
 

                                  บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกะทู ้ จังหวัดภูเก็ต  83120 
ที่  ภก 0333/2206                        วันที ่ 20  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕65 
เรื่อง  ขออนุญาตเผยแพร่แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงานและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปีของหน่วยงาน ผ่านเว็บไชต์หน่วยงาน 

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

เรียน  สาธารณสุขอำเภอกะทู ้
  

   ตามที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกะทู้ เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจตามกฎหมายในด้านสุขภาพของ
กระทรวงสาธารณสุข และได้ดำเนินการจัดต้ังศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ของหน่วยงานนั้น  
 

   กลุ่มบริหารงานทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกะทู้ ได้จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีของ
หน่วยงานและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงานเรียบร้อยแล้ว และขออนุญาต
เผยแพร่แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงานและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของ
หน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  ผ่านเว็บไซต์หน่วยงานสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 
http://kathu321633.com  เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 
มาตรา 9 (8) ที่ระบุหน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนตรวจสอบได้ (ตาม
รายละเอียดที่ส่งมาพร้อมนี้) 
      

  จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาอนญุาต 
 
 

 
             (นางสาวกุมภา ดาศรี) 
               เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน 
 
 
 

              

               ทราบ-อนญุาต 
      

 
             (นายพีระพงษ์  ชีพเหล็ก) 
            สาธารณสุขอำเภอกะทู้ 

 
 
 



                                  บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกะทู้  จังหวัดภูเก็ต  83120 
ที่  ภก 0333/2206                        วันที ่ 20  เดือน  ธันวาคม พ.ศ.  ๒๕65 
เรื่อง  รายงานแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของ

หน่วยงานและขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลบนเวปไซต์หน่วยงาน 

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

เรียน  สาธารณสุขอำเภอกะทู ้
  

   ตามที่กลุ ่มบริหารงานทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกะทู้  ได้ดำเนินการจัดทำรายงาน
แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และรายงานผลการ
ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงานและแผนการใช้จ่ายประจำปีของหน่วยงาน เรียบร้อยแล้ว กลุ่ม
งานบริหารงานทั่วไป ขออนุญาตดำเนินการดังนี้ 
   1.ขอนำส่งรายงานรายงานแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีของหน่วยงาน และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน และแผนการใช้
จ่ายประจำปีของหน่วยงาน เพื่อให้ผู้บริหารของหน่วยงานรับทราบ (ตามรายละเอียดที่ส่งมาพร้อมนี้) 
   2.ขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์หน่วยงานสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 
http://kathu321633.com  เพื ่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 
มาตรา 9 (8) ที่ระบุหน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนตรวจสอบ  (ตาม
รายละเอียดที่ส่งมาพร้อมนี้) 
      

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุญาต 
 
 

 
             (นางสาวกุมภา ดาศรี) 
               เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน 
 
 
 
 

              

               ทราบ-อนญุาต 
    

          
 
                                                                   (นายพีระพงษ์  ชีพเหล็ก) 
                                                                    สาธารณสุขอำเภอกะทู ้
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบฟอร์มการขอเผยแพรข่อ้มูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ขอ้มูลต่อสาธารณะผา่นเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

แบบฟอร์มการขอเผยแพรข่อ้มูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสขุอำเภอกะทู ้
วัน/เดือน/ปี : 20 ธันวาคม 2565 
หัวข้อ : 1. แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงานและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของ
หน่วยงาน (แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน ทุกแผน) 
 
 

รายละเอียดขอ้มูล (โดยสรปุหรือเอกสารแนบ) 
          1. แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงานและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของ
หน่วยงาน (แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน ทุกแผน) 

 

Link ภายนอก : http://kathu321633.com   
หมายเหต ุ: ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
.......................................................................................................................................................................... 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมลู                              ผู้อนุมัติรับรอง 

                                                
                              (นางสาวกุมภา ดาศรี)                                  (นายพีระพงษ์  ชีพเหล็ก) 
               ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสขุชำนาญงาน              ตำแหน่ง สาธารณสขุอำเภอกะทู ้
                   วันที่ 23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2565              วันที่ 23 เดือน พฤศจกิายน พ.ศ.2565 

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึน้เผยแพร ่

 
(ว่าที่ร.ต.หญิง รตันพร  คงตุ้ง) 

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 
                                               วันที่ 23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2565 

 

 
 
 
 
 
 
 



                                  บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกะทู้  จังหวัดภูเก็ต  83120 
ที่  ภก 0333/2206                            วันที ่ 20  เดอืน  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕65 
เรื่อง  รายงานผลการจัดสรรงบลงทุน เงินงบประมาณ ปี 2566 

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

เรียน  สาธารณสุขอำเภอกะทู ้
  

   ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้พิจารณาจัดสรรงบลงทุน เงินงบประมาณ 2566
ให้กับโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอไปแล้วนั้น 
   กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ขอรายงานว่า สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกะทู้ ยังไม่ได้รับการจัดสรร
งบลงทุน เงินงบประมาณ ปี 2566 แต่อย่างใด 
      

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 
 
 
                      (นางสาวกุมภา ดาศรี) 
                หัวหนา้เจ้าหน้าที ่
 
 
 
 

              

                       ทราบ 
 

    
                                                                        (นายพีระพงษ์  ชีพเหล็ก) 
                                                                         สาธารณสุขอำเภอกะทู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบฟอร์มการขอเผยแพรข่อ้มูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ขอ้มูลต่อสาธารณะผา่นเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 

สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

แบบฟอร์มการขอเผยแพรข่อ้มูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสขุอำเภอกะทู ้
วัน/เดือน/ปี : 20 ธันวาคม 2565 
หัวข้อ : 1. รายงานผลการจัดสรรงบลงทุน เงินงบประมาณ ปี 2566 
 
 
 

รายละเอียดขอ้มูล (โดยสรปุหรือเอกสารแนบ) 
          1. รายงานผลการจัดสรรงบลงทุน เงินงบประมาณ ปี 2566 
 
 

 

Link ภายนอก : http://kathu321633.com   
หมายเหต ุ: ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
.......................................................................................................................................................................... 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมลู                              ผู้อนุมัติรับรอง 

                                                
                              (นางสาวกุมภา ดาศรี)                                  (นายพีระพงษ์  ชีพเหล็ก) 
               ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสขุชำนาญงาน              ตำแหน่ง สาธารณสขุอำเภอกะทู ้
                   วันที่ 23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2565              วันที่ 23 เดือน พฤศจกิายน พ.ศ.2565 

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึน้เผยแพร ่

 
(ว่าที่ร.ต.หญิง รตันพร  คงตุ้ง) 

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสขุ 
                                               วันที่ 23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2565 

 

 
 
 


