
    บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกะทู้ ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120 
ท่ี ภก 0333/พิเศษ 13              วันท่ี 23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.  ๒๕65 
เร่ือง  ขออนุญาตเผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ และ
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียนท่ัวไปและผ่านเวบ็ไชต์ของหน่วยงาน 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………. 
 

เรียน  สาธารณสุขอำเภอกะทู้ 
 

  ตามที่กลุ ่มบริหารงานทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกะทู้  ได้ดำเนินการจัดทำคู่มือการ
ปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื ่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ และคู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่อง
ร้องเรียนท่ัวไป เพื่อให้เป็นไปตาม พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 พระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
พ.ศ.2546 รองรับ ภารกิจตามแผนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 ให้สอดคล้องกับการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เรียบร้อยแล้ว กลุ่มงานบริหารงานท่ัวไป ขออนุญาตดำเนินการดังนี้ 

1.ขอนำส่งคู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ 
2.คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียนท่ัวไป เพื่อให้ผู้บริหารของหน่วยงานรับทราบ  
3.ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นและรับเรื่องร้องเรียน ที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความ 
คิดเห็นต่อการดำเนินงานตามหน้าท่ีและอำนาจตามภารกิจของหน่วยงาน 
(ตามรายละเอียดท่ีส่งมาพร้อมนี้) 

   4.ขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลบนเว็ปไซต์หน่วยงาน http://kathu321633.com/เพื่อให้เปน็ไป
ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 มาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) ท่ีระบุหน่วยงานของรัฐท่ี
มีหน้าท่ีในการจัดหาพัสดุ ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุ ไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ ตามแบบสรุปผลการ
ดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (ตามรายละเอียดท่ีส่งมาพร้อมนี้)    

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพจิารณาอนุญาต 
 
 
 
               (นางสาวกุมภา ดาศรี) 
             หัวหน้าเจ้าหน้าท่ี 
 
 

              

                ทราบ-อนญุาต 
             
  

                               (นายพีระพงษ์  ชีพเหล็ก) 
                    สาธารณสุขอำเภอกะทู้ 

 
 
 

http://kathu321633.com/


 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เร่ือง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกะทู้ 
วัน/เดือน/ปี : 23 พฤศจิกายน 2565 
หัวข้อ : 1. คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าท่ี ผ่านเว็บไชต์
หน่วยงาน 
 
 

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
          1. คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าท่ี ผ่านเว็บไชต์
หน่วยงาน 
 
 
 

 

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

    ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล                                    ผู้อนุมัติรับรอง 

                                                                  
                              (นางสาวกุมภา ดาศรี)                                     (นายพีระพงษ์  ชีพเหล็ก) 
               ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน                       ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอกะทู้ 
                วันท่ี 23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565                              วันท่ี 23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565                               

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
 
  

(ว่าท่ีร.ต.หญิง รัตนพร  คงตุ้ง) 
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 

                                            วันท่ี 23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565                               

 
 
 
 

http://kathu321633.com/


แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เร่ือง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 

สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกะทู้ 
วัน/เดือน/ปี : 23 พฤศจิกายน 2565 
หัวข้อ : 1. คู่มือการปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรยีนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ.2566 
 
 

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
          1. คู่มือการปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ.2566 
 

 

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

    ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล                                    ผู้อนุมัติรับรอง 

                                                                  
                              (นางสาวกุมภา ดาศรี)                                     (นายพีระพงษ์  ชีพเหล็ก) 
               ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน                       ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอกะทู้ 
                วันท่ี 23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565                              วันท่ี 23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565                               

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
 
  

(ว่าท่ีร.ต.หญิง รัตนพร  คงตุ้ง) 
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 

                                            วันท่ี 23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565                               
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://kathu321633.com/


แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ตามประกาศสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เร่ือง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 

สาหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกะทู้ 
วัน/เดือน/ปี 23 พฤศจิกายน 2565 
หัวข้อ : 1. ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นและรับเรื่องร้องเรียน ท่ีบุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อ
การดำเนินงานตามหน้าท่ีและอำนาจตามภารกิจของหน่วยงาน 
 
 
 
 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
1. ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นและรับเรื ่องร้องเรียน ที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการ
ดำเนินงานตามหน้าท่ีและอำนาจตามภารกิจของหน่วยงาน 
 
 
 
     
Link ภายนอก : http://kathu321633.com/ 
หมายเหตุ : ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

    ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล                                    ผู้อนุมัติรับรอง 

                                                                  
                              (นางสาวกุมภา ดาศรี)                                     (นายพีระพงษ์  ชีพเหล็ก) 
               ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน                       ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอกะทู้ 
                วันท่ี 23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565                              วันท่ี 23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565                               

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
 
  

(ว่าท่ีร.ต.หญิง รัตนพร  คงตุ้ง) 
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 

                                            วันท่ี 23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565                               
 
 
 
 

http://kathu321633.com/


แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เร่ือง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาคสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ชื่อหน่วยงาน :สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกะทู้ จังหวัดเชียงใหม่ 
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 : ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

    ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล                                    ผู้อนุมัติรับรอง 

                                                                  
                              (นางสาวกุมภา ดาศรี)                                     (นายพีระพงษ์  ชีพเหล็ก) 
               ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน                       ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอกะทู้ 
                วันท่ี 23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565                           วันท่ี 23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565                               

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
 
  

(ว่าท่ีร.ต.หญิง รัตนพร  คงตุ้ง) 
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 

                                            วันท่ี 23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565                               
 
 


