
 
 
 
 

 
 
 
 

ประกาศส านักงานสาธารณสุขอ าเภอปาย 
เรื่อง  รายช่ือข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก                                                                                                                          

………………………………………. 
  เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดราชการบริหาร 

ส่วนภูมิภาคในจังหวัด  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒)  
เป็นไปตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๑๒/ว ๒๐  ลงวันท่ี  ๓  กันยายน  ๒๕๕๒  เรื่อง  
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ ก าหนดให้ผู้ประเมิน
ประกาศรายช่ือข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในท่ีเปิดเผยให้ทราบโดย
ท่ัวกันเพื่อเป็นการยกย่องชมเชยและสร้างแรงจูงใจให้พัฒนาผลการปฏิบัติราชการในรอบประเมินต่อไป
ให้ดียิ่งขึ้น 
 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอปาย ขอประกาศรายช่ือข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ใน
ระดับดีเด่นและดีมาก รอบการประเมินท่ี ๑/๒๕๖๒(วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒)ดัง
บัญชีรายช่ือแนบท้ายประกาศนี้ 
    
                   ประกาศ   ณ   วันท่ี   ๒๗   มิถุนายน   พ.ศ.   ๒๕๖๒ 

           
                                                    (นายเฉลิมชัย  จารุมณี) 
                        สาธารณสุขอ าเภอปาย 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ประกาศรายช่ือข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก รอบการประเมินท่ี ๑/๒๕๖๒ 
(วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒) ตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๑๒/ว ๒๐  ลงวันท่ี  ๓  
กันยายน  ๒๕๕๒  ดังนี้  

ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ระดับการประเมิน 
1 นางจันทร์ทิพย์  มีชัย นวก.สาธารณสุขช านาญการ ดีเด่น 
2 นายอรรถสิทธิ์ แสงจันทร์ นวก.สาธารณสุขช านาญการพิเศษ ดีเด่น 
3 นางศรีสะอาด งามเมืองปัก นวก.สาธารณสุขช านาญการ ดีเด่น 
4 นายสุรพงษ์ พงศ์สกุลการ จพง.สาธารณสุขช านาญงาน ดีเด่น 
5 นางนฤมล บุญปวน จพง.สาธารณสุขช านาญงาน ดีเด่น 
6 นางชลิดา สุนันทกรญ์ จพง.สาธารณสุขอาวุโส ดีเด่น 
7 นายบดินทร์ ฉ่ ามณ ี จพง.สาธารณสุขช านาญงาน ดีเด่น 
8 นายประภาส วนาศิริ นวก.สาธารณสุขช านาญการ ดีเด่น 
9 นางชโลทร  อุ่นเมือง จพง.สาธารณสุขช านาญงาน ดีเด่น 
10 นายโสรัจ พรหมวังศรี นวก.สาธารณสุขช านาญการ ดีเด่น 
11 นางจันทร์ศรี  ไพรประสิทธิผล จพง.สาธารณสุขช านาญงาน ดีเด่น 
12 นายอินทรจักร์ ดวงสุริยะ จพง.สาธารณสุขช านาญงาน ดีเด่น 
13 นายมนตรี ศรีพันธุ์ จพง.สาธารณสุขช านาญงาน ดีเด่น 
14 นางขวัญใจ ยะกันมูล นวก.สาธารณสุขช านาญการ ดีเด่น 
15 นายสุรชน ศุกลคงยิ่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ดีเด่น 
16 นายสุทัศน์ วงศ์สุวรรณ นวก.สาธารณสุขช านาญการ ดีเด่น 
17 นายฤทธิเดช ด ารงค์ชีพ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ดีเด่น 
18 นางวรางคณา  สายศรี พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ดีเด่น 
19 นายเกียรติศักด์ิ ก้องนนทกุล จพง.ทันตสาธารณสุข ดีเด่น 
20 นางวารุณี หอมดอกพุฒ จพง.สาธารณสุชปฏิบัติงาน ดีเด่น 
21 นายวรภพ ศุพสรรค์ จพง.สาธารณสุขช านาญงาน ดีเด่น 
22 นายวินัย  พันอ้วน นวก.สาธารณสุขช านาญการ ดีเด่น 
23 นางณัฐนันท์ ณัฐศักด์ิศิริ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ดีเด่น 
24 นายธนิณวัฒน์ รัตนจารุวัฒน์ จพง.สาธารณสุขช านาญงาน ดีเด่น 
25 นายสุพร วงศ์ทวีหิรัญกร จพง.สาธารณสุขช านาญงาน ดีเด่น 
26 นายทรงศักด์ิ  มีชัย นวก.สาธารณสุขช านาญการ ดีเด่น 
27 นางมัณฑนา  ธงศรี จพง.สาธารณสุขปฏิบัติงาน ดีเด่น 
28 นางสุนันท์  พันธ์นอ้ย พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ดีเด่น 
29 นายวีรพล  โหล่เจ จพง.สาธารณสุขช านาญงาน ดีเด่น 

 



ประกาศรายช่ือข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก รอบการประเมินท่ี ๑/๒๕๖๒ 
(วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒) ตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๑๒/ว ๒๐  ลงวันท่ี  ๓  
กันยายน  ๒๕๕๒  ดังนี้  

ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ระดับการประเมิน 
30 นางฐิติวรดา อัครภานุวัฒน์ นวก.สาธารณสุขช านาญการ ดีเด่น 
31 นางสาวอุมาพร  บุญมาด า นวก.สาธารณสุขปฏิบัติการ ดีเด่น 

32 นางสาวฐิติมา วัฒนสมบูรณ์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ดีเด่น 

33 นางอ าภา  ฉ่ ามณี นวก.สาธารณสุขช านาญการ ดีเด่น 

34 นายสาคร บุญปวน จพง.สาธารณสุขช านาญงาน ดีเด่น 
35 นางราศรี   แก้วบุตร นวก.สาธารณสุขช านาญการ ดีมาก 
36 นายนิรันดร์  ศรีมูล จพง.สาธารณสุขช านาญงาน ดีมาก 
    

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 


