บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอแก่งกระจำน.....จังหวัดเพชรบุรี งำนบริหำรทั่วไป ๐๓๒-๔๕๙๒๘๑
ที่ พบ ๐๘๓๒.๐๐๑/๐๘๗
วันที่ ๑๗ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๓
เรื่อง รำยงำนกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของข้ำรำชกำร รอบที่ ๒ ปีงบประมำณ ๒๕๖๒
เรียน สำธำรณสุขอำเภอแก่งกระจำน
ตำมที่สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุขได้กำหนดแนวทำงกำรดำเนินงำนตำมโครงกำรประเมิน
คุ ณ ธรรมและควำมโปร่ ง ใสของหน่ ว ยงำนภำครั ฐ(Integrity and Transparency Assessment : ITA) EB ๑๓
กำหนดให้หน่วยงำน มีกำรกำหนดมำตรกำร กลไก หรือ กำรวำงระบบในกำรบริหำรผลกำรปฏิบัติง ำนและกำร
ดำเนินกำรกับบุคลำกรที่มีผลสัมฤทธิ์กำรปฏิบัติงำนต่ำ นั้น คณะกรรมกำรบริหำรของสำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอ
แก่ ง กระจำน ได้ป ระเมิ น ผลกำรปฏิ บั ติร ำชกำร ของข้ ำรำชกำร ในสัง กั ด จำนวน ๒๘ คน รอบที่ ๒ ( วัน ที่ ๑
เมษำยน ๒๕๖๒ ถึง ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๒ )ของปีงบประมำณ ๒๕๖๒ ผลกำรประเมินกำรปฏิบัติรำชกำร ดังนี้
- ข้ำรำชกำร ที่มีผลกำรปฏิบัติรำชกำรในระดับดีมำก คะแนน ๘๐-๘๙ จำนวน ๑๖ คน
- ข้ำรำชกำร ที่มีผลกำรปฏิบัติรำชกำรในระดับดีเด่น คะแนน ๙๐-๑๐๐ จำนวน ๑๒ คน
- ไม่มีข้ำรำชกำรที่มีผลกำรประเมินกำรปฏิบัติรำชกำรอยู่ในระดับคะแนนต่ำกว่ำร้อยละ ๖๐
ในกำรนี้ สำนั กงำนสำธำรณสุ ขอ ำเภอแก่ง กระจำน ขอรำยงำนผลกำรประเมิ น ผลกำรปฏิ บั ติ
รำชกำรของข้ ำ รำชกำรในสั ง กั ด ในรอบที่ ๒ ( วั น ที่ ๑ เมษำยน ๒๕๖๒ ถึ ง ๓๐ กั น ยำยน ๒๕๖๒ )ของ
ปี ง บประมำณ ๒๕๖๒ และขอเผยแพร่ ผ่ ำ นเว็ ป ไซต์ ข องโรงพยำบำลแก่ ง กระจำน www.kaengkrachanhotpital.com ต่อไป
จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบและพิจำรณำอนุญำตเผยแพร่ ต่อไป
(นำยไพทูร ศิลปศร)
นักวิชำกำรสำธำรณสุขชำนำญกำร
- อนุญาต

(นำยสุขประเสริฐ ทับสี)
นักวิชำกำรสำธำรณสุขชำนำญกำร รักษำรำชกำรแทน
สำธำรณสุขอำเภอแก่งกระจำน
๑๗ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๓

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
สานักงานสาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน
ตามประกาศสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลแก่งกระจาน
www.kaengkrachan-hotpital.com พ.ศ. ๒๕๖๓
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ชื่อกลุ่มงาน : …สานักงานสาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี…………………………..…………………
วัน/เดือน/ปี : …๑๗....กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒……………………………………………………………..
หัวข้อ : รายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ในรอบที่ ๒ (วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน
๒๕๖๒) ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ของข้าราชการในสังกัด สสอ.แก่งกระจาน
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) : สานักงานสาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ได้มีการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ในรอบที่ ๒ (วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒)ปีงบประมาณ
๒๕๖๒ ของข้าราชการในสังกัดฯ ตามเอกสารที่แนบมา
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Link ภายนอก : www.kaengkrachan-hotpital.com…………………………………………………….
หมายเหตุ : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

ผู้อนุมัตริ ับรอง

(นายไพทูร
ศิลปศร)
ตาแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
วันที่..๑๗......เดือน กุมภาพันธ์....พ.ศ. ๒๕๖๓........

