
 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ งานบริหารทั่วไป ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง โทร. 0-5476 - 1043           
ที่ นน 09๓๒. /78                              วันที่  2 มิถุนายน 2564    
เรื่อง การประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีผลปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นดีมาก ประจ าปีงบประมาณ 
       พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564) 
เรียน  สาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง 

  ตามท่ี จังหวัดน่าน ได้มีประกาศ เรื่อง ข้าราชการผู้มีผลปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นดีมาก 
ในรอบการประเมินที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 ซึ่งเป็นไปตามหนังสือ ก.พ. 
ที่ นร 1012/ว20 ลงวันที่ 3 กันยายน 2552 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
ข้าราชการพลเรือน ก าหนดให้ผู้ประเมินประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีผลปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น 
ดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกัน เพ่ือเป็นการยกย่องชมเชย และสร้างแรงจูงใจให้พัฒนาผลการปฏิบัติ
ราชการในรอบการประเมินถัดไปให้ดียิ่งขึ้นนั้น 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปราดทราบ และพิจารณาดังนี้ 
  1.ขออนุญาตน าเผยแพร่ประกาศฯดังกล่าวบนเว็บไซต์ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง
จังหวัดน่าน www.ssobanluang.com ต่อไป 
  2.ลงนามในหนังสือแจ้งเวียนหน่วยงานในสังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง 

 

                                                       
      (นางจรรยา เชื้อหมอ) 
       นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
      

ความเห็นสาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง 

   อนุญาต                        ไม่อนุญาต 
 

                  (ลงชื่อ)  
                           (นายธนเสฏฐ์ สายยาโน) 
               ต าแหน่ง  สาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง 

 
 
 
 
 
 

http://www.ssobanluang.com/


 
 

  

ที่ นน ๐9๓๒ /79      ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง 
    ถนนน่าน – พะเยา ต าบลป่าคาหลวง 
    อ าเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน นน ๕5190 

                                           2 มิถุนายน ๒๕๖4 

เรื่อง     ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง ผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับ ดีเด่น ดีมาก      .  

เรียน    ผู้อ านวยการโรงพยาบาลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแห่ง/หัวหน้ากลุ่มงานในส านักงาน 

           สาธารณสุขอ าเภอทุกกลุ่ม 
สิงที่ส่งมาด้วย ประกาศจังหวัดน่าน เรื่องรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ใน 
ระดับ ดีเด่น ดีมากฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม ๒๕๖3 – 31 มีนาคม 2564) 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน ขอส่งประกาศจังหวัดน่าน เรื่องรายชื่อ
ข้าราชการพลเรือนสามัญ ผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น ดีมาก ของ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
น่าน ประจ าปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม ๒๕๖3 – 31 มีนาคม 2564) ลงวันที่ 1 เมษายน 
2564 มายังท่าน เพ่ือแจ้งให้บุคลากรเจ้าหน้าที่ในสังกัด เพ่ือทราบ ตามรายละเอียดที่ส่งมานี้  

ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสาร (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) ทางเว็บไซต์ ส านักงานสาธารณสุข
อ าเภอบ้านหลวง www.ssobanluang.com 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ และแจ้งผู้ที่เก่ียวข้อง ต่อไป 

  

                                                            ขอแสดงความนับถือ 

      

                                                             (นายธนเสฏฐ์ สายยาโน) 
 สาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง 
โทรศัพท์ ๐-54 761 043     
โทรสาร  045 761 043 

 
 

http://www.ssobanluang.com/


แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง 
ตามประกาศส านักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง  
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง 
 
ชื่อกลุ่มงาน/งาน…บริหารทั่วไป…………………………………………………………………. 
ชื่อหน่วยงาน: …ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน……………………………… 
วัน/เดือน/ปี:  …..2 มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖4……………………………………… 
หัวข้อ:   EB 8 ก าหนดให้หน่วยงานมีการรายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ าปี  
           ของบุคลากรในหน่วยงานและเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น และระดับดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบ 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 

๑. บันทึกข้อความรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น ดีมาก 
๒. ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง รายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น ดีมากของ

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที ่1 (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 
2564 ) ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2564  

           3. หนังสือแจ้งหน่วยงานในส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน 
           4. แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน 
 
Linkภายนอก: …… ……………………………………………………………………………………………………… 
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
                   
                    ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล                                                         ผู้อนุมัติรับรอง                                                                                 

                                                                         
                   ( นางจรรยา เชื้อหมอ)                                                                (นายธนเสฏฐ์ สายยาโน) 
            ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ                           ต าแหน่ง สาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง 
            วันที่  2 เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖4                                  วันที่  2 เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖4 
                                                                                                         

 
ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

                                                            

                                                                 
                                                             (นางดาวรุ่ง งามสม) 

ต าแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน 
วันที่  2 เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖4 

 


