
 

 

บันทึกข้อความ 

 

ส่วนราชการ   งานทรัพยากรบุคคล    โทร  0 7468 7018 
ที่  พท0532/-                      วันที ่29  มิถุนายน  2564  
เรื่อง     รายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ าปีขแงบุคลากรในหน่วยงาน ผู้มีผลงานดีเด่น 
           และดีมาก กรอบการประเมินที ่1 (1 ตุลาคม 2563 – 30  มีนาคม  2564)  
เรียน    สาธารณสุขอ าเภอกงหรา 

 ตามที่ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกงหรา ก าหนดด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของข้าราชการพลเรือน ประจ าปี 2563 รอบการประเมินที่ 1 ปีงบประมาณ 2563 (1 ตุลาคม 2563 – 
30  มีนาคม  2564  ) เพ่ือให้มีกลไกลสนับสนุนความโปร่งใสและความเป็นธรรมในการประเมินผลการปฎิบัติ
ราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ ในสังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกงหรา ให้เป็นไปตามหนังสือ ก.พ.ที่ 
นร. 1012 / ว 20 ลงวันที่ 3 กันยายน 2552 ซึ่งได้ก าหนดหลักเกณฑ์วิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของข้าราชการพลเรือนสามัญให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติแห่งระเบีบข้าราชการพลเรือนสามัญให้สอดคล้อง
กับพระราชบัญญัติแห่งระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ส. 2551 อ าเภอกงหรา จึงได้แต่งตั้งคณะการกลั่นกรอง
ผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกงหรา นั้น 

 บัดนี้ ผลการประเมินการปฏิบัติราชการพลเรือนสามัญ ประจ าปีงบประมาณ 2563 รอบการ
ประเมินที่  1 (1 ตุลาคม 2563 – 30  มีนาคม  2564) ได้รับการลงนามเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศ
รายชื่อข้าราชการพลเรือนมนสังกัดที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก และข้ออนุญาตเผยแพร่
ข้อมูลบนเว็บไซต์ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกงหรา ต่อไป 

 จงึเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุญาต 

 

 

                                     (นายชาคริต  ด าชื่น 
  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
 
 

                                             
 

                                          ทราบ/อนุมัติ 
 

   

                                                                            (นายประจวบ  รามณีย์ ) 
              สาธารณสุขอ าเภอกงหรา 
                                                  

 

 



 

 

ประกาศส านักสาธารณสุขอ าเภอกงหรา 
เรื่อง  การประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ าปีของบุคลากรในหน่วยงาน ครั้งที่ 1 งบประมาณ 2563 

------------------------------------------- 

 ตามที่ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกงหรา ก าหนดด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
ข้าราชการพลเรือน ประจ าปี 2564 รอบการประเมินที่ 1 ปีงบประมาณ 2563 ( 1 ตุลาคม 2563 – 30  
มีนาคม  2564 ) เพ่ือให้มีกลไกลสนับสนุนความโปร่งใสและความเป็นธรรมในการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ ในสังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกงหรา ให้เป็นไปตามหนังสือ ก.พ.
ที่ นร. 1012 / ว 20 ลงวันที่ 3 กันยายน 2552 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของข้าราชการพลเรือนสามัญ ก าหนดให้ผู้ประเมินประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีผลปฏิบัติราชการอยู่ในระดับ
ดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกัน เพ่ือเป็นการยกย่องชมเชยและสร้างแรงจูงใจให้พัฒนาผลการ
ปฏิบัติราชการในรอบการประเมินต่อไป ให้ดียิ่งขึ้น 

 ดังนั้น ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกงหรา จึงขอประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการ
อยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก  ในรอบการประเมินที่ 1 ปีงบประมาณ 2563 (1 ตุลาคม 2563 – 30  มีนาคม  
2564  ) ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี้ 

 ประกาศ  ณ  วันที่  29  มิถุนายน  2564 

 

 

      (นายประจวบ  รามณีย์) 
              สาธารณสุขอ าเภอกงหรา 

 



 

 

บันทึกข้อความ 

 

ส่วนราชการ   งานทรัพยากรบุคคล    โทร  0 7468 7018 
ที่  พท0532/-                      วันที ่29  มิถุนายน  2564  
เรื่อง     รายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ าปีขแงบุคลากรในหน่วยงาน ผู้มีผลงานดีเด่น 
           และดีมาก กรอบการประเมินที ่2 ( 1 เมษายน  2563 – 30  กันยายน  2563 )  
เรียน    สาธารณสุขอ าเภอกงหรา 

