
 บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกะทู้  จังหวัดภูเก็ต     โทร 0 7632 1633                 
ท่ี ภก 0332 / พิเศษ 32 วันท่ี  23   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
เรื่อง ขออนุมัติลงนาม 
เรียน  สาธารณสุขอ าเภอกะทู้ 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกะทู้ ได้จัดท าแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน
เว็บไซต์ของหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2564 ส าหรับหน่วยงานในสังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกะทู้ เพื่อ
ใช้ในการปฏิบัติงานส่งเสริมให้หน่วยงานเป็นหน่วยงานท่ีมีคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน ให้
ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจแนวทางขั้นตอนและกระบวนการท างานอย่างถูกต้องตามระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง
อย่างมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานดียิ่งขึ้น นั้น 

ในการนี้ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกะทู้ ขอเสนอเอกสารผลการด าเนินงานดังกล่าว เพื่อลง
นาม รายละเอียดตามท่ีแนบเรียนมาพร้อมหนังสือนี้ หากเห็นชอบได้โปรดพิจารณาลงนาม ดังเอกสารต่อไปนี้ 

1. ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคาม ทางเพศใน 
การท างาน 
  2. คู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ ในการ
ท างานของหน่วยงาน 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ 

 

 
 

  (นางสาวกุมภา  ดาศรี)  
    เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ลงนามแล้ว 

 
    ………………………………. 

(นายพีระพงษ์  ชีพเหล็ก) 
สาธารณสุขอ าเภอกะทู้ 
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แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัด 

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอกะทู ้
ตามประกาศ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอกะทู้ 

เร่ือง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖๕ 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขอําเภอกะทู ้
 
ช่ือหน่วยงาน:.................................................................................................. .............................................. 
วัน/เดือน/ปี:................................................................................................................................................ 
หัวข้อ:............................................................................................................................................................ 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
.................................................................................................................................................................................. 
...................................................................................................... ................................................................ 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
Link ภายนอก:……………………………………………………………………………………………………………………………... 
หมายเหตุ:………………………………………………………………………………………………………………………………...... 
................................................................................................................................................................................ 
....................................................................................... ............................................................................... 

 

ผู้รับผิดชอบการให้ข ้อมูล ผู้อนุมัติรับรอง 
 

 
(......................................................................) (......................................................................) 

ตําแหน่ง.................................................................. ตําแหน่ง..................................................................(หัวหน้า) 
วันท่ี.............เดือน............................พ.ศ............... วันท่ี.............เดือน.........................พ.ศ............... 

 

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลข้ึนเผยแพร ่

                                                                           
 

(............................................................................) 
ตำแหน่ง............................................................... 

วันท ี่............เดือน............................พ.ศ................... 

 
 

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอกะทู้ 
   23  มีนาคม  ๒๕๖๕ 

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

นางสาวกุมภา  ดาศรี 

        นักวิชาการสาธารณสุข 
นางสาวรัตนพร  คงตุ้ง 

สาธารณสุขอําเภอกะทู้ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชํานาญ
งาน 

นายพีระพงษ์  ชีพเหล็ก 

23 มีนาคม ๒๕๖๕ 

๒๕๖๕ ๒๕๖๕ มีนาคม มีนาคม 23 23 

1. ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคาม  
ทางเพศในการทํางาน 

2. คู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ  
ในการทํางานของหน่วยงาน 
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