
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

บันทึกข้อความ 
 
ส่วนราชการ  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกะทู้ ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120 

ท่ี  ภก 0333/พิเศษ 17                วันที่  20  เดือน  มีนาคม  พ.ศ. 2566 

เร่ือง รายงานผู้บริหารรับทราบและส่ังการ การร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าท่ีภายใน
หน่วยงาน และการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  และขออนุญาตเผยแพร่ ผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน 

เรียน  สาธารณสุขอำเภอกะทู้ 
 

  ตามที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกะทู้ ได้จัดประกาศการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการ
ให้บริการของเจ้าหน้าท่ีภายในหน่วยงาน และการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อใช้เป็นแนวทางการ
ปฏิบัติงาน และการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้ข้าราชการและลูกจ้างถือปฏิบัติ ให้เกิดความโปร่งใส
ในการทำงาน เกิดธรรมภิบาลในหน่วยงานและส่งผลให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนและผู้รับบริการ  
 

  กลุ่มบริหารท่ัวไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกะทู้ ขอรายงานผู้บริหารรับทราบและส่ังการ การ
ร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าท่ีภายในหน่วยงาน และการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ พร้อมท้ัง รายงานผลการดำเนินงานรับเรื่องร้องเรียนท่ัวไป และเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ในปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน ต้ังแต่ ตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566 รายงานสรุปผลการดำเนินงานรับ
เรื ่องร้องเรียนทั่วไป และเรื ่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ และขออนุญาตเผยแพร่ ผ่านเว็บไซต์
หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต http://kathu321633.com/  เพื่อให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 มาตรา 9(8) ท่ีระบุหน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูล
ข่าวสารของราชการ ไว้ให้ประชาชนตรวจสอบได้   
    

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุญาต 
                                          

 
                                                                             
               (นางสาวกุมภา ดาศรี) 
        หัวหน้าเจ้าหน้าท่ี 
 
 

              

                ทราบ-อนญุาต 
 
                                                                                       

       
       (นายพีระพงษ์   ชีพเหล็ก 
         สาธารณสุขอำเภอกะทู้ 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เร่ือง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาคสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

ชื่อหน่วยงาน :สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 
วัน/เดือน/ปี : 20  มีนาคม 2566 
หัวข้อ : รายงานสรุปผลการกำกับติดตาม มาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียนท่ัวไป และเรื่องร้องเรยีนการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
 รายงานสรุปผลการกำกับติดตาม มาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียนท่ัวไป และเรื่องร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 
          รอบท่ี 1 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566) 
 
 
Link ภายนอก : http://kathu321633.com/      
หมายเหตุ : ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

    ผูร้ับผิดชอบการให้ข้อมูล                                    ผู้อนุมัติรับรอง 

                                                                  
                              (นางสาวกุมภา ดาศรี)                                     (นายพีระพงษ์  ชีพเหล็ก) 
               ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน                       ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอกะทู้ 

                วันท่ี 20 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565                                 วันท่ี 20 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565                        
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร ่

 
  

(ว่าท่ีร.ต.หญิง รัตนพร  คงตุ้ง) 
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 

                                            วันท่ี 20 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เร่ือง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาคสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

ชื่อหน่วยงาน :สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 
วัน/เดือน/ปี : 20 มีนาคม 2566 
 
หัวข้อ : รายงานผู้บริหารรับทราบและส่ังการ ปรากฏการ ขออนุญาตนำเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
ประจำปีงบประมาณ 2566 
 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
             รายงานผู้บริหารรับทราบและส่ังการ ปรากฏการ ขออนุญาตนำเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
ประจำปีงบประมาณ 2566 
 
 
Link ภายนอก : http://kathu321633.com/         
หมายเหตุ : ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

    ผูร้ับผิดชอบการให้ข้อมูล                                    ผู้อนุมัติรับรอง 

                                                                  
                              (นางสาวกุมภา ดาศรี)                                     (นายพีระพงษ์  ชีพเหล็ก) 
               ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน                       ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอกะทู้ 

                วันท่ี 20 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565                                 วันท่ี 20 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565                        
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร ่

 
  

(ว่าท่ีร.ต.หญิง รัตนพร  คงตุ้ง) 
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 

                                            วันท่ี 20 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565                        
 
 
 
 
 
 
 



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เร่ือง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาคสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

ชื่อหน่วยงาน :สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 
วัน/เดือน/ปี : 20 มีนาคม 2566 
หัวข้อ : รายงานสรุปผลการดำเนินงานรับเรื่องร้องเรียนร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของ
เจ้าหน้าท่ีภายในหน่วยงาน  
 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
 : รายงานสรุปผลการดำเนินงานรับเรื่องร้องเรียนรอ้งเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของ
เจ้าหน้าท่ีภายในหน่วยงาน  
 

ไตรมาสท่ี 2 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566) 
 
 
Link ภายนอก http://kathu321633.com/ 
หมายเหตุ : ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

    ผูร้ับผิดชอบการให้ข้อมูล                                    ผู้อนุมัติรับรอง 

                                                                  
                              (นางสาวกุมภา ดาศรี)                                     (นายพีระพงษ์  ชีพเหล็ก) 
               ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน                       ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอกะทู้ 

                วันท่ี 20 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565                                 วันท่ี 20 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565                        
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร ่

 
  

(ว่าท่ีร.ต.หญิง รัตนพร  คงตุ้ง) 
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 

                                            วันท่ี 20 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://kathu321633.com/


แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เร่ือง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาคสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

ชื่อหน่วยงาน :สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 
วัน/เดือน/ปี : 20 มีนาคม 2566 
หัวข้อ : รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรยีนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเจ้าหน้าท่ีภายใน
หน่วยงาน  
 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
 : รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเจ้าหน้าท่ีภายใน
หน่วยงาน 
 

ไตรมาสท่ี 2 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566) 
 
 
Link ภายนอก : http://kathu321633.com/ 
 หมายเหตุ : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

    ผูร้ับผิดชอบการให้ข้อมูล                                    ผู้อนุมัติรับรอง 

                                                                  
                              (นางสาวกุมภา ดาศรี)                                     (นายพีระพงษ์  ชีพเหล็ก) 
               ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน                       ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอกะทู้ 

                วันท่ี 20 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565                                 วันท่ี 20 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565                        
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร ่

 
  

(ว่าท่ีร.ต.หญิง รัตนพร  คงตุ้ง) 
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 

                                            วันท่ี 20 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565                        
 
 
 
 
 
 
 
 

http://kathu321633.com/


แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เร่ือง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาคสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

ชื่อหน่วยงาน :สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 
วัน/เดือน/ปี : 20 มีนาคม 2566 
 
หัวข้อ: รายงานสรุปผลว่าหน่วยงานไม่มีเรื่องร้องเรียนในปีงบประมาณ 2566 
 
 
 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
1.รายงานสรุปผลว่าหน่วยงานไม่มีเรื่องร้องเรียนในปีงบประมาณ 2566 
 
 
 
Link ภายนอก: http://kathu321633.com/ 
หมายเหตุ : ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

    ผูร้ับผิดชอบการให้ข้อมูล                                    ผู้อนุมัติรับรอง 

                                                                  
                              (นางสาวกุมภา ดาศรี)                                     (นายพีระพงษ์  ชีพเหล็ก) 
               ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน                       ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอกะทู้ 

                วันท่ี 20 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565                                 วันท่ี 20 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565                        
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร ่

 
  

(ว่าท่ีร.ต.หญิง รัตนพร  คงตุ้ง) 
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 

                                            วันท่ี 20 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565                        
 

 
 

http://kathu321633.com/

