
  
 
 

 
 

ค ำสั่ง ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแก่งกระจำน 
ท่ี  ๕๖ / ๒๕๖๒ 

เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมกำรศูนย์รับเร่ืองร้องเรียนส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแก่งกระจำน 
........................................................................................................................... 

 

 ตามท่ี ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)ได้ด าเนิน
โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) ตามตัวช้ีวัดท่ี ๗ การจัดการเรื่องร้องเรียน เพื่อตอบสนองต่อการ
ด าเนินงานตามนโยบาย การรับฟังเสียงสะท้อนหรือข้อร้องเรียนจากผู้รับริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือ
ประชาชนท่ัวไป ท้ังเรื่องร้องเรียนท่ัวไปและเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยมีการตอบสนองต่อ
เรื่องร้องเรียน พร้อมสรุปผลการด าเนินงานการพิจารณาเรื่องร้องเรียนท่ีเกิดขึ้น ได้ทันเวลา มีประสิทธิภาพ 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน จึงขอแต่งต้ังคณะกรรมการศูนย์รับเรื่องร้องเรียน และการเจรจาไกล่
เกล่ีย  ดังนี้ 
 ๑. นายไพทูร  ศิลปศร นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  ประธานกรรมการ 
 ๒. ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแห่ง  กรรมการ 
 ๓. นายบุญธรรม  กล่ินสน นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  กรรมการ 
 ๔. นายทัชชกร  รุ่งเจริญ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  กรรมการ 
 ๕. นางสาวสุภาวดี  วาระดี นักวิชาการสาธารณสุข   กรรมการ 
 ๖. นางสาวศุภณัฏฐ์  โสภณจิรโรจน์ เจ้าพนักงานธุรการ  กรรมการ/เลขานุการ 

 โดยมีหน้าท่ี ดังนี้  
 ๑. สร้างและประชาสัมพันธ์ช่องทางรับเรื่องร้องเรยีน 
 ๒. รับเรื่องร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้รับบริการ และประชาชนท่ัวไป 
 ๓. พิจารณาสอบสวนข้อเท็จจริง ประสานงานและประเมินเรื่องร้องเรียน ตามความส าคัญเร่งด่วน  
 ๔. ประสานแจ้งหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาหาแนวทางแก้ไข  
 ๕. ติดตามและแจ้งผลการด าเนินงานให้ผู้ร้องเรียนทราบ เจรจาไกล่เกล่ียอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๖. พัฒนาศักยภาพบุคลากรในสังกัดฯ ด้านการจัดการเรื่องร้องเรียน 

 ท้ังนี้   ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
   ส่ัง  ณ  วันท่ี  ๓  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 
 

( นายสุขประเสริฐ    ทับสี ) 
นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  รักษาราชการแทน 

สาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน 
 



แบบฟอร์มกำรขอเผยแพร่ข้อมูลผ่ำนเว็บไซต์ 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแก่งกระจำน 

ตำมประกำศส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 
เร่ือง  แนวทำงกำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะผ่ำนเว็บไซต์ของโรงพยำบำลแก่งกระจำน 
www.kaengkrachan-hotpital.com บล็อค ของหน่วยงาน สสอ.แก่งกระจาน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

แบบฟอร์มกำรขอเผยแพร่ข้อมูลผ่ำนเว็บไซต์ของหน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 
ช่ือหน่วยงาน : …ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี…………………………..………………… 
วัน/เดือน/ปี : ๓....ตุลาคม  ๒๕๖๒…………………………………………………………….. 
หัวข้อ : ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการศูนย์รับเรื่องรอ้งเรียนของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) : ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ได้จัดท า
ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการศูนย์รับเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๓  ตามเอกสารท่ีแนบ
มา 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Link ภายนอก : www.kaengkrachan-hotpital.com……………………………………………………. 
หมายเหตุ : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล 

 
 

(นายไพทูร          ศิลปศร) 
ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

  วันท่ี..๓...เดือน ตุลาคม....พ.ศ. ๒๕๖๒........ 
 

 
ผู้อนุมัติรับรอง 

 
 

                  (นายสุขประเสริฐ        ทับสี) 
          ต าแหน่ง สาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน 
  วันท่ี..๓...เดือน ตุลาคม....พ.ศ. ๒๕๖๒........ 

 
ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

 
 

(นางสาวศุภณัฏฐ์         โสภณจิรโรจน์ ) 
ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 

วันท่ี..๓...เดือน ตุลาคม....พ.ศ. ๒๕๖๒........ 
 

