แบบฟอร์ มการขอเผยแพร่ ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ ของหน่ วยงานในราชการภูมภิ าค
สานักงานสาธารณสุ ขอาเภอเชียงคำ สังกัดสานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
ตามประกาศสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ ข้อมูลต่ อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่ วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๕
สาหรับหน่ วยงานในราชการบริหารส่ วนภูมภิ าค สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุ ข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข์อม์ลผ่านเว็บไซตของหน่วยงานในสังกัดสาน์ักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ชื่อหน่วยงำน : สานักงานสาธารณสุขอาเภอเชียงคา สังกัดสานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
วัน/เดือน/ปี : ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๔
หัวข้อ : ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)
รายงานผลการติดตามการดาเนินการตามแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน สานักงานสาธารณสุขอาเภอเชียงคา ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๕ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
Link ภำยนอก : ......................................................................................................................................................................
หมายเหตุ : ......................................................................................................................................................................

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

ผู้อนมัติรับรอง

(นายประหยัด สองสีใส)
ตาแหน่ง นักวิชาการสาธารณสขชานาญการ
วันที่

๒๖ ตลาคม ๒๕๖๔

(นายไชยยนต์ วงศ์ใหญ่)
ตาแหน่ง สาธารณสขอาเภอเชียงคา
วันที่

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่

(นายประหยัด สองสีใส)
ตาแหน่ง นักวิชาการสาธารณสขชานาญการ
วันที่ ๒๖ ตลาคม ๒๕๖๔

๒๖ ตลาคม ๒๕๖๔

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ สานักงานสาธารณสุขอาเภอเชียงคา อาเภอเชียงคา จังหวัดพะเยา ๕๖๑1๐ โทร 0 5445
1974
ที่ พย ๐3๓๒/1006
วันที่ 1 ธันวาคม ๒๕๖๔
เรื่อง ประกาศผลการปฏิบัติงานข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก และ
ขออนุมัติเผยแพร่ในเว็บไซด์
เรียน สาธารณสุขอาเภอเชียงคา
เรื่องเดิม
ตามที่รัฐบาลกาหนดให้หน่วยงานภาครัฐ ดาเนินการตามหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessm ent : ITA)
ประเด็น ให้หน่วยงานมีการกาหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและ
การดาเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่า เพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาให้คุณหรือโทษ
ต่อผู้ปฏิบัติงาน นั้น
ข้อเท็จจริง
กลุ่ ม งานบริ ห ารงานทั่ ว ไป ส านั ก งานสาธารณสุ ข อ าเภอเชี ย งค า ขอประกาศผลการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการตามประกาศของสานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา เรื่อง ข้าราชการผู้มีผลการ
ปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเ ด่นและดีมาก ในรอบการประเมินที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่
30 กันยายน 2564 ลงวัน ที่ 16 พฤศจิกายน 2564 เพื่อให้ ข้าราชการในสังกัดได้รับทราบถึงผลการ
ปฏิบัติงาน
ข้อพิจารณา
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามอนุมัตินาประกาศข้างต้น เผยแพร่
ในเว็บไซต์ ของสานักงานสาธารณสุขอาเภอเชียงคา ต่อไป

(นายประหยัด สองสีใส)
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
- ทราบ / อนุมัติ

(นายไชยยนต์ วงศ์ใหญ่)
สาธารณสุขอาเภอเชียงคา

ประกาศสานักงานสาธารณสุขอาเภอเชียงคา
เรื่อง ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก
................................................................
โดยที่ห นั งสื อสานั กงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๒/ว ๒๐ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๒ เรื่อง
หลั กเกณฑ์และวิธีการประเมิน ผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ กาหนดให้ ผู้ ประเมิ น
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกัน
เพื่อเป็นการยกย่องชมเชยและสร้างแรงจูงใจให้พัฒนาผลการปฏิบัติราชการในรอบการประเมินต่อไป ให้ดี
ยิ่งขึ้น
ดังนั้น สานักงานสาธารณสุขอาเภอเชียงคา จึงขอประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติ
ราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก ในรอบการประเมินที่ 2 ตั้งแต่วันที่ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่
30 กันยายน 2564 ของสานักงานสาธารณสุขอาเภอเชียงคา ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้
ประกาศ ณ วันที่ 1 ธันวาคม 256๔

(นายไชยยนต์ วงศ์ใหญ่)
สาธารณสุขอาเภอเชียงคา

บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ระดับดีเด่นและดีมาก
รอบการประเมินที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564
ผู้บริหารวงเงินย่อย สสอ.เชียงคำ (ระดับ ชกพ ลงไป และอาวุโสลงไป) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
ระดับดีเด่น
ดีเด่น 6
นางสาวนิตยา

