
    บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอปำกพะยูน   อ ำเภอปำกพะยูน   จังหวัดพัทลุง    ๙๓๑๒๐ 

ที่  พท  ๐๔๓๒/ ๒๗๐      วันที่   ๕  เมษำยน  ๒๕๖๔  

เร่ือง   ขออนุญำตเผยแพร่เอกสำร 

เรียน  สำธำรณสุขอ ำเภอปำกพะยูน 

  เรื่องเดิม  ด้วยส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอปำกพะยูน ได้ด ำเนินกำรออกประกำศส ำนักงำน
สำธำรณสุขอ ำเภอปำกพะยูนเรื่องข้อตกลงและตัวชี้วัดในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของข้ำรำชกำรในสังกัด เพ่ือ
ใช้ในกำรประเมินเลื่อนเงินเดือนรอบที่ ๑/๒๕๖๔ โดยส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอปำกพะยูนได้ด ำเนินกำรประเมินผล
กำรปฏิบัติรำชกำรของข้ำรำชกำรในสังกัดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และเพ่ือให้สอดคล้องกับกำรประเมินคุณธรรมและควำม
โปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน (Integrity and Transparency Assessment :ITA) ต้องเผยแพร่ประกำศ
รำยชื่อข้ำรำชกำรที่มีผลกำรปฏิบัติรำชกำรในระดับดีเด่น และดีมำก บนเว็บไซต์ของหน่วยงำน 

ข้อเท็จจริง ในกำรนี้ ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอปำกพะยูน ได้ด ำเนินกำรประเมินผลกำรปฏิบัติ
รำชกำรของข้ำรำชกำรในสังกัด รอบที่ ๑ ปีงบประมำณ ๒๕๖๔ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขออนุญำตเผยแพร่เผยแพร่
ประกำศรำยชื่อข้ำรำชกำรในสังกัดที่มีผลกำรปฏิบัติรำชกำรในระดับดีเด่นและดีมำกบนเว็บไซต์ของหน่วยงำน 
http://www.pakphayunhospital.net/index.php/ita-sso  ดังรำยละเอียดตำมที่แนบมำด้วยแล้ว 

  ข้อพิจำรณำ  หำกเห็นชอบ ขอได้โปรดลงนำมอนุญำตต่อไป 

  ข้อเสนอ  จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำ 
 

                                   
       
 

                                                                                        
 
 

 
 
 



 
 

แบบฟอร์มกำรขออนุญำตเผยแพร่ข้อมูลผ่ำนเว็บไซต์ของหน่วยงำนในรำชกำรส่วนภูมิภำค 
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 
ตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุข 

เรื่องแนวทำงกำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะผ่ำนเว็บไซต์ของหน่วยงำน พ.ศ.๒๕๖๑ 
ส ำหรับหน่วยงำนในรำชกำรบริหำรส่วนภูมิภำคส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 

แบบฟอร์มกำรขออนุญำตเผยแพร่ข้อมูลผ่ำนเว็บไซต์ของหน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 
ชื่อหน่วยงำน : ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอปำกพะยูน จังหวัดพัทลุง 
วัน/เดือน/ปี :  ๕  เมษำยน  พ.ศ.๒๕๖๔ 
หัวข้อ : ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอปำกได้ด ำเนินกำรออกประกำศส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอปำกพะยูน
เรื่องข้อตกลงและตัวชี้วัดในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของข้ำรำชกำรในสังกั ด เพ่ือใช้ในกำรประเมิน
เลื่อนเงินเดือนรอบที่ ๑/๒๕๖๔ โดยส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอปำกพะยูนได้ด ำเนินกำรประเมินผลกำรปฏิบัติ
รำชกำรของข้ำรำชกำรในสังกัดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และเพ่ือให้สอดคล้องกับกำรประเมินคุณธรรมและควำม
โปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน (Integrity and Transparency Assessment :ITA) ต้องเผยแพร่
ประกำศรำยชื่อข้ำรำชกำรที่มีผลกำรปฏิบัติรำชกำรในระดับดีเด่น และดีมำก บนเว็บไซต์ของหน่วยงำน  จึงขอ
อนุญำตเผยแพร่เอกสำร ที่ http://www.pakphayunhospital.net/index.php/ita-sso  ดังรำยละเอียด
ตำมท่ีแนบมำด้วยแล้ว   

