
 

                        บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอพล จังหวัดขอนแก่น ๔๐๑๒๐  

ที่  ขก ๐032/145                                   วันที่  9   มีนำคม ๒๕๖5 

เรื่อง    รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนรับเรื่องร้องเรียนกำรปฏบิัติงำนหรือบริกำรของเจ้ำหน้ำที่ และเร่ืองร้องเรียนกำรทุจริต
ประพฤติมิชอบ และขออนุมัติเผยแพร่ Web Site ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอพล 

เรียน    สำธำรณสุขอ ำเภอพล 

ตำมที่ ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอพล    ได้มีกำรจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของส ำนักงำน
สำธำรณสุขอ ำเภอพล  เพื่อรับเรื่องร้องเรียน กำรปฏิบัติงำนหรือให้บริกำร ของเจ้ำหน้ำที่ภำยในหน่วยงำน และเรื่องกำรทุจริต
และประพฤติมิชอบ ของเจ้ำหน้ำที่ ของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอพล และโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล ในสังกัดทั้ง ๑3 
แห่ง ไปแล้วนั้น 

                 หัวหน้ำศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ จึงขอรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน รอบ 6 เดือน ประจ ำปงีบประมำณ 
2565  (ตุลำคม 2564-มีนำคม 2565) ดังนี ้

1. เร่ืองร้องเรียนกำรปฏิบัติงำนหรือบริกำรของเจ้ำหน้ำที่ : ไม่มีเร่ืองร้องเรียน 
2. เร่ืองร้องเรียนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ : ไม่มีเร่ืองร้องเรียน 
ในส่วนกำรด ำเนินงำนตำมแนวทำงคู่มือกำรปฏิบัตงิำนของศูนย์รับเร่ืองร้องเรียน ทั้ง 2 แนวทำง คือ คู่มือกำร
ปฏิบัติงำนกำรรับเรื่องร้องเรียนกำรปฏิบัติงำนหรือบริกำรของเจ้ำหหน้ำที่ และเร่ืองกำรทุจริตประพฤติมมิชอบ 
: ไม่มีปัญหา หรืออุปสรรคในการด าเนินงานอต่อย่างใด 

        
 จึงเรียนมำเพื่อทรำบและขออนุมัติเผยแพร่ Web Site หน่วยงำนต่อไป 

            

       (นำยวชิรำวุธ  ผลบุญภิรมย์) 
            นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 

                        หัวหน้ำศูนย์รบัเร่ืองร้องเรียนร้องทุกข์ 
 

             - ทราบ/อนุมัติเผยแพร่ Web site 

                      

    (นำยชุวิทย์  ช ำนิงำน) 
                      สำธำรณสุขอ ำเภอพล 

 

 

 

 



 

 

สรุปรายงานสรุปผลการด าเนินงานศูนย์รับเรื่องร้องเรียน 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพลจังหวัดขอนแก่น 

ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2565 (รอบ 6 เดือน : ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) 
..................................................................................... 

1. ผลการด าเนินงานการจัดการเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือบริการของเจ้าหน้าที ่

เดือน เร่ืองกำรปฏิบัติงำนหรือให้บริกำร 
ของ จนท.  

กำรด ำเนินงำนแก้ไข กำรตอบผู้ร้องเรียน 

ตุลำคม 2564 ไม่มี - - 
พฤศจิกำยน 2564 ไม่มี - - 
ธันวำคม 2564 ไม่มี - - 
มกรำคม 2565 ไม่มี - - 
กุมภำพันธ์ 2565 ไม่มี - - 
มีนำคม 2565 ไม่มี - - 

ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

 ..........................ไม่มีข้อร้องเรียนฯ ........................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................ 
 

2. ผลการด าเนินงานการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ 

เดอืน เร่ืองทุจริตและประพฤติมิชอบ  กำรด ำเนินงำนแก้ไข กำรตอบผู้ร้องเรียน 
ตุลำคม 2564 ไม่มี - - 
พฤศจิกำยน 2564 ไม่มี - - 
ธันวำคม 2564 ไม่มี - - 
มกรำคม 2565 ไม่มี - - 
กุมภำพันธ์ 2565 ไม่มี - - 
มีนำคม 2565 ไม่มี - - 

 ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

 ..........................ไม่มีข้อร้องเรียนฯ ........................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................ 
          - ทราบ 

                                                                                                 
     (นำยวชิรำวุธ  ผลบุญภิรมย์)       (นำยชุวิทย์  ช ำนิงำน)   
นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร                สำธำรณสุขอ ำเภอพล  
หัวหน้ำศูนย์รับเร่ืองร้องเรียนร้องทุกข์                         
                 ผู้รำยงำน                                 
 



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพล 
แนบท้าย ประกาศส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพล 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพล 
พ.ศ. 2565 

แบบฟอร์มการขอเผยแพรข่้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพล 

ชื่อหนว่ยงำน : ..ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอพล.. 
วัน/เดือน/ปี : .  วันที่ 9 มีนำคม 2565...................................... 
หัวข้อ: ..หน่วยงำนมีข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน       
รำยละเอียด... (โดยสรุปหรือเอกสำรแนบ) 

1. บันทึกข้อควำมรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนศูนย์รับเรื่องร้องเรียน เสนอผู้บริหำร 
2. รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ รอบ 6 เดือน ปีงบประมำณ 2565     

Linkภำยนอก: ........ไม่มี.................................................................... 
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………....... 
................................................................................................................................................................................. 
 
                        

                        

(  / ) อนุมัติ           

(   ) ไม่อนุมัติ ระบุเหตุผล.................................... 

                    

(..นำยวชิรำวธุ  ผลบุญภิรมย์..)                       (นำยชวุิทย์  ช ำนิงำน) 
ต ำแหน่ง ...นักวชิำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร...... ต ำแหน่ง สำธำรณสุขอ ำเภอพล 

วันที่...๙..เดือน..มีนำคม...พ.ศ. ..2565.......       วันที่...๙..เดือน..มีนำคม...พ.ศ. ..2565.......       
 

ผู้รับผิดชอบกำรนำข้อมูลขึ้นเผยแพร ่

 

(นำยวชิรำวุธ  ผลบุญภิรมย์) 
ต ำแหน่ง นักวชิำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
วันที่...๙..เดือน..มีนำคม...พ.ศ. ..2565.......       

 