 
 
 
 



 
ค ำอธิบำยแบบฟอร์มกำรขอเผยแพร่ข้อมูลผ่ำนเว็บไซต์โรงพยำบำลแก่งกระจำนจังหวัดเพชรบุรี 

 
หัวข้อ ค ำอธิบำย 

หน่วยงาน ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรีเป็นผู้จัดท าและ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 

วัน/เดือน/ป ี วันเดือนปีท่ีขอน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
หัวข้อ ก าหนดหัวข้อท่ีจะน าขึ้นเผยแพร่โดยให้มีใจความส าคัญ 

ท่ีมาจากเนื้อหามีความยาวไม่เกิน ๒ บรรทัด 
รายละเอียดข้อมูล เลือกใช้ค าอธิบาย/ค าบรรยายท่ีมีความกระชับ 

ใช้ภาษาท่ีเข้าใจง่ายและสะกดค าให้ถูกต้องตามอักขระวิธีเหมาะสม 
กับลักษณะรูปแบบข้อมูลแต่ละชนิด 

Link ภายนอก ให้ระบุ Link ท่ีอ้างอิงหรือน ามาใช้ในการเผยแพร่ ในเว็ปไซด์โรงพยาบาล
แก่งกระจาน www.kaengkrachan-hotpital.com บล็อค ของหน่วยงาน  
สสอ.แก่งกระจาน 

หมายเหตุ ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม 
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล 
(ผู้รายงาน) 

ระบุลงลายมือช่ือผู้ได้รับมอบหมาย 
(เจ้าของข้อมูล) 

ผู้อนุมัติรับรอง ระบุลงลายมือช่ือของหัวหน้าหน่วยงาน ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 
แก่งกระจาน 

ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูล 
ขึ้นเผยแพร่ (Web Editor) 

ระบุลงลายมือช่ือผู้ท าการ Upload ข้อมูลขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ 
โรงพยาบาลแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บันทึกข้อควำม 
ส่วนรำชกำร ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน.....จังหวัดเพชรบุรี  งานบริหารท่ัวไป ๐๓๒-๔๕๙๒๘๑ 
ท่ี  พบ ๐๘๓๒.๐๐๑/๖๕๕  วันท่ี   ๓  ตุลาคม   ๒๕๖๒ 
เร่ือง    แต่งต้ังคณะกรรมการศูนย์รับเรื่องร้องเรียน 
เรียน    สาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน    

 ตามท่ีส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้ก าหนดแนวทางการด าเนินงานตามโครงการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
EB ๑๖ ก าหนดให้หน่วยงาน มีการก าหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของ
หน่วยงาน นั้น 

 ในการนี้ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน ได้จัดท า ค าส่ังแต่งคณะกรรมการประจ า
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน  เพื่อให้หน่วยงานมีคณะท างานจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ต่างๆ เป็นท่ีเรียบร้อย 
บริสุทธิ์ ยุติธรรม ทันเวลา และเพื่อให้คณะกรรมการได้ถือปฏิบัติตามหน้าท่ีต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดลงนามค าส่ังและอนุญาตเผยแพร่ผ่านทางเวบ็ไซด์ ต่อไป 
 
                   

(นางสาวศุภณัฏฐ์   โสภณจิรโรจน์) 
เจ้าพนักงานธุรการ 

                                                 - อนุญำต 
          
 
 

(นายสุขประเสริฐ   ทับสี) 
นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  รักษาราชการแทน  

สาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน 
๓  ตุลาคม   ๒๕๖๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บันทึกข้อควำม 

ส่วนรำชกำร ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน.....จังหวัดเพชรบุรี  งานบริหารท่ัวไป ๐๓๒-๔๕๙๒๘๑ 
ท่ี  พบ ๐๘๓๒.๐๐๑/ว ๖๕๖  วันท่ี  ๓ .ตุลาคม   ๒๕๖๒. 
เร่ือง    ขอส่งค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการศูนย์รับเรื่องร้องเรียน 
เรียน   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแห่ง และคณะกรรมการศูนย์ฯ 
 
 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน ได้จัดท าค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการประจ าศูนย์รับ
เรื่องร้องเรียน และขอส่งค าส่ังฯดังกล่าวให้ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในสังกัด และ ผู้มี
รายช่ือตามค าส่ังฯ รับทราบ และปฏิบัติหน้าท่ีตามค าส่ังฯ ในการจัดการระบบการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ของหน่วยงาน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามแนวทางท่ีก าหนด  

 ในการนี้ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน ขอให้บุคลากรท่ีมีรายนามในค าส่ังแต่งต้ัง
คณะกรรมการศูนย์รับเรื่องร้องเรียนปฏิบัติหน้าท่ีตามค าส่ังฯ อย่างเคร่งครัด  และสามารถดาวน์โหลดเอกสาร
ค าส่ังฯ ได้ท่ี www.kaengkrachan-hotpital.com หรือตามเอกสารท่ีแนบมาพร้อมกับหนังสือนี้ 

 จึงเรียนมาเพื่อทราบและด าเนินการต่อไป 
 

 
 

(นายสุขประเสริฐ   ทับสี) 
นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  รักษาราชการแทน 

สาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน 
 

                             
 

 
 
 