 
          ผู้รับผิดชอบกำรให้ข้อมูล                                         ผู้อนุมัติรับรอง 

                              
                                                      

           
 
 

ผู้รับผิดชอบกำรน ำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

 
(นำงสำวสุนิสำ มำเส็ม) 
นักวิชำกำรสำธำรณสุข 

 
 
 
 
 

 



    บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอปำกพะยูน   อ ำเภอปำกพะยูน   จังหวัดพัทลุง    ๙๓๑๒๐ 

ที่  พท  ๐๔๓๒/ ๒๖๙      วันที่   ๕ เมษำยน ๒๕๖๔  

เร่ือง   ขออนุมัติลงนำมประกำศรำยชื่อผู้มีผลกำรปฏิบัติงำนดีเด่น และดีมำก 

เรียน  สำธำรณสุขอ ำเภอปำกพะยูน 

  เรื่องเดิม  ด้วยส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอปำกพะยูน ได้ด ำเนินกำรออกประกำศส ำนักงำน
สำธำรณสุขอ ำเภอปำกพะยูนเรื่องข้อตกลงและตัวชี้วัดในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของข้ำรำชกำรในสังกัด เพ่ือ
ใช้ในกำรประเมินเลื่อนเงินเดือนรอบที่ ๑/๒๕๖๔ โดยส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอปำกพะยูนได้ด ำเนินกำรประเมินผล
กำรปฏิบัติรำชกำรของข้ำรำชกำรในสังกัดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และเพ่ือให้สอดคล้องกับกำรประเมินคุณธรรมและควำม
โปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน (Integrity and Transparency Assessment :ITA) ต้องเผยแพร่ประกำศ
รำยชื่อข้ำรำชกำรที่มีผลกำรปฏิบัติรำชกำรในระดับดีเด่น และดีมำก บนเว็บไซต์ของหน่วยงำน 

ข้อเท็จจริง ในกำรนี้ ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอปำกพะยูน ได้จัดท ำประกำศรำยชื่อข้ำรำชกำรใน
สังกัดที่มีผลกำรปฏิบัติรำชกำรในระดับดีเด่นและดีมำกประจ ำรอบกำรประเมินที่  ๑ ปีงบประมำณ ๒๕๖๔              
ดังรำยละเอียดตำมที่แนบมำด้วยแล้ว 

  ข้อพิจำรณำ  หำกเห็นชอบ ขอได้โปรดอนุมัติ และลงนำมประกำศต่อไป 

  ข้อเสนอ  จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำ 

 
  
 
         -อนุมัติ 
 

                                                                  
 
 
 
 
 

 



 

ประกำศส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอปำกพะยูน 
รำยชื่อข้ำรำชกำรผู้มีผลกำรปฏิบัติรำชกำรในระดับดีเด่น และดีมำก รอบที่ ๑ ปีงบประมำณ ๒๕๖๔ 

..................................................................... 
ด้วยส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอปำกพะยูน ได้ด ำเนินกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของข้ำรำชกำรในสังกัด 

เพ่ือเลื่อนเงินเดือนรอบที่ ๑/๒๕๖๔ และเพ่ือให้สอดคล้องกับกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน
ของหน่วยงำน (Integrity and Transparency Assessment :ITA) ต้องเผยแพร่ประกำศรำยชื่อข้ำรำชกำรที่มีผลกำร
ปฏิบัติรำชกำรในระดับดีเด่น และดีมำก บนเว็บไซต์ของหน่วยงำน จึงขอประกำศรำยชื่อข้ำรำชกำรผู้มีผลกำรปฏิบัติ
รำชกำรในระดับดีเด่น และดีมำก ประจ ำรอบกำรประเมินที่ ๑ ปีงบประมำณ ๒๕๖๔ ดังนี้ 