 ตามที่ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกงหรา ก าหนดด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของข้าราชการพลเรือน ประจ าปี 2563 รอบการประเมินที่ 2 ปีงบประมาณ 2563 (1 เมษายน  2563 – 
30  กันยายน  2563 ) เพ่ือให้มีกลไกลสนับสนุนความโปร่งใสและความเป็นธรรมในการประเมินผลการ
ปฎิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ ในสังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกงหรา ให้เป็นไปตามหนังสือ 
ก.พ.ที่ นร. 1012 / ว 20 ลงวันที่ 3 กันยายน 2552 ซึ่งได้ก าหนดหลักเกณฑ์วิธีการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติแห่งระเบีบข้าราชการพลเรือนสามัญให้
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติแห่งระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ส. 2551 อ าเภอกงหรา จึงได้แต่งตั้งคณะการ
กลั่นกรองผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกงหรา นั้น 

 บัดนี้ ผลการประเมินการปฏิบัติราชการพลเรือนสามัญ ประจ าปีงบประมาณ 2563 รอบการ
ประเมินที่  2 (1 เมษายน  2563 – 30  กันยายน  2563) ได้รับการลงนามเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศ
รายชื่อข้าราชการพลเรือนมนสังกัดที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก และข้ออนุญาตเผยแพร่
ข้อมูลบนเว็บไซต์ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกงหรา ต่อไป 

 จงึเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุญาต 

 

 

                                     (นายชาคริต  ด าชื่น 
  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
 
 

                                             
 

                                          ทราบ/อนุมัติ 
 

   

                                                                            (นายประจวบ  รามณีย์ ) 
              สาธารณสุขอ าเภอกงหรา 
                                                  

 

 



 

 

ประกาศส านักสาธารณสุขอ าเภอกงหรา 
เรื่อง  การประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ าปีของบุคลากรในหน่วยงาน ครั้งที่ 2 งบประมาณ 2563 

------------------------------------------- 

 ตามที่ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกงหรา ก าหนดด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
ข้าราชการพลเรือน ประจ าปี 2563 รอบการประเมินที่ 2 ปีงบประมาณ 2563 ( 1 เมษายน 2563 – 30  
กันยายน  2563 ) เพ่ือให้มีกลไกลสนับสนุนความโปร่งใสและความเป็นธรรมในการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ ในสังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกงหรา ให้เป็นไปตามหนังสือ ก.พ.
ที่ นร. 1012 / ว 20 ลงวันที่ 3 กันยายน 2552 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของข้าราชการพลเรือนสามัญ ก าหนดให้ผู้ประเมินประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีผลปฏิบัติราชการอยู่ในระดับ
ดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกัน เพ่ือเป็นการยกย่องชมเชยและสร้างแรงจูงใจให้พัฒนาผลการ
ปฏิบัติราชการในรอบการประเมินต่อไป ให้ดียิ่งขึ้น 

 ดังนั้น ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกงหรา จึงขอประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการ
อยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก  ในรอบการประเมินที่ 2 ปีงบประมาณ 2563 (1 เมษายน 2563 – 30  
กันยายน  2563   ) ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี้ 

 ประกาศ  ณ  วันที่  29  มิถุนายน  2564 

 

 

      (นายประจวบ  รามณีย์) 
              สาธารณสุขอ าเภอกงหรา 

 



ล าดับที่ ระดับดีเด่น จ านวน  19  คน ล าดับที่
1 นายชาคริต ด าชื่น 14 นางสาวอาซีซะห์ สันหมาน
2 นางสาวพรภรัตน์ชา หอยสกุล 15 นางโสภาพร เหล็มปาน
3 นายไสว จันวนา 16 นางทักษิณา เสนาทิพย์
4 นายปรีชารีฟ ยีหรีม 17 นางฐิติยา รักษาแก้ว
5 นายจิระพันธ์  จันทร์เทพ 18 นางทักษิณา เสนาทิพย์
6 นางชลธิรา  ด าชื่น 19 นางฐิติยา รักษาแก้ว
7 นางสาวเสาวลักษณ์  ดวงภักดี
8 นางสาวไวษรี ดารากุล
9 นางอารมย์ ไหมหมาด

10 นางวรรณา เสตะพันธ์
11 นางเยาวรัตน์ พงศ์ดารา
12 นางวิไลย์ ดิษฐสุวรรณ
13 นางสาวไซฝะฮ์ โต๊ะราหนี

ล าดับที่ ระดับดีมาก จ านวน 27   คน ล าดับที่
1 นางอาภรณ์ จันวนา 15 นางสาวสกุณา ชูสีอ่อน
2 นางดวงพร ถวัลย์ชัยวัฒน์ 16 นายประเทือง อมรวิริยะชัย
3 นางดาวใจ  สังมี 17 นางกฤชอร บัวจันทร์
4 นางสาวศิริลักษณ์ ศิริพจน์ 18 นางสาวภาขวัญ รอดเพ็ง
5 นางโสภิต ไชยสุนทรกิตติ 19 นายธีรพจน์ พงศ์ดารา
6 นางจารุณี หนูฤทธิ์ 20 นางสารภี หรนจันทร์
7 นายปิยเรศ คงพรม 21 นางสุพัตรา คะโมระวงค์
8 นางวรินทร์ทิพย์ คงพรม 22 นางสาวนาทยา สะแหละ
9 นางสุวรรณี นวลเกล้ียง 23 นายธนิต มูสิกปาละ

