
 

รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี 

ในระดับดีเดน่ และดีมาก 

ประจำปีงบประมาณ 2564  รอบที่ 2 

( 1  เมษายน  2564 – 30 กันยายน  2564) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภออากาศอำนวย 

จังหวัดสกลนคร 





บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ระดับดีเด่นและดีมาก

รอบการประเมินที่ 2   ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564   ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

ผู้บริหารวงเงินย่อย สสอ.อากาศอำนวย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร

ระดับดีเด่น

ดีเด่น 1

นายวชิระ บงบุตร

ดีเด่น 5

นายวิษณุ ไชยชมภู

ดีเด่น 12

นายตุ้มแก้ว วะริรัตน์

นายประสบสุข เหมือยพรม

นายพรธวัช ประลอบพันธ์

นายภิญโญ คำปัน

นายยุทธนา เดชขันธ์

นายรัตติกรณ์ อัครจันทร์

นายเรืองยุทธ ภูวงศ์

นายวิทยา ชาเหลา

นายสงคราม วงษ์ศรี

นายอนุชิต คำภีระ

นายอภิวัฒน์ เหมือยพรม

นายเอกพันธ์ งอธิราช

นางสาวดวงรักษ์ แจนโกนดี

นางบุญทอน เจินทำ

นางสาวประภาภัทร ผานะวงค์

นางสาวพรรณทิพย์ ทองพันธุ์

นางยาจิตร จามน้อยพรหม

นางสาวอาภาภรณ์ เพริศแก้ว
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บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ระดับดีเด่นและดีมาก

รอบการประเมินที่ 2   ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564   ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

ผู้บริหารวงเงินย่อย สสอ.อากาศอำนวย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร

นางสาวเพ็ญศรี สุพิมล
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นายกิตติชัย มุงคุณ

นายชาติชาย ตุ่ยไชย

นายนฤชัย มุงคำภา

นายประดิษฐ์ คำมุลตรี

นายวิทยา วังใจ

นายอภิชาติ บุตรศรี

นางสาวกฤษณา ละวิชัย

นางกลีบผกา ไชยสุรินทร์

นางกันยากร บุตรศรี

นางขวัญธิดา ใจศิริ

นางจิราพร ทิพม้อม

นางทัศณีย์ กำทองดี

นางสาวธารทิพย์ ธิวะโต

นางสาวนิติยา อินธิเสน

นางสาวนุชราภรณ์ สุริโย

นางสาวเนาวรัตน์ ไชยะ

นางปาริชาติ สุขมานพ

นางพรทิพย์ ดีวันไชย

นางยุวรี บินศรี

นางสาวรัตติพร จองลีพันธ์

นางรินทร์ลภัส เจริญบริบูรณ์กุล

นางอ่อนน้อม แสนสุข
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บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ระดับดีเด่นและดีมาก
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นายไกรทอง ทิพม้อม

นายคเชนทร์ ใขคำ

นายเอกธนา ทิพม้อม

นางกาญจนา เย็นใจ

นางสาวดารุณี งอนลาด

นางสาวดาวรุ่ง โพธินี

นางสาวบุษบา พลชัยยา

นางสาวเบญจมาศ ไตรสุ

นางสาวปริศนา อวนป้อง

นางพิมพ์ใจ วิริยสถิตย์กุล

นางรัตนา จิตภักดี

นางสาววารุณี เพื่อนใจมี

นางสาววิสุภารัตน อัครจันทร์

นางสาวแววตา อุตระหงษ์

นางสาวองุ่น พันธุกาง





บัญชีรายละเอียดการกำหนดระดับผลการประเมินและอัตราร้อยละของฐานในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือน ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร

ระดับผลการประเมิน ช่วงคะแนน ร้อยละ

ผู้บริหารวงเงินย่อย สสอ.อากาศอำนวย

ดีเด่น 90.000 100.000- 3.2000 5.0000-

- ดีเด่น 1 -96.430 100.000 5.0000

- ดีเด่น 2 -96.030 96.429 4.8900

- ดีเด่น 3 -95.710 96.029 4.8000

- ดีเด่น 4 -95.100 95.709 4.6300

- ดีเด่น 5 -94.640 95.099 4.5000

- ดีเด่น 6 -94.280 94.639 4.4000

- ดีเด่น 7 -93.930 94.279 4.3000

- ดีเด่น 8 -93.210 93.929 4.1000

- ดีเด่น 9 -93.070 93.209 4.0600

- ดีเด่น 10 -93.030 93.069 4.0500

- ดีเด่น 11 -92.930 93.029 4.0200

- ดีเด่น 12 -92.850 92.929 4.0000

- ดีเด่น 13 -92.820 92.849 3.9900

- ดีเด่น 14 -92.500 92.819 3.9000

- ดีเด่น 15 -92.140 92.499 3.8000

- ดีเด่น 16 -91.780 92.139 3.7000

- ดีเด่น 17 -91.420 91.779 3.6000

- ดีเด่น 18 -91.250 91.419 3.5500

- ดีเด่น 19 -91.070 91.249 3.5000

- ดีเด่น 20 -90.710 91.069 3.4000

- ดีเด่น 21 -90.350 90.709 3.3000

- ดีเด่น 22 -90.000 90.349 3.2000

ดีมาก 80.000 89.999- 2.8000 3.1900-

- ดีมาก 1 -89.990 89.999 3.1900

- ดีมาก 2 -88.960 89.989 3.1500

- ดีมาก 3 -87.680 88.959 3.1000



บัญชีรายละเอียดการกำหนดระดับผลการประเมินและอัตราร้อยละของฐานในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือน ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร

- ดีมาก 4 -86.660 87.679 3.0600

- ดีมาก 5 -86.400 86.659 3.0500

- ดีมาก 6 -85.120 86.399 3.0000

- ดีมาก 7 -82.550 85.119 2.9000

- ดีมาก 8 -82.290 82.549 2.8900

- ดีมาก 9 -81.780 82.289 2.8700

- ดีมาก 10 -81.270 81.779 2.8500

- ดีมาก 11 -80.000 81.269 2.8000

ดี 70.120 79.999- 2.0100 2.7900-

- ดี 1 -79.990 79.999 2.7900

- ดี 2 -79.860 79.989 2.7800

- ดี 3 -79.610 79.859 2.7600

- ดี 4 -79.480 79.609 2.7500

- ดี 5 -79.230 79.479 2.7300

- ดี 6 -79.100 79.229 2.7200

- ดี 7 -78.600 79.099 2.6800

- ดี 8 -78.220 78.599 2.6500

- ดี 9 -77.590 78.219 2.6000

- ดี 10 -76.320 77.589 2.5000

- ดี 11 -75.060 76.319 2.4000

- ดี 12 -73.790 75.059 2.3000

- ดี 13 -72.530 73.789 2.2000

- ดี 14 -70.760 72.529 2.0600

- ดี 15 -70.120 70.759 2.0100

พอใช้ 69.000 70.119- 0.2200 1.6000-

- พอใช้ 1 -69.600 70.119 1.6000

- พอใช้ 2 -69.040 69.599 1.0400

- พอใช้ 3 -69.000 69.039 0.2200


