
 

ส่วนราชก
ที่   ภก 0
เรื่อง   
        
 

เรียน   ส
 

 
คุณภาพชี
ส่วนเสียเ
ร่วมจัดทํ
ดําเนินงา

 
อําเภอกะ
เวลา 08
กลุ่มเป้า
สาธารณ
เผยแพร
พระราชบ
ข้อมูลข่า

           
 
           
 
           
      
 
 
 
 

 
 
           

  
การ   สํานักง
0332/65   
ขอรายงานสร
หน่วยงาน ปร

สาธารณสุขอํา

          ตาม
ชีวิตระดับอํา
เข้ามามีส่วนร่
ทําแผนงาน ร่
านของหน่วยง

 สํานั
ะทู้ ประจําปีง
8.30-16.30
าหมายคือ ภ

ณสุขอําเภอกะท
ร่ผ่านเว็บไซ
บัญญัติข้อมูล
วสารของราช

  จึงเรี

                 

            
  
  

  

  
  

                 

 
านสาธารณสุ

              
รุปผลการจัดป
ระจําปี 2565

าเภอกะทู ้

ที่  สํานักงาน
เภอกะทู้ ประ
ร่วมในกระบวน
วมดําเนินกา
งาน และร้องเ ี

นักงานสาธารณ
งบประมาณ 2
0 น ณ ห้องป
าคเครือข่าย
ทู้ จังหวัดภูเก็
ต์หน่วยงาน
ข่าวสารของท

ชการไว้ให้ประ

รียนมาเพ่ือโปร

                  

 
 

 

 
 

                  

 บัน
ขอําเภอกะทู้ 

          
ประชุมผู้มีส่วน
5 และขออนญุ

นสาธารณสุขอ
ะจําปีงบประม
นการดําเนินง
ร และการมีส
เรียนเจ้าหน้าที

ณสุขอําเภอกะ
2565 บรรล
ประชุมอําเภอ
ยและผู้มีส่วน
ก็ต  จํานวน 3
นสํานักงานส
ทางราชการ พ
ะชาชนตรวจส

รดทราบและพ

                 

  
                

  

      
                

             

นทกึข้อคว
  จังหวัดภูเก็ต

วันที่   2
นได้ส่วนเสีย แ
ญาตเผยแพร่บ

อําเภอกะทู้ ได
มาณ 2565 
งานด้านต่างๆ
ส่วนร่วมในกา
ที่ที่ขาดคุณธร

ะทู้ ขอส่งสรุป
ลุตามวัตถุประ
อกะทู้ ช้ัน ๒
นได้ส่วนเสียก
30 คน และข
สาธารณสุขอํ
 พ.ศ. 2540 ม
สอบ (รายละเอี

พิจารณาอนุมั

           

       (นา
     เจ้าพนักงา

 
      
 
 
 

             (นา
             สาธ

วาม 
ต  โทร. 0 76
28  มกราคม 
 และจดัทําแผน
บนเว็บไซต์ หน

ด้จัดทําโครงก
 เพ่ือเปิดโอกา
 ของหน่วยงา
ารตรวจสอบ
รม และความ

ปการดําเนินง
ะสงค์เรียบร้อ
 ที่ว่าการอําเ
กับหน่วยงาน
ขอรายงานสรุ
อําเภอกะทู้ 
มาตรา 9 (8)
อียดตามสิ่งที่ส

มัติ 

  

างสาวกุมภา 
านสาธารณสุข

  อนุมัติ 

ายพีระพงษ์ ชี
ธารณสุขอําเภ

6321 633 
  2565 
นงาน/โครงกา
น่วยงาน 

การและได้รับ
าสให้บุคคลภ
าน ต้ังแต่การ
และสามารถ

มโปร่งใสน้ัน 

านตามโครงก
ยแล้ว ในวันที
เภอกะทู้ จังห
นและบุคลาก
ปผลการจัดป
จังหวัดภูเก็ต
) ที่ระบุหน่วย
ส่งมาพร้อมน้ี)

 ดาศรี) 
ขชํานาญงาน 

ชีพเหล็ก) 
ภอกะทู้ 

 

ารตามภารกิจ

บอนุมัติโครงก
ภายนอกหรือผู้
ร่วมแสดงควา

ถร้องเรียนเก่ีย

การพัฒนาคุณ
ที่ 27 มกราค
หวัดภูเก็ต 
กรในสังกัดสํ
ประชุม และข
ต เ พ่ือให้เป็
ยงานของรัฐต้อ
) 

 

หลักของ 

ารพัฒนา
ผู้มีส่วนได้
ามคิดเห็น
ยวกับการ

ณภาพชีวิต
ม 2565 

โดยมี
สํานักงาน
ออนุญาต
นไปตาม
องจัดให้มี



 

แบบ
 
ช่ือหน่
วัน/เดื
หัวข้อ
รายละ
...........
..........
...........
...........
...........
Link ภ
หมาย
...........
..........

