
 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพรรณานิคม  
ตามประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพรรณานิคม  

เร่ือง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
 

 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพรรณานิคม 

 
ช่ือหน่วยงาน:...........สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร. .........................................  
วัน/เดือน/ปี:........... 9   กันยายน 2565....................................................................................... 

หัวข้อ:.......รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียน ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.     
  2565 ระหว่างวันท่ี 1 เมษายน 2565 -  31 สิงหาคม 2565...................... 
 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 

     1. รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าท่ีภายในหน่วยงาน 
ปีงบประมาณ 2565 ไตรมาส 3-4 (1 เมษายน 2565 -  31 สิงหาคม 2565) 
     2. สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าท่ีภายในหน่วยงาน 
     3. รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียน ปีพ.ศ. 2565 ระหว่างวันท่ี 1 เมษายน 
2565 -  31 สิงหาคม 2565  
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
Linkภายนอก:……ไม่มี…………………………………………………………………………………………………………………... 
หมายเหตุ:………………………………………………………………………………………………………………………………...... 
................................................................................................................................................................................ 
....................................................................................... ............................................................................... 

 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล ผู้อนุมัติรับรอง 
  

 
(.......นายเกียรติศักดิ์  สัพโส....) (......นายเทอดศักดิ์ จุลนีย์.....) 

ตำแหน่ง........นกัวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ........ ตำแหน่ง.....สาธารณสุขอำเภอพรรณานิคม......  
วันท่ี......9....เดือน..กนัยายน..พ.ศ....2565..... วันท่ี......9....เดือน..กนัยายน..พ.ศ....2565..... 

  
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร ่

 
 

(....นายเกียรติศักดิ์  สัพโส....) 
ตำแหน่ง.....นกัวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ.......... 

                                    วันท่ี......9....เดือน..กันยายน..พ.ศ....2565..... 
 
 

 
 
 



                               

                                                          บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพรรณานิคม โทร 042-779114 
ท่ี สน 0232/  วันที่        9 กันยายน 2565  
เร่ือง รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าท่ีภายในหน่วยงาน 

ปีงบประมาณ 2565 ไตรมาส 3-4 (1 เมษายน 2565 -  31 สิงหาคม 2565) 
  

   เรียน   สาธารณสุขอำเภอพรรณานิคม 
 

                    ด้วย ตามท่ีสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพรรณานิคม ได้เปิดศูนย์รับเรื่องร้องเรียนศูนย์รับข้อ
ร้องเรียนของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพรรณานิคม  เพื่อให้เป็นช่องทางในการร้องเรียนท่ีประชาชน
สามารถเข้าถึงได้โดยง่าย สะดวก และ ไม่ส้ินเปลืองค่าใช้จ่าย  กรณีมีเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ นั้น 
 

                         ในการนี้ งานรับเรื่องร้องเรียน  จึงขอรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้
ร้องเรียน ปีงบประมาณ 2565 ไตรมาส 3-4 (1 เมษายน 2565 -  31 สิงหาคม 2565)  พบว่าไม่มีข้อ
ร้องเรียน รายละเอียดดังรายงานท่ีแนบมาพร้อมนี้   

 

   จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณา 
           

 
 
     (นายเกียรติศักดิ์  สัพโส) 
             นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
 
                                  - ทราบ   

 
 

                       (นายเทอดศักดิ์  จุลนีย์)  
                                                 สาธารณสุขอำเภอพรรณานิคม         

 
 
 
 
    
 
 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพรรณานิคม 
โทร. 042-779114 

 “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ  เพ่ือชาติ” 
 

 

 



 
                  รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรยีนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
                       สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 
 
๑. หน่วยงาน : ศูนย์รับข้อร้องเรียนของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพรรณานิคม 
๒. ระยะเวลาการายงาน : ปีงบประมาณ 2565 (1 เมษายน 2565 -  31 สิงหาคม 2565)   
๓. ประเภทเร่ืองร้องเรียน : 
    ๓.๑  การทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าท่ีของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพรรณานิคม  
ลำดับท่ี วัน/เดือน/ปี 

ท่ีรับเรื่อง 
ร้องเรียน 

สรุปเรื่องท่ีได้รับการร้องเรียน 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 

