
  

บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ   ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแก่งกระจำน  อ ำเภอแก่งกระจำน  จังหวัดเพชรบุรี 
ท่ี  พบ ๐๘๓๒.๐๐๑/๑๔๖                       วันที่  ๖  มีนำคม   ๒๕๖๓ 

เร่ือง รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรเรื่องร้องเรียน ปีงบประมำณ ๒๕๖๓ (๑ ต.ค. ๖๒-๒๙ ก.พ. ๖๓) 
เรียน สำธำรณสุขอ ำเภอแก่งกระจำน 

ตำมท่ี ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแก่งกระจำน จังหวัดเพชรบุรี ได้จัดต้ังคณะกรรมกำรศูนย์
รับเรื่องร้องเรียน ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๓ เพื่อตอบสนองกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรประเมินคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใสของหน่วยงำนภำครัฐ(Integrity and Transparency Assessment : ITA) EB ๑๖ ก ำหนดให้หน่วยงำน มีกำร
ก ำหนดมำตรกำร กลไก หรือกำรวำงระบบในกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนของหน่วยงำน นั้น คณะกรรมกำรศูนย์รับเรื่อง
ร้องเรียนได้ด ำเนินกำรเป็นไปตำมคู่มือกำรปฏิบัติงำนรับเรื่องร้องเรียน อย่ำงเคร่งครัด และพบว่ำ ใน ระหว่ำง 
วันท่ี ๑ ตุลำคม ๒๕๖๒ ถึง วันท่ี ๒๙ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๓ ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแก่งกระจำน และ
โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลในสังกัด ไม่มีเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ท้ังเรื่องร้องเรียนท่ัวไปและเรื่อง
ร้องเรียนด้ำนกำรทุจริตกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
 ในกำรนี้ ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแก่งกระจำน ขอรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ปีงบประมำณ ๒๕๖๓ (๑ ต.ค. ๖๒ – ๒๙ ก.พ. ๖๓) โดยได้จ ำแนกเรื่องร้องเรียนเป็น ๒ 
ประเภทดังนี้คือ 

 ๑. เรื่องร้องเรียนท่ัวไป  ไม่ปรำกฏว่ำมีเรื่องร้องเรียนกรณีดังกล่ำว 

 ๒.เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ไม่ปรำกฏว่ำมีเรื่องร้องเรียนด้ำนกำรทุจริตในกำร
จัดซื้ อ จัด จ้ำง  และขออนุญ ำต เผยแพร่ข้ อมู ลสำธำรณะผ่ำยเว็ป ไซ ต์  โรงพยำบำลแก่ งกระจำน 
www.kaengkrachan-hotpital.com และช่องทำงประชำสัมพันธ์ต่ำงๆ เพื่อให้ประชำชนท่ัวไปได้รับทรำบ
ต่อไป 
                   จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำเห็นชอบและอนุญำตเผยแพร่ผ่ำนทำงเว็บไซด์ ต่อไป 
 
 
 

(นำงสำวศุภณัฏฐ์   โสภณจิรโรจน์) 
เจ้ำพนักงำนธุรกำร 

     - อนุญาต 
 
 
 

(นำยสุขประเสริฐ   ทับสี) 
   นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร  รักษำรำชกำรแทน  

สำธำรณสุขอ ำเภอแก่งกระจำน 
    ๖  มีนำคม   ๒๕๖๓ 

                                          

http://www.kaengkrachan-hotpital.com/


 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน 

ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เร่ือง  แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลแก่งกระจาน 
www.kaengkrachan-hotpital.com บล็อค ของหน่วยงาน สสอ.แก่งกระจาน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ช่ือหน่วยงาน : …ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี…………………………..………………… 
วัน/เดือน/ปี : …๙... มีนาคม ๒๕๖๓…………………………………………………………….. 
หัวข้อ : รายงานสรุปผลการด าเนินงานเรื่องร้องเรยีนของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแก่งกระจำน ปีงบประมำณ 
๒๕๖๓ ระหว่ำง วันท่ี ๑ ตุลำคม ๒๕๖๒ ถึง ๒๙ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๓ 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) : ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ได้จัดท า
รายงานสรุปผลการด าเนินงานรับเรื่องร้องเรียน ปงีบประมำณ ๒๕๖๓ ระหว่ำง วันท่ี ๑ ตุลำคม ๒๕๖๒ ถึง ๒๙ 
กุมภำพันธ์ ๒๕๖๓ประเด็นเรื่องร้องเรียนท่ัวไป และ เรื่องร้องเรียนการทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ตามเอกสารท่ี
แนบมา 
Link ภายนอก : www.kaengkrachan-hotpital.com……………………………………………………. 
หมายเหตุ : ……………………………………………………………………………………………. 
 

 
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล 

 
 

(นายไพทูร          ศิลปศร) 
ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

  วันท่ี...๙....เดือน มีนาคม....พ.ศ. ๒๕๖๓........ 
 

 
ผู้อนุมัติรับรอง 

 
 

              
                 (นายสุขประเสริฐ        ทับสี) 
          ต าแหน่ง สาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน 

   วันท่ี...๙.....เดือน.มีนาคม....พ.ศ. ๒๕๖๓........ 
 

               
ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

 
(นางสาวศุภณัฏฐ์         โสภณจิรโรจน์ ) 

ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 
วันท่ี...๙.....เดือน.มีนาคม....พ.ศ. ๒๕๖๓........ 

 
 
 
 
 
 
 



 
ค าอธิบายแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรี 

 
หัวข้อ ค าอธิบาย 

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 าเภอแก่ง
กระจาน 

ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูล 
ขึ้นเผยแพร่ (Web Editor) 

ระบุลงลายมือช่ือผู้ท าการ Upload ข้อมูลขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ 
โรงพยาบาลแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 

 


