
                                  บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกะทู้ ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120 
ท่ี  ภก 0333/พิเศษ 8                      วันท่ี  6 มีนาคม ๒๕66 
เร่ือง  รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ผู้มีผลงานดีเด่นและดีมาก  
        รอบการประเมินรอบ 2 (1 เมษายน 2565 – 30 กันยายน 2565)และขออนุญาตเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์  
        หน่วยงาน  

เรียน  สาธารณสุขอำเภอกะทู้ 
  

   ตามท่ีสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกะทู้ กำหนดดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
ข้าราชการพลเรือนสามัญ  ประจำปีงบประมาณ 2565  รอบท่ีการประเมินรอบท่ี  2  ปีงบประมาณ  2565    
(1 เมษายน 2565 - 30 กันยายน 2565) , การประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
และลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินบำรุง) รอบที่การประเมิน ปีงบประมาณ 2565 (1 ตุลาคม 2564 – 30 
กันยายน 2565) เพื่อให้มีกลไกสนับสนุนความโปร่งใสและเป็นธรรมในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
ข้าราชการพลเรือนสามัญ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกะทู้ ให้เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.พ.ที่ นร 
1012 / ว 20  ลงวันท่ี  3 กันยายน  2552    ซึ่งได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของข้าราชการพลเรือนสามัญ ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติแห่งระเบียบข้าราชการพลเรือน พ .ศ. 2552  
อำเภอกะทู้  ได้แต่งต้ังคณะกรรมการกล่ันกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของข้าราชการพลเรือนสามัญ 
ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกะทู้ นั้น 

   สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกะทู้ ขอรายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการในรอบการ
ประเมินรอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2565  (1 เมษายน 2565 – 30 กันยายน 2565) นั้น  ได้ดำเนินการ
ประเมินผลและประกาศผลการประเมินการปฏิบัติราชการประจำปี 2565 ผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับ
ดีเด่น และดีมากได้ และขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์หน่วยงาน http://kathu321633.com/เพื่อให้
เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 มาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8)  ท่ีระบุหน่วยงาน
ของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้  
     

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุญาต 
                
 
 
              (นางสาวกุมภา ดาศรี) 
        หัวหน้าเจ้าหน้าท่ี 
 

            

               ทราบ-อนุญาต 
  
 
 

    (นายพีระพงษ์  ชีพเหล็ก) 
                   สาธารณสุขอำเภอกะทู้ 
 
 
 

http://kathu321633.com/


แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เร่ือง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 

สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกะทู้ 
วัน/เดือน/ปี : 6 มีนาคม 2566 
หัวข้อ : 1.รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ผู้มีผลงานดีเด่นและดีมาก 
        รอบการประเมินรอบ 2 ปีงบประมาณ 2565  (1 เมษายน 2565 – 30 กันยายน 2565)  และ  
        การประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขและลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือน (เงินบำรุง) 
        รอบท่ีการประเมิน ปีงบประมาณ 2565 (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565) 
        และขออนุญาตเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ 
 

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
           1.รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ผู้มีผลงานดีเด่นและดีมาก 
รอบการประเมินรอบ 2 ปีงบประมาณ 2565  (1 เมษายน 2565 – 30 กันยายน 2565)  และ การประเมินผล
การปฏิบัติราชการของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขและลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือน (เงินบำรุง) รอบท่ีการประเมิน 
ปีงบประมาณ 2565 (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565)  และขออนุญาตเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ 

 

Link ภายนอก : http://kathu321633.com/ 
หมายเหตุ : ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
.......................................................................................................................................................................... 

    ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล                                    ผู้อนุมัติรับรอง 

                                                                  
                              (นางสาวกุมภา ดาศรี)                                  (นายพีระพงษ์  ชีพเหล็ก) 
               ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน                  ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอกะทู้ 
                วันท่ี 6 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566                       วันท่ี 6 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566 

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
 
  

(ว่าท่ีร.ต.หญิง รัตนพร  คงตุ้ง) 
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 

                                            วันท่ี 6 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566 

 
 
 
 



                                  บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกะทู้ ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120 
ท่ี  ภก 0333/พิเศษ 9                      วันท่ี  6 มีนาคม ๒๕66 
เร่ือง  แจ้งผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ผู้มีผลงานดีเด่นและดีมาก  
        รอบการประเมินรอบ 2 ปีงบประมาณ 2565  (1 เมษายน 2565 – 30 กันยายน 2565)  
        และขออนุญาตเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน  

 

เรียน  หัวหน้ากลุ่มงานฯทุกกลุ่มงาน และผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ทุกแห่ง 
  

   ตามที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกะทู้ กำหนดดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
ข้าราชการพลเรือนสามัญ ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบที่การประเมินรอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2565  (1 
เมษายน 2565 – 30 กันยายน 2565) , การประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
และลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เง ินบำรุง) รอบที ่การประเมิน ปีงบประมาณ 2565 (1 ตุลาคม 2564 –              
30 กันยายน 2565) เพื่อให้มีกลไกสนับสนุนความโปร่งใสและเป็นธรรมในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
ข้าราชการพลเรือนสามัญ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกะทู้ ให้เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.พ.ที่ นร 
1012 / ว 20  ลงวันท่ี  3 กันยายน  2552    ซึ่งได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของข้าราชการพลเรือนสามัญ ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติแห่งระเบียบข้าราชการพลเรือน พ .ศ. 2552  
อำเภอกะทู้  ได้แต่งต้ังคณะกรรมการกล่ันกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของข้าราชการพลเรือนสามัญ 
ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกะทู้ นั้น 

   สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกะทู้ ขอแจ้งผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการในรอบการ
ประเมินรอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2565  (1 เมษายน 2565 – 30 กันยายน 2565) นั้น  ได้ดำเนินการ
ประเมินผลและประกาศผลการประเมินการปฏิบัติราชการประจำปี 2565 ผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับ
ดีเด่น และดีมากได้ และขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์หน่วยงาน http://kathu321633.com/เพื่อให้
เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 มาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8)  ท่ีระบุหน่วยงาน
ของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้  
     

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุญาต 
                
 
 
                (นางสาวกุมภา ดาศรี) 
        หัวหน้าเจ้าหน้าท่ี 
 
 
 

ทราบ-อนุญาต 
  
 
 
                  (นายพีระพงษ์  ชีพเหล็ก) 
                      สาธารณสุขอำเภอกะทู้ 
 
 

http://kathu321633.com/


 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เร่ือง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกะทู้ 
วัน/เดือน/ปี : 6 มีนาคม 2566 
หัวข้อ : 1.แจ้งการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ผู้มีผลงานดีเด่นและดีมาก 
        รอบการประเมินรอบ 2 ปีงบประมาณ 2565  (1 เมษายน 2565 – 30 กันยายน 2565)  และ  
        การประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขและลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือน (เงินบำรุง) 
        รอบท่ีการประเมิน ปีงบประมาณ 2565 (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565) 
        และขออนุญาตเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ 
 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
           1.แจ้งการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ผู้มีผลงานดีเด่นและดีมาก        
รอบการประเมินรอบ 2 ปีงบประมาณ 2565  (1 เมษายน 2565 – 30 กันยายน 2565)  และ การประเมินผล
การปฏิบัติราชการของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขและลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือน (เงินบำรุง) รอบท่ีการประเมิน 
ปีงบประมาณ 2565 (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565) และขออนุญาตเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ 

 

Link ภายนอก : http://kathu321633.com/  
หมายเหตุ : ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
.......................................................................................................................................................................... 

    ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล                                    ผู้อนุมัติรับรอง 

                                                                  
                              (นางสาวกุมภา ดาศรี)                                  (นายพีระพงษ์  ชีพเหล็ก) 
               ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน                  ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอกะทู้ 
                วันท่ี 6  เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566                       วันท่ี 6 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566 

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
 
  

(ว่าท่ีร.ต.หญิง รัตนพร  คงตุ้ง) 
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 

                                            วันท่ี 6 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566 

 
 