(นายสุขประเสริฐ
ทับสี)
ตาแหน่ง สาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน
วันที่..๑๗......เดือน กุมภาพันธ์....พ.ศ. ๒๕๖๓........

ผู้รับผิดชอบการนาข้อมูลขึ้นเผยแพร่
(นางสาวศุภณัฏฐ์
โสภณจิรโรจน์ )
ตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
วันที่..๑๗......เดือน กุมภาพันธ์....พ.ศ. ๒๕๖๓........

คาอธิบายแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรี
หัวข้อ
หน่วยงาน
วัน/เดือน/ปี
หัวข้อ
รายละเอียดข้อมูล
Link ภายนอก
หมายเหตุ
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล
(ผู้รายงาน)
ผู้อนุมัติรับรอง
ผู้รับผิดชอบการนาข้อมูล
ขึ้นเผยแพร่ (Web Editor)

คาอธิบาย
สานักงานสาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรีเป็นผู้จัดทา
และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
วันเดือนปีที่ขอนาข้อมูลขึ้นเผยแพร่
กาหนดหัวข้อที่จะนาขึ้นเผยแพร่โดยให้มีใจความสาคัญ
ที่มาจากเนื้อหามีความยาวไม่เกิน ๒ บรรทัด
เลือกใช้คาอธิบาย/คาบรรยายที่มีความกระชับ
ใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายและสะกดคาให้ถูกต้องตามอักขระวิธีเหมาะสม
กับลักษณะรูปแบบข้อมูลแต่ละชนิด
ให้ระบุ Link ที่อ้างอิงหรือนามาใช้ในการเผยแพร่ ในเว็ปไซด์
โรงพยาบาลแก่งกระจาน www.kaengkrachan-hotpital.com บล็อค
ของหน่วยงาน สสอ.แก่งกระจาน
ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม
ระบุลงลายมือชื่อผู้ได้รับมอบหมาย
(เจ้าของข้อมูล)
ระบุลงลายมือชื่อของหัวหน้าหน่วยงาน สานักงานสาธารณสุขอาเภอ
แก่งกระจาน
ระบุลงลายมือชื่อผู้ทาการ Upload ข้อมูลขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์
โรงพยาบาลแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอแก่งกระจำน.....จังหวัดเพชรบุรี งำนบริหำรทั่วไป ๐๓๒-๔๕๙๒๘๑
ที่ พบ ๐๘๓๒.๐๐๑/๑๔๘
วันที่ ๑๐ มีนำคม ๒๕๖๓
เรื่อง รำยงำนกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของข้ำรำชกำร รอบที่ ๑ปีงบประมำณ ๒๕๖๓
เรียน สำธำรณสุขอำเภอแก่งกระจำน
ตำมที่สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุขได้กำหนดแนวทำงกำรดำเนินงำนตำมโครงกำรประเมิน
คุ ณ ธรรมและควำมโปร่ ง ใสของหน่ ว ยงำนภำครั ฐ(Integrity and Transparency Assessment : ITA) EB ๑๓
กำหนดให้หน่วยงำน มีกำรกำหนดมำตรกำร กลไก หรือกำรวำงระบบในกำรบริหำรผลกำรปฏิบัติง ำนและกำร
ดำเนินกำรกับบุคลำกรที่มีผลสัมฤทธิ์กำรปฏิบัติงำนต่ำ นั้น คณะกรรมกำรบริหำรของสำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอ
แก่งกระจำน ได้ประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร ของข้ำรำชกำร ในสังกัด จำนวน ๒๗ คน รอบที่ ๑ ( วันที่ ๑ ตุลำคม
๒๕๖๒ ถึง ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๓ )ของปีงบประมำณ ๒๕๖๒ ผลกำรประเมินกำรปฏิบัติรำชกำร ดังนี้
-ข้ำรำชกำร ที่มีผลกำรปฏิบัติรำชกำรในระดับดีมำก คะแนน ๘๐-๘๙ จำนวน ๑๔ คน
-ข้ำรำชกำร ที่มีผลกำรปฏิบัติรำชกำรในระดับดีเด่น คะแนน ๙๐-๑๐๐ จำนวน ๑๓ คน
-ไม่มีข้ำรำชกำรที่มีผลกำรประเมินกำรปฏิบัติรำชกำรอยู่ในระดับคะแนนต่ำกว่ำร้อยละ ๖๐
ในกำรนี้ สำนั กงำนสำธำรณสุ ขอ ำเภอแก่ง กระจำน ขอรำยงำนผลกำรประเมิ น ผลกำรปฏิ บั ติ
รำชกำรของข้ำรำชกำรในสังกัด ในรอบที่ ๑ ( วันที่ ๑ ตุลำคม ๒๕๖๒ ถึง ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๓ )ของปีงบประมำณ
๒๕๖๓ และขอเผยแพร่ผ่ำนเว็ปไซต์ของโรงพยำบำลแก่งกระจำน www.kaengkrachan-hotpital.com ต่อไป
จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบและพิจำรณำอนุญำตเผยแพร่ ต่อไป
(นำยไพทูร ศิลปศร)
นักวิชำกำรสำธำรณสุขชำนำญกำร
- อนุญาต