 

              
 

 
 

 

แบ

เรื่อง แน
บฟอร์มการข

วยงาน:.........
อน/ปี:...........
:.....................
ะเอียดข้อมูล (
.......................
.....................
.......................
.......................
.......................
ภายนอก:………
เหตุ:……………
.......................
.....................

ผู้รบั

(....................
ตําแหน่ง.............
วันที่.............เดื

                        

สํ
  

การส่งเส ิ

นา

เจ้าพ
งาน30 

ขอรายงานสร
ของหน่วยงาน
 

ht

บบฟอร์มการ

ตาม
นวทางการเผ
อเผยแพรข่อ้

.....................
......................
......................
(โดยสรุปหรือ
.......................
.....................
.......................
.......................
.......................
……………………

……………………
.......................
.....................

บผิดชอบการใ
 

.........................

.........................
อน.....................

                        
(..
ตำ

วันท

ํานักงานสาธา
  30  มีนาคม
ริมความโปรง่

งสาวกุมภา  ดา

พนักงานสาธาร
น มีนาคม 

รุปผลการจัดป
น ประจําปี 2

ttps://www.

รขอเผยแพร่ข้
สํานักงาน

มประกาศ สํา
ผยแพร่ขอ้มูล
อมูลผ่านเว็บไ

.....................
......................
......................
เอกสารแนบ)
......................
.....................
......................
......................
......................
……………………

……………………
......................
.....................

ห้ข ้อมูล 

.........................

.........................

........พ.ศ............

ผู้รับผิดชอ

              
......................
ำแหน่ง..........
ท ี่............เดือน

ารณสุขอําเภอ
ม  ๒๕๖๕ 
งใส 

าศรี 

      

รณสุขชํานาญ

30 

๒๕

ประชุมผู้มีส่วน
2565 และขอ

.kathu3216

ขอ้มูลผ่านเว็บ
นสาธารณสุขอ
นักงานสาธาร
ต่อสาธารณะ

 

ซต์ของหน่วย

.....................
......................
......................
) 
.......................
.....................
.......................
.......................
.......................
……………………

……………………
.......................
.............. .......

..) 

..... 

... 
 

อบการนำข้อม

......................
.....................
น...................

อกะทู้ 

  นักวิชาการสา
นางสาวรัตนพ

มีนาคม 

๕๖๕ 

นได้ส่วนเสีย แ
ออนุญาตเผยแ

633.com 

บไซต์ของหน่
อําเภอกะทู้ 
รณสุขอําเภอ
ะผา่นเว็บไซต์
ยงานในสังกัด

.....................
......................
.....................

.......................
........ .............
.......................
.......................
.......................
……………………

……………………
.......................
......................

(..............
ตําแหน่ง............

วันที่.........

มูลขึ้นเผยแพร

 

......................
.....................
.........พ.ศ......
าธารณสุข 
พร  คงตุ้ง 

๒

30 

 และจดัทําแผน
แพร่บนเว็บไซ

วยงานในสังก

อกะทู้ 
ต์ของหน่วยงา
ดสาํนักงานสา

..... ................

.....................
.....................

......................
......................
......................
......................
......................

……………………
…………………
......................
......................

ผู้อนุมัติรั

........................

........................
.....เดือน..............

ร่ 

...........) 
........... 
............. 

สาธารณสุขอํ
นายพีระพงษ

๒๕๖๕ 

มีนาคม 

นงาน/โครงกา
ต์ หน่วยงาน 

กัด 

าน พ.ศ.๒๕๖
าธารณสขุอํา

.....................
.....................
......................

.......................
.....................
.......................
.......................
.......................

……………………
…………………
.......................
.....................

ับรอง 

 
.........................
.........................
............พ.ศ........

อําเภอกะทู้ 
ษ์  ชีพเหล็ก 

ม 

ารตามภารกิจ
 

๖๕ 

เภอกะทู้ 

......... 

........ 
......... 

............ 
......... 
........... 
........... 
........... 

………... 
…...... 
.......... 
......... 

........) 

......(หัวหน้า) 
....... ๒๕๖๕ 

หลัก 


