
 

 
 
 
 

(นางสาวกัลญารัตน์  แช่มช้อย) 
นักวิชาการเงินและบัญชี 

อนุญาต 
 
 
 

(นายขวัญชัย  พรหมฤทธิ์) 
สาธารณสุขอ าเภอบ้านโคก 

 

 

 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ    ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านโคก  จังหวัดอุตรดิตถ์  โทร.  0 5548 6045 . 
ที่  อต  ๐832/๒๕๕                       วันที่      ๒๔   มีนาคม  256๕                
เรื่อง  ขออนุญาตเผยแพร่ประกาศผลการปฏิบัติราชการประจ าปีของบุคลากรในหน่วยงาน   .   

เรียน  สาธารณสุขอ าเภอบ้านโคก   

      ด้วย งานคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ ( ITA) ส านักงานสาธารณสุข
อ าเภอบ้านโคก มีความจ าเป็นต้องเผยแพร่ปิดประกาศส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านโคก เรื่อง ข้าราชการ 
ผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก เพื่อให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขทุกคนได้รับทราบเข้าถึงข้อมูล
ได้สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ครบถ้วน ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ พระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ และมาตรฐานภาครัฐ 

      ในการนี้ งานทรัพยากรบุคคล  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านโคก  จึงขออนุญาต
เผยแพร่ประกาศผลการปฏิบัติราชการประจ าปีของบุคลากรในหน่วยงาน ขึ้นบนเว็บไซต์ส านักงานสาธารณสุข
อ าเภอบ้านโคก  

      จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาอนุญาตต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางอิเล็คทรอนิคส์ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านโคก 
ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ส าหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 
ชื่อหน่วยงาน : ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านโคก    อ าเภอบ้านโคก   จังหวัดอุตรดิตถ์ 
วัน/เดือน/ปี  :    ๒๔  มีนาคม  ๒๕๖๕ 
หัวข้อ  :  ขออนุญาตเผยแพร่ประกาศผลการปฏิบัติราชการประจ าปีของบุคลากรในหน่วยงาน   
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
          ขออนุญาตเผยแพร่ประกาศผลการปฏิบัติราชการประจ าปีของบุคลากรในหน่วยงาน   

Linkภายนอก  :  https://www.hosthai.com/00579/ เว็บไซต์ส านักสาธารณสุขอ าเภอบ้านโคก 
                       

หมายเหตุ  :  - 
                   ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล                                   ผู้อนุมัติรับรอง  

                 
 
                (นางวิสุตราวดี  ทองน่วม)                              (นายขวัญชัย  พรหมฤทธิ์) 
             นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ                       สาธารณสุขอ าเภอบ้านโคก 
              วันที่ ๒๔  มีนาคม  ๒๕๖๕                            วันที่ ๒๔  มีนาคม  ๒๕๖๕                                                                     

                                              ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

 

                                                    
          (นางสาวกัลญารัตน์  แช่มช้อย) 

                                                       นักวิชาการเงินและบัญชี 
                                                  วันที่ ๒๔  มีนาคม  ๒๕๖๕                   

 

 

 



 

 
 

 
 

ประกาศส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านโคก 
เรื่อง  ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดบัดเีด่นและดีมาก 

 
 

 โดยที่หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1012/ว 20 ลงวันที่  3  กันยายน  2552 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ  ก าหนดให้ผู้ประเมินประกาศรายชื่อ
ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกัน  เพื่อเป็นการยก
ย่องชมเชยและสร้างแรงจูงใจให้พัฒนาผลการปฏิบัติราชการในรอบการประเมินต่อไปให้ดียิ่งขึ้น 
 ดังนั้น ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านโคก จึงประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่
ในระดับดีเด่นและดีมาก ในรอบการประเมินที่ ๒ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน  ๒๕๖4 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 
ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี้ 

 
ประกาศ ณ วันที่  1  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕64 
 

 
 

(นายขวัญชัย  พรหมฤทธิ์) 
 นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รักษาการแทน 

สาธารณสุขอ าเภอบ้านโคก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ประกาศผลการปฏิบัติราชการผู้มีผลงานระดับดีเด่นและดีมาก รอบการประเมินท่ี ๒ 
(1 เมษายน  ๒๕๖4 - 30 กันยายน 2564) 

 
ที ่ ชื่อ-นามสกุล ประเภท-ชื่อต าแหน่ง 

ชื่อต าแหน่งในการ
บริหารงาน 

ระดับ
ต าแหน่ง 

ระดับ 

1 นางสาวรักขวัญ  พุฒลา เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน ดีเด่น 1 

2 นางสาวอาภาภรณ์  พรมรักษา นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ ดีเด่น 1 

3 นายพลอย เพ็ชรแบน นักวิชาการสาธารณสุข ช านาญการ ดีเด่น 1 

4 นางสาวบุษบา หิตมูล พยาบาลวิชาชีพ ช านาญการ ดีเด่น 1 

5 นายวรปรัชญ์ พาโทน นักวิชาการสาธารณสุข ช านาญการ ดีเด่น 2 

6 นางวิสุตราวดี ทองน่วม นักวิชาการสาธารณสุข ช านาญการ ดีเด่น 2 

7 นางสาวอลิษา  บัวบาน นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ ดีเด่น 2 

8 นางทิวาทิพย์ พ่ึงบัว พยาบาลวิชาชีพ ช านาญการ ดีเด่น 3 

9 นางสาววนาลี ศรีค า พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ ดีเด่น 3 

10 นายศุภสิทธิ เป็นพนัสสัก เจ้าพนักงานสาธารณสุข ช านาญงาน ดีเด่น 3 

11 นางสายชล รอดภัย นักวิชาการสาธารณสุข ช านาญการ ดีเด่น 3 

12 ว่าที่ร้อยตรี พยุง พุฒลา พยาบาลวิชาชีพ ช านาญการ ดีเด่น 3 

13 นางสาวธัญชนก  บัวแก้ว นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ ดีเด่น 3 

14 ว่าที ่ร.ต.หญิงสุภาภรณ ์ ขันตีต่อ นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ ดีเด่น 3 

15 นายณัฐพงศ์  บวบจาด นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ ดีเด่น 3 

16 นางสาวกลมรัตน์  ยะขาว เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน ดีเด่น 3 

17 นางศรสวรรค์ ปรุณห์สิริ นักวิชาการสาธารณสุข ช านาญการ ดีเด่น 4 

18 นายจักรพันธ์ พลอยเขียว พยาบาลวิชาชีพ ช านาญการ ดีเด่น 4 

19 นายทิวา เณรแก้ว นักวิชาการสาธารณสุข ช านาญการ ดีมาก 1 

20 นายปูรณา  ปรุณห์สิริ นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ ดีมาก 1 

 

 

 

 

 