วัน/เดือน/ปี 
ท่ีแจ้งผลการดำเนินการ 

ต่อข้อร้องเรียน 
- - - - 

  

   ๓.๒  การจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพรรณานิคม  
ลำดับท่ี วัน/เดือน/ปี 

ท่ีรับเรื่อง 
ร้องเรียน 

สรุปเรื่องท่ีได้รับการร้องเรียน 
การจัดซื้อจัดจ้าง 

วัน/เดือน/ปี 
ท่ีแจ้งผลการดำเนินการ 

ต่อข้อร้องเรียน 
- - - - 

 

   ๓.๒  เรื่องร้องเรียนท่ัวไป    
ลำดับท่ี วัน/เดือน/ปี 

ท่ีรับเรื่อง 
ร้องเรียน 

สรุปเรื่องท่ีได้รับการร้องเรียน 
เรื่องอื่น ๆ 

วัน/เดือน/ปี 
ท่ีแจ้งผลการดำเนินการ 

ต่อข้อร้องเรียน 
- - - - 

 

๔. สรุปจำนวนเร่ืองที่ร้องเรียน :  จำนวน 0  เรื่อง 
๕. ปัญหา/อุปสรรค :    
    ๕.๑ ผู้รับบริการไม่ทราบถึงช่องทางการร้องเรียนของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพรรณานิคม 
    ๕.๒ ผู้รับบริการบางกลุ่ม เช่น ชาวบ้าน  ไม่สามารถเข้าถึงช่องทางท่ีเปิดให้ทางโซเชียลเนตเวิร์ค ของ
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพรรณานิคม 
    ๕.๓ ผู้รับบริการ หรือเจ้าหน้าท่ีเกรงกลัวผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้นจากการร้องเรียน  
๖. แนวทางแก้ไข :    
    ๖.๑ ทำการประชาสัมพันธ์ช่องทางการส่งข้อร้องเรียนให้เพิ่มมากขึ้น  เช่น จดหมายข่าว  เวทีประชุมกำนัน
ผู้ใหญ่บ้าน  เวทีหัวหน้าส่วนราชการ เป็นต้น 
    ๖.๒ จัดทำมาตรการท่ีชัดเจน เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนของสำนักงานสาธารณสุข
อำเภอพรรณานิคม เน้นการรักษาความลับ  เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และมีธรรมาภิบาล 
 
 

                                              ผู้รายงาน.................................................. 
                                                         (นายเกียรติศักดิ์  สัพโส)                               
                                                    นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ                        
                                   
 
 
 
 
 
 



 
 

                                                          บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพรรณานิคม โทร 042-779114 
ท่ี สน 0232/  วันที่        9 กันยายน 2565 
เร่ือง รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียน ปีงบประมาณ 2565 ไตรมาส 3-4 

(1 เมษายน 2565 -  31 สิงหาคม 2565) 
  

   เรียน   สาธารณสุขอำเภอพรรณานิคม 
 

                    ด้วย ตามท่ีสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพรรณานิคม ได้เปิดศูนย์รับเรื่องร้องเรียนศูนย์รับข้อ
ร้องเรียนของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพรรณานิคม  เพื่อให้เป็นช่องทางในการร้องเรียนท่ีประชาชน
สามารถเข้าถึงได้โดยง่าย สะดวก และ ไม่ส้ินเปลืองค่าใช้จ่าย  กรณีมีเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ นั้น 
 

                         ในการนี้ งานรับเรื่องร้องเรียน  จึงขอรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้
ร้องเรียน ปีงบประมาณ 2565 ไตรมาส 3-4 (1 เมษายน 2565 -  31 สิงหาคม 2565)  พบว่าไม่มีข้อ
ร้องเรียน จึงไม่มีการรายงานให้ผู้ร้องเรียนทราบ รายละเอียดดังรายงานท่ีแนบมาพร้อมนี้   

 

   จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณา 
           

 
 
     (นายเกียรติศักดิ์  สัพโส) 
             นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
 
                                  - ทราบ   

 
 

                       (นายเทอดศักดิ์  จุลนีย์)  
                                                 สาธารณสุขอำเภอพรรณานิคม         

 
 
 
 
 
 
 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพรรณานิคม 
โทร. 042-779114 

 “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ  เพ่ือชาติ” 
  

 