ศรีประโชติ

นางสุนทรี

บุญพร้อม

นางสาวแสงเดือน

แสวงผล

นายชัยชนะ

วิชัยวุฒิ

นายณรงค์ฤทธิ์

แสงแก้ว

นายณัฐสิทธิ์

รัตนกระจ่างศรี

นายประหยัด

สองสีใส

นายภราดรชาตรี

เต็มจิรวัฒน์

นายภูวนาถ

อ่อนนวล

นายเมธี

คำหว่าง

นายศิริชัย

เทวิละ

นายสินชัย

รัตนกระจ่างศรี

นางสาวเจษรินทร์

ดินต่อแดน

นางสาวภาวินี

บุญนัก

นางสาววรันดา

ผลงาม

นางสมจิตต์

ปัญญา

นางสาวสิรินพร

ดวงจันทร์

นางอัจฉราภรณ์

หม่องมูล

นางกุลธิดา

สองสีใส

นางนงเยาว์

วงศ์ใหญ่

นางอารยา

มหาวงศนันท์

ดีเด่น 16

ดีเด่น 18

บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ระดับดีเด่นและดีมาก
รอบการประเมินที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564
ผู้บริหารวงเงินย่อย สสอ.เชียงคำ (ระดับ ชกพ ลงไป และอาวุโสลงไป) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
ดีเด่น 19
นางปภาดา

มังคลาด

นายสงกรานต์

หอมนาน

นายอนุสรณ์

คำพีระ

นางสาวณัชฌานันน์

อินต๊ะสิน

นางสาวณัฏฐณิชา

ใจแปง

นางนรินทร์ทิพย์

รวมสุข

นางพันธ์ทิพย์

ปันแก้ว

นางสาวอรณี

อ่อนนวล

นางอรอนงค์

อินอ่อน

นางอัมพร

บ่อสุวรรณ

นายธนาพร

ดอนมูล

นายนราพันธ์

จันทิมา

นายศิริวัฒน์

ตามสมัย

นางสาวจันทา

อุดมรักษ์

นางจารุนันท์

หายโศรก

นางวรรณศิริ

แสงแก้ว

นางสาวสุรภิญ

ชนะพิศ

นางแสงจันทร์

สุริยา

นางกิ่งกาญจน์

สถาน

ดีเด่น 20

ดีเด่น 21

ระดับดีมาก
ดีมาก 1

ดีมาก 2

บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ระดับดีเด่นและดีมาก
รอบการประเมินที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564
ผู้บริหารวงเงินย่อย สสอ.เชียงคำ (ระดับ ชกพ ลงไป และอาวุโสลงไป) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
นางเจียมจันทร์

บุญต่อ

นางสาวแจ่มใส

ขาวสะอาด

นางนันทินี

ดวงใน

นางพชรพร

ยะวัน

นางละเอียด

ใจกล้า

นางสุนิสา

ขันเปี้ย

นางสาวกานต์นรี

ศรีจันทร์

นางจิราวรรณ

สัมพันธสิทธิ์

นางสาวณัฐกฤตา

เงินเย็น

นางสาววิภาดา

นพวงศ์

นายประวิทย์

สูงปานเขา

นางกรรณิการ์

กันทะมูล

นางแก้วภา

ลาสอน

นางสาวณราวดี

สมฤทธิ์

นางสาวเบ็ญชา

กิ่งก้าน

นางวิจิตร

อินต๊ะแสน

นางวิภารัตน์

สายใจ

นางสิริรักษ์

ไชยมงคล

นางวรลักษณ์

คิดอ่าน

นายชินวัฒน์

ศรีศิริสิทธิกุล

นางสาวญาณภา

สมพุทธ

ดีมาก 3

ดีมาก 4

ดีมาก 5

ดีมาก 6

บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ระดับดีเด่นและดีมาก
รอบการประเมินที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564
ผู้บริหารวงเงินย่อย สสอ.เชียงคำ (ระดับ ชกพ ลงไป และอาวุโสลงไป) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
นางประทุม

กาติ๊บ

นางมณีรัตน์

คำมูล

นางมาลี

หอมนาน

นายนที

หอมนาน

นายปัณณวิชญ์

ศักบุตร

นายอภิชิต

วงศ์ใหญ่

นางสาวจารุณี

บุญสุข

นางสาวจุฑาลักษมี

ปริญญา

นางพิชาพัทธ์

สิริเจริญพานิช

นางสาวพิมพ์ใจ

บรรจงจิตร์

นางสุชานันท์

ภูชำนิ

นางสาวศิริวารินทร์

ตามล

นางสุมิตรา

ใสสม

นางสาวกรรณิกา

นิทะโน

นางยุพิณ

อินทะรังษี

นางอวันดา

ปานใจนาม

นางอาภาภรณ์

เพียรไพรงาม

ดีมาก 8

ดีมาก 9

ดีมาก 10