10 นางเญาฮาเราะฮ์ ยะดี 24 นางสมทรง ยีหรีม
11 นายคอง  พุมนวล 25 นางสาวนงค์ลักษณ์ ยอดเกื้อ
12 นางสาวสุริยา เจ๊ะตุหมัน 26 นายกรณ์ รัตนนท์
13 นางโสมสุมา ทับพรหม 27 นายวสันต์ ข านุรักษ์
14 นายนฤทธิ ์  สมชัย

บัญชีรายชื่อข้าราชการทีม่ีผลการปฏิบัติราชการระดับดีเด่นและดีมาก
รอบการประเมินที ่1 ปี  2564 (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564)



ล าดับที่ ระดับดีเด่น จ านวน  21  คน ล าดับที่
1 นายไสว จันวนา 14 นายคอง พุมนวล
2 นายจิระพันธ์ จันทร์เทพ 15 นางเรณู สะแหละ
3 นางดาวใจ สังมี 16 นางสาวฐิติยา คงด า
4 นางโสภิต ไชยสุนทรกิตติ 17 นางสาวนาทยา สะแหละ
5 นางสาวไวษรี ดารากุล 18 นายธีรพจน์ พงศ์ดารา
6 นางจารุณี หนูฤทธิ์ 19 นางสมทรง ยีหรีม
7 นางอารมย์ ไหมหมาด 20 นางสารภี หรนจันทร์
8 นางวรรณา เสตะพันธ์ 21 นางทักษิณา เสนาทิพย์
9 นางสุวรรณี นวลเกล้ียง

10 นางเยาวรัตน์ พงศ์ดารา
11 นายประเทือง อมรวิริยะชัย
12 นางสาวภาขวัญ รอดเพ็ง
13 นายธนิต มูสิกปาละ

ล าดับที่ ระดับดีมาก จ านวน  17  คน ล าดับที่

1 นางสาวพรภรัตน์ชา หอยสกุล 13 นางสาวอาซีซะห์ สันหมาน

2 นางอาภรณ์ จันวนา 14 นายปรีชารีฟ ยีหรีม

3 นางดวงพร ถวัลย์ชัยวัฒน์ 15 นางสาวนงค์ลักษณ์ ยอดเกื้อ

4 นางชลธิรา ด าชื่น 16 นางโสมสุมา ทับพรหม
5 นางสาวเสาวลักษณ์ ดวงภักดี 17 นางโสภาพร เหล็มปาน

6 นางสาวศิริลักษณ์ ศิริพจน์
7 นายปิยเรศ คงพรม

8 นางวรินทร์ทิพย์ คงพรม

9 นางสาวสกุณา ชูสีอ่อน
10 นางกฤชอร บัวจันทร์
11 นางวิไลย์ ดิษฐสุวรรณ
12 นางสาวไซฝะฮ์ โต๊ะราหนี

รอบการประเมินที ่2 ปี  2563 (1 เมษายน 2563 - 30 กันยายน 2563)
บัญชีรายชื่อข้าราชการทีม่ีผลการปฏิบัติราชการระดับดีเด่นและดีมาก



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกงหรา 
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖3 

ส าหรับหน่วยงานในราชการส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกงหรา 
            

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกงหรา 
 
ชื่อหน่วยงาน: ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกงหรา  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 
วัน/เดือน/ปี:  29  มิถุนายน  2564  
หัวข้อ: รายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ าปี ของบุคคลในหน่วยงานและเปิดเผยผลการ
ปฏิบัติราชการในระดับดีเด่นและดีมาก ประจ าปีงบประมาณ 2563 รอบการประเมินที่ 1-2 (1 ตุลาคม 2563 – 30 
กันยายน 2564 )  (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
 
Linkภายนอก: http://www.krhd.moph.go.th/ 
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
                   
                    ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล                                                         ผู้อนุมัติรับรอง 
 
                                                                             
                     (นายชาคริต  ด าชื่น)                                                                            (นายประจวบ   รามณีย์) 
         ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ                                          สาธารณสุขอ าเภอกงหรา 
       วันที่ ..24..เดือน .มิถุนายน..พ.ศ.2564                                    วันที่ ..24..เดือน .มิถุนายน..พ.ศ.2564                                                                     

 
ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึนนเผยแพร่ 

 
                                                               

(นางสาวอมลรดา  คงสุทธิ์) 
ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 

วันที่ ..24..เดือน .มิถุนายน..พ.ศ.2564                                      
  



ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ าปีของบุคลากรในหน่วยงาน
ระดับดเีด่น  ดมีาก (รอบ 2 ปีงบประมาณ 2563 เมษายน 63 – กันยายน 63) 

 



ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ าปีของบุคลากรในหน่วยงาน
ระดับดเีด่น  ดมีาก (รอบ 1 ปีงบประมาณ 2563 ตุลาคม 63 – มนีาคม 64) 

 


