                            วันที่ 30 ตุลาคม 

 
ผูรับผิดชอบการนําขอมูลขึ้นเผยแพร 

 

 
 

(นายพศิน  ปากกาทองคํา) 
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 

วันที่ 30 ตุลาคม 2563 
 

เว็บไซต 
 

เผยแพรรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป(ที่ผานมา) 

เผยแพรรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตาม

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

................................. 

 
นายสมบูรณ  ดําขํา) 

สาธารณสุขอําเภอหนองมวง 
ตุลาคม 2563 



บัญชีสรุปผลการปฏิบัติราชการของขาราชการแตละบุคคล 

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอหนองมวง 

ครั้งที่ 1 (1 เม.ย. 2563 - 30 ก.ย. 2563) 

ลําดับท่ี ชื่อ - สกุล 
ตําแหนง
เลขที ่

ตําแหนง ระดับ 

 คะแนน
ผลสัมฤทธิ์
ของงาน  

 คะแนน
พฤติกรรม
การปฏิบัติ
ราชการ 

(สมรรถนะ)  

 รวม  
ระดับการ
ประเมิน 

  (1)   (2)  
  (1) 
+ (2)  

1 
นายดิสพล แจมจันทร 13297 ผอ.โรงพยาบาล

สงเสริมสุขภาพตําบล 
ชํานาญ
การ 

      64.40  
           
26.40  

90.80 4.00 

3 
นางสาวบังอร ดวงเกต ุ 12558 พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ 

      65.80  
           
24.00  

89.80 3.90 

4 
นายสุขสําราญ ธนภูมิ
ปญญา 

12750 เจาพนักงาน
สาธารณสุข 

ชํานาญ
งาน 

      65.80  
           
24.00  

89.80 3.90 

5 
นางสาวจันทรศิร ิ
บัวตา 

13177 นักวิชาการ
สาธารณสุข 

ปฏิบัติการ 
      65.40  

           
24.00  

89.40 3.90 

6 
นางผจงจิต สดใสญาต ิ 13804 เจาพนักงานทันต

สาธารณสุข 
ชํานาญ
งาน 

      65.20  
           
27.60  

92.80 3.90 

8 
นางสาวบุญรตัน ยาชัย 13851 นักวิชาการ

สาธารณสุข 
ปฏิบัติการ 

      65.00  
           
24.00  

89.00 3.90 

2 
นางสุพรนภา ชินพร 13512 พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญ

การ 
      64.00  

           
24.60  

88.60 3.80 

7 
นางอโณทัย ใจสวาง 12110 พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ 

      64.00  
           
24.60  

88.60 3.80 

10 
นางสาวศุจีนันทน 
พลอยภักด ี

13298 ผอ.โรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบล 

ชํานาญ
การ 

      64.40  
           
24.00  

88.40 3.80 

15 
นายพศิน ปากกา
ทองคํา 

12996 ผอ.โรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบล 

ชํานาญ
การ 

      60.20  
           
27.60  

87.80 3.70 

9 
นายบัญชา หมื่นกลา 13283 ผอ.โรงพยาบาล

สงเสริมสุขภาพตําบล 
ชํานาญ
การ 

      60.20  
           
27.60  

87.80 3.70 

11 
นางนิตยา โพธิ์สุนทร 12845 พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญ

การ 
      60.20  

           
27.60  

87.80 3.70 

12 
นางทัศนีย ภูศรีพงษ 12508 พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญ

การ 
      63.00  

           
24.60  

87.60 3.70 

13 
นางสาวบุศรา ศรี
สุนทร 

13157 เจาพนักงาน
สาธารณสุข 

ชํานาญ
งาน 

      63.00  
           
24.60  

87.60 3.70 

14 
นายคมสัน สุระเวช 13291 นักวิชาการ

สาธารณสุข 
ชํานาญ
การ 

      63.00  
           
24.60  

87.60 3.70 

16 
นายทินภัทร ทองมั่น 143908 นักวิชาการ

สาธารณสุข 
ปฏิบัติการ 

      63.00  
           
24.00  

87.00 3.70 

17 
นางสาวจันทรนิภา 
เหลารอด 

185561 เจาพนักงาน
สาธารณสุข 

ปฏิบัติงาน 
      63.00  

           
24.00  

87.00 3.70 

20 นางสาวไพจิตร อุน 144383 เจาพนักงาน ปฏิบัติงาน       61.60             86.80 3.60 



ออน สาธารณสุข 25.20  

18 
นางชนัดดา ผาสุกมูล 12297 พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญ

การ 
      61.60  

           
27.00  

88.60 3.60 

19 
นางสาวบุญยาพร 
สุวรรณเพชร 

210218 พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ 
      60.20  

           
26.40  

86.60 3.60 

22 
นางสาวเทียมใจ หยด
ยอย 

143846 เจาพนักงาน
สาธารณสุข 

ปฏิบัติงาน 
      61.60  

           
24.00  

85.60 3.50 

23 
นายสุทัศน สุรสหสัสา
นนท 

13290 ผอ.โรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบล 

ชํานาญ
การ 

      60.20  
           
25.20  

85.40 3.50 

21 
นางสาวณิชาดา จิรธร
ภักด ี

12842 พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ 
      60.20  

           
24.60  

84.80 3.40 

24 
นางสาวกมลทิพย ไชย
รัชตะวัฒน 

19762 เจาพนักงานทันต
สาธารณสุข 

ชํานาญ
งาน 

      60.20  
           
22.80  

83.00 3.30 

25 
นางสุรีย อ่ําบุตร 13841 พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญ

การ 
      58.80  

           
24.00  

82.80 3.20 

26 
น.ส.ปทมพร  อวิชัย 233988 นักวิชาการ

สาธารณสุข 
ปฏิบัติการ 

      64.40  
           
24.00  

88.40 3.80 

                  
 