(นำยสุขประเสริฐ ทับสี)
นักวิชำกำรสำธำรณสุขชำนำญกำร รักษำรำชกำรแทน
สำธำรณสุขอำเภอแก่งกระจำน
๑๐ มีนำคม ๒๕๖๓

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
สานักงานสาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน
ตามประกาศสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลแก่งกระจาน
www.kaengkrachan-hotpital.com พ.ศ. ๒๕๖๓
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ชื่อกลุ่มงาน : …สานักงานสาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี…………………………..…………………
วัน/เดือน/ปี : …๑๐...มีนาคม ๒๕๖๒……………………………………………………………..
หัวข้อ : รายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ในรอบที่ ๑ ( วันที่ ๑ ตุลำคม ๒๕๖๒ ถึง ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๓
)ของปีงบประมำณ ๒๕๖๓ ของข้าราชการในสังกัด สสอ.แก่งกระจาน
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) : สานักงานสาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ได้มีการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ในรอบที่ ๑ ( วันที่ ๑ ตุลำคม ๒๕๖๒ ถึง ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๓ )ของปีงบประมำณ
๒๕๖๓ ของข้าราชการในสังกัดฯ ตามเอกสารที่แนบมา
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Link ภายนอก : www.kaengkrachan-hotpital.com…………………………………………………….
หมายเหตุ : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล
(นายไพทูร
ศิลปศร)
ตาแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
วันที่..๑๐......เดือน มีนาคม....พ.ศ. ๒๕๖๓........

ผู้อนุมัตริ ับรอง
(นายสุขประเสริฐ
ทับสี)
ตาแหน่ง สาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน
วันที่..๑๐......เดือน มีนาคม....พ.ศ. ๒๕๖๓........

ผู้รับผิดชอบการนาข้อมูลขึ้นเผยแพร่
(นางสาวศุภณัฏฐ์
โสภณจิรโรจน์ )
ตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
วันที่..๑๐......เดือน มีนาคม....พ.ศ. ๒๕๖๓........

คาอธิบายแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรี
หัวข้อ
หน่วยงาน
วัน/เดือน/ปี
หัวข้อ
รายละเอียดข้อมูล
Link ภายนอก
หมายเหตุ
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล
(ผู้รายงาน)
ผู้อนุมัติรับรอง
ผู้รับผิดชอบการนาข้อมูล
ขึ้นเผยแพร่ (Web Editor)

คาอธิบาย
สานักงานสาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรีเป็นผู้จัดทาและ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
วันเดือนปีที่ขอนาข้อมูลขึ้นเผยแพร่
กาหนดหัวข้อที่จะนาขึ้นเผยแพร่โดยให้มีใจความสาคัญ
ที่มาจากเนื้อหามีความยาวไม่เกิน ๒ บรรทัด
เลือกใช้คาอธิบาย/คาบรรยายที่มีความกระชับ
ใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายและสะกดคาให้ถูกต้องตามอักขระวิธีเหมาะสม
กับลักษณะรูปแบบข้อมูลแต่ละชนิด
ให้ระบุ Link ที่อ้างอิงหรือนามาใช้ในการเผยแพร่ ในเว็ปไซด์โรงพยาบาล
แก่งกระจาน www.kaengkrachan-hotpital.com บล็อค ของหน่วยงาน
สสอ.แก่งกระจาน
ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม
ระบุลงลายมือชื่อผู้ได้รับมอบหมาย
(เจ้าของข้อมูล)
ระบุลงลายมือชื่อของหัวหน้าหน่วยงาน สานักงานสาธารณสุขอาเภอ
แก่งกระจาน
ระบุลงลายมือชื่อผู้ทาการ Upload ข้อมูลขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์
โรงพยาบาลแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

