
บันทึกข้อความ 
 
ส่วนราชการ ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอสบเมย  โทร ๐-๕๓๖๑–8089  
ท่ี มส 0632/394                                      วันที่   ๑  กันยำยน ๒๕๖๔    
เร่ือง  รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนกำรปฏิบัติงำนหรือกำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที่

ภำยในหน่วยงำน 

 เรียน  สำธำรณสุขอ ำเภอสบเมย 

เร่ืองเดิม    
 ตำมที่ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข  ได้ด ำเนินโครงกำรประเมินคุณธรรมและควำม

โปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment : ITA) ซึ่งเป็น
กำรประเมินเพื่อวัดระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน โดยมีประเด็นกำรประเมิน 
จ ำแนกออกเป็น ๙ ตัวชี้วัด ดังน้ี (๑) ตัวชี้วัดกำรเปิดเผยข้อมูล (๒) ตัวชี้วัดกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรจัดหำพัสดุ 
(๓) ตัวชี้วัดกำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล (๔) ตัวชี้วัดกำรส่งเสริมควำมโปร่งใส (๕) ตัวชี้วัดกำรรับ
สินบน (๖) ตัวชี้วัดกำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร (๗) ตัวชี้วัดกำรด ำเนินงำนเพื่อป้องกันกำรทุจริต (๘) ตัวชี้วัด
กำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (๙) ตัวชี้วัดกำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมองค์กร โดยได้น ำหลักกำรประเมิน
คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐของส ำนักงำน ป.ป.ช. มำประยุกต์ใช้ในกำร
ประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 
รำชกำรส่วนภูมิภำค ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๔     

ข้อเท็จจริง 
กลุ่ ม กฎ หม ำย  ส ำ นั กง ำนสำธ ำร ณสุ ข อ ำ เ ภอ สบ เม ย  ไ ด้ต รว จส อบ แล้ วพ บว่ ำ                      

ในปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๔ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ สิงหำคม ๒๕๖๔) ไม่มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนกำร
ปฏิบัติงำนหรือกำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที่ภำยในหน่วยงำน    

ข้อเสนอแนะ  

ปัญหำเร่ืองร้องเรียนที่เกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนหรือกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน ส่วนใหญ่เกิด
จำกกำรขำดควำมสำมำรถในกำรด ำเนินงำนและควำมเป็นมืออำชีพในกระบวนกำรด ำเนินงำน กำรขำด
ประสิทธิภำพในกำรบังคับใช้กฎหมำย แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำเร่ืองร้องเรียนทั่วไปที่เกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำน 
เห็นควรให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องด ำเนินกำรดังน้ี 

๑. น ำกระบวนงำนต่ำงๆที่ เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติงำนหรือแนวทำงปฏิบัติของหน่วยงำน           
มำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงำน 

๒. เผยแพร่กฎหมำย ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 

๓. หำกมีปัญหำในทำงปฏิบัติให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเชิญเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบงำนด้ำนต่ำงๆ
มำปรึกษำหำรือและแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อเป็นกำรเพิ่มพูนทักษะที่เกี่ยวข้องกับบุคลำกร 

 

 

 

 

 

๒./ทั้งน้ี... 



-๒- 

ทั้งน้ี ขออนุมัติน ำรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรเร่ืองร้องเรียนกำรปฏิบัติงำนหรือกำรให้บริกำร
ของเจ้ำหน้ำที่ภำยในหน่วยงำนประกำศเผยแพร่บนเว็บไซต์ของส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน   

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบและพิจำรณำอนุมัติ 

 

 

      (นำยกฤต วงศ์น้อย) 
         นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 

 

 

      อนุมัติ/อนุญำต 

      ไม่อนุมัติ       

     

 

   (นำยด ำรงค์ นันยบุตร) 
   สำธำรณสุขอ ำเภอสบเมย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บันทึกข้อความ 
 
ส่วนราชการ  ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอสบเมย      โทร ๐-๕๓๖๑–8089 
ท่ี มส 0632/395                                        วันที่   ๑ กันยำยน ๒๕๖๔    
เร่ือง  รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 

เรียน  สำธำรณสุขอ ำเภอสบเมย 

เร่ืองเดิม    
 ตำมที่ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข  ได้ด ำเนินโครงกำรประเมินคุณธรรมและควำม

โปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment : ITA) ซึ่งเป็น
กำรประเมินเพื่อวัดระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน โดยมีประเด็นกำรประเมิน 
จ ำแนกออกเป็น ๙ ตัวชี้วัด ดังน้ี (๑) ตัวชี้วัดกำรเปิดเผยข้อมูล (๒) ตัวชี้วัดกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรจัดหำพัสดุ 
(๓) ตัวชี้วัดกำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล (๔) ตัวชี้วัดกำรส่งเสริมควำมโปร่งใส (๕) ตัวชี้วัดกำรรับ
สินบน (๖) ตัวชี้วัดกำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร (๗) ตัวชี้วัดกำรด ำเนินงำนเพื่อป้องกันกำรทุจริต (๘) ตัวชี้วัด
กำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (๙) ตัวชี้วัดกำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมองค์กร โดยได้น ำหลักกำรประเมิน
คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐของส ำนักงำน ป.ป.ช. มำประยุกต์ใช้ในกำร
ประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 
รำชกำรส่วนภูมิภำค ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๔     

ข้อเท็จจริง 
กลุ่ ม กฎ หม ำย  ส ำ นั กง ำนสำธ ำร ณสุ ข อ ำ เ ภอ สบ เม ย  ไ ด้ต รว จส อบ แล้ วพ บว่ ำ                      

ในปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๔ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ สิงหำคม ๒๕๖๔) ไม่มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับกำรทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ   

ข้อเสนอแนะ  

ปัญหำเร่ืองร้องเรียนที่เกี่ยวกับกำรทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำน ส่วน
ใหญ่ มูลเหตุหลักในกำรเกิดปัญหำกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ อำทิเช่น กำรขำดประสิทธิภำพในกำรบังคับใช้
กฎหมำย เจ้ำหน้ำที่ขำดคุณธรรมและจรรยำบรรณ ระบบงำนมีช่องทำงท ำให้เกิดมีกำรทุจริต แนวทำงกำร
ป้องกันปัญหำที่จะเกิดข้อร้องเรียนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ เห็นควรให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องด ำเนินกำร
ดังน้ี 

๑. ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่เจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำน 

๒. เผยแพร่กฎหมำย ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 

๓. หำกมีปัญหำในกำรปฏิบัติงำนหรือพบช่องโหว่ที่อำจจะท ำให้เกิดกำรทุจริต ให้หน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องเชิญเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบงำนด้ำนต่ำงๆมำปรึกษำหำรือ เพื่อปรับปรุง ให้มีควำมรัดกุม โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ 

 

 

 

 

๒./ทั้งน้ี... 



-๒- 

ทั้งน้ี ขออนุมัติน ำรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรเร่ืองร้องเรียนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบของ
หน่วยงำนประกำศเผยแพร่บนเว็บไซต์ของส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน   

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบและพิจำรณำอนุมัติ 

 

 

      (นำยกฤต วงศ์น้อย) 
         นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 

 

 

      อนุมัติ/อนุญำต 

      ไม่อนุมัติ       

     

 

   (นำยด ำรงค์ นันยบุตร) 
   สำธำรณสุขอ ำเภอสบเมย 

 