๑.ผู้มีผลกำรปฏิบัติรำชกำรในระดับดีเด่น 
๑.๑ นำงเจียมจิตต์   ปิยวำจำนุสรณ์ 
๑.๒ นำยพงศ์ศักดิ์   จันทร์ทอง 
๑.๓ นำงอุไรวรรณ   จันทร์ทอง 
๑.๔ นำยพิเชษฐ   ศักดิ์แสง 
๑.๕ นำงสำวจำริยำ เพ็ชรจ ำรัส 
๑.๖ นำงสำววรรณศิกำ สำมำรถ 
๑.๗ น.ส.ธัญญำลักษณ์ พรหมเพชร 
๑.๕ นำยสุภัทร์   แย้มทอง 
๑.๙ นำยภชภณ   เมืองแก้ว 
๑.๑๐ นำยเสงี่ยม   ศรีทวี 
๑.๑๑ นำยสุหรง สมแสง 
๑.๑๒ นำงสุณีย์ นิ่มดวง 
๑.๑๓ นำงสำวหร่อฝีอะ ขวดหรีม 
๑.๑๔ นำยสุรวุฒิ   นฤภัย 
๑.๑๕ นำยก ำพล   เศรษฐสุข 
๑.๑๖ นำยสำยัน ไข่แก้ว 
๑.๑๗ นำงสุธำสินี หล ำสุบ 
๑.๑๘ นำยกิตติพงษ์ กำญจนูปถัมภ์ 
๑.๑๙ นำงสุกัญญำ ไทยกลำง 

๒.ผู้มีผลปฏิบัติรำชกำรในระดับดีมำก 
๒.๑ นำงสำวเบญจมำศ เกื้อสุข 
2.2 นำงสำวโสรยำ เกปัน 
2.3 นำงวำณี แก้วพยศ 
2.4 นำงสำววิลำวัณย์ สุขไกร 
2.5 นำงสำวนุชนำถ ไพช ำนำญ 
2.6 นำงสำวกุลธิดำ เอี่ยมสุข 



2.7 นำงสำวนิชำภำ อัศวนิธิ 
๒.๘ นำงสำวโซไลดำ มะหมัด 
๒.๙ นำงสุคนธ์ หนูเอียด 
๒.๑๐ นำยกฤษฎำ สังฆโต 
๒.๑๑ นำงกิตติยำ นฤภัย 
๒.๑๒ นำงซำกีนะ สุระก ำแหง 
๒.๑๓ นำยสมเดช  แสงเจริญ 
2.14  นำงสุภำภรณ์ นวนด ำ 
2.15 นำยมนต์ชัย ไชยศร 
2.16 นำงนำรียำ พยอมอ ำพันธ์ 
2.17 นำงสำววีรยำ ครุฑคง 
2.18 นำงสำวละมัย รักษ์แก้ว 
2.19 นำงสำววำสนำ นุ้ยผอม 
2.20 นำงสุนิษำ มูละ 
2.21 นำยนำท ทองขุนด ำ 
2.22 นำงมณฑำทิพย์ ช่วยศรี 
2.23 นำงชนัญชิดำ ทองขุนด ำ 
2.24 นำยอ ำนวย ทองหนูนุ้ย 
2.25 นำงสำวสมฤดี ไชยรักษ์ 
2.26 นำงอำรมณ์ สุขศรี 
2.27 นำยสมชำย สุวรรณชนะ 
2.28 นำงสุดำ สุขมำก 
2.๒๙ นำงอุมำภรณ์  พิณวงศ์ 
2.๓๐ นำงสำวหทัยนุช แก้วกูล 
2.3๑ นำยสังคม ชูยิ้มพำนิชย์ 
๒.๓๒ นำงรัตนภรณ์  ทองช่วย 
๒.๓๓ นำงเกษศิรินทร์   สมแก้ว 
๒.๓๔ นำงสำวภัสสรสิริ พุทธพงศ์ 
๒.๓๕ นำงณัฐติกำ พุทธพงศ ์

จึงประกำศมำเพ่ือทรำบโดยทั่วกัน 

   ประกำศ ณ วันที่ ๕ เมษำยน พ.ศ.๒๕๖๔ 

 
 


