
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 

 
 
 
 



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 

 
 
 
 



 
 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เร่ือง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 

สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกะทู้ 
วัน/เดือน/ปี : 6 มีนาคม 2566 
หัวข้อ : 1.ประกาศรายช่ือข้าราชการพลเรือนสามัญ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างช่ัวคราว และพนักงาน
กระทรวงสาธารณสุข ผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก รอบการประเมินรอบ 2 ปีงบประมาณ 
2565  (1 เมษายน 2565 – 30 กันยายน 2565)  และ การประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงาน
กระทรวงสาธารณสุขและลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือน (เงินบำรุง) รอบท่ีการประเมิน ปีงบประมาณ 2565 (1 ตุลาคม 
2564 – 30 กันยายน 2565) และขออนุญาตเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ 
 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
           1.ประกาศรายช่ือข้าราชการพลเรือนสามัญ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างช่ัวคราว และพนักงาน
กระทรวงสาธารณสุข ผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก รอบการประเมินรอบ 2 ปีงบประมาณ 
2565  (1 เมษายน 2565 – 30 กันยายน 2565)  และ การประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงาน
กระทรวงสาธารณสุขและลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือน (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 
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ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
 
  

(ว่าท่ีร.ต.หญิง รัตนพร  คงตุ้ง) 
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 

                                            วันท่ี 6 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566 

 



 


