บันทึกขอความ
สวนราชการ กลุมงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสบเมย ต.แมคะตวน อ.สบเมย จ.แมฮองสอน ๕๘๑๑๐
ที่ มส ๐๐๓๒.๓๐๑ /1281

วันที่ ๓๑
หาคม๒๕๖๔
๒๕๖๔
๓๐ ธัสินงวาคม
เรื่อง รายงานสรุปผลการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียนการปฏิบัติงานหรือการใหบริการภายในรอบ 12 เดือน
ยายน 2564)
๒๕๖๔
ของปงบประมาณ ๒๕๖๔ (ขอมูล ณ.วันที่ ๓๐
31 กัสินงหาคม
เรียน ผูอํานวยการโรงพยาบาลสบเมย
ตามที่สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ไดดําเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสใน
การดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ซึ่งเปนการประเมินเพื่อ
วัดระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน โดยมีประเด็นการประเมิน จําแนกออกเปน ๙
ตัวชี้วัด ดังนี้ (๑) ตัวชี้วัดการเปดเผยขอมูล (๒) ตัวชี้วัดการจัดซื้อจัดจางและการจัดหาพัสดุ (๓) ตัวชี้วัดการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล (๔) ตัวชี้วัดการสงเสริม ความโปรงใส (๕) ตัวชี้วัดการรับสิ นบน (๖) ตัวชี้วั ดการใช
ทรัพยสินของราชการ (๗) ตัวชี้วัดการดําเนินงานเพื่อปองกันการทุจริต (๘) ตัวชี้วัดการปองกันผลประโยชนทับซอน
(๙) ตัวชี้วัดการเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร โดยไดนําหลักการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน
ของหนว ยงานภาครั ฐของสํ านั ก งาน ป.ป.ช. มาประยุ กต ใ ชใ นการประเมิน คุณ ธรรมและความโปรง ใสในการ
ดําเนินงานของหนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการสวนภูมิภาค ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๔
ขอเท็จจริง
กลุ ม งานบริ ห ารทั่ ว ไป โรงพยาบาลสบเมย ได ต รวจสอบแล ว พบว า ในรอบ 12 เดื อ นของ
๓๐ กัสินงยายน
ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (ขอมูล ณ วันที่ ๓๑
หาคม๒๕๖๔
๒๕๖๔) ไมมีขอรองเรีย นเกี่ย วกับเรื่องรองเรีย นการ
ปฏิบัติงานหรือการใหบริการ
ขอเสนอแนะ
ปญหาเรื่องรองเรียนที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือการดําเนินงานของหนวยงาน สวนใหญเกิดจาก
การขาดความสามารถในการดําเนินงานและความเปนมืออาชีพในกระบวนการดําเนินงาน การขาดประสิ ทธิภาพใน
การบังคับใชกฎหมาย แนวทางการแกไขปญหาเรื่องรองเรียนทั่วไปที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน เห็นควรใหหนวยงานที่
เกี่ยวของดําเนินการดังนี้
๑. นํ า กระบวนงานต า งๆที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การปฏิ บั ติ ง านหรื อ แนวทางปฏิ บั ติ ข องหน ว ยงาน
มาเผยแพรบนเว็บไซตของหนวยงาน
๒. เผยแพรกฎหมาย ระเบียบและขอบังคับที่เกี่ยวของ
๓. หากมีปญหาในทางปฏิบัติใหหนวยงานที่เกี่ย วของเชิญเจาหนาที่ผูรับผิดชอบงานดานตางๆมา
ปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนขอมูลเพื่อเปนการเพิ่มพูนทักษะที่เกี่ยวของกับบุคลากร
๒./ทั้งนี้...
-๒-

ทั้งนี้ ขออนุมัตินํารายงานผลการดําเนินการเรื่องรองเรีย นการปฏิบัติงานหรือการใหบริการและ
รายงานผลการดําเนินการเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของหนวยงานประกาศเผยแพรบนเว็บไซตของ
โรงพยาบาลสบเมย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติ

(นางวาสนา วงศมิตร)
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญงาน
หัวหนากลุมงานบริหารทั่วไป




อนุมัติ/อนุญาต
ไมอนุมัติ
(นายแพทยจักรี คมสาคร)
ผูอํานวยการโรงพยาบาลสบเมย

แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในราชการบริหารสวนภูมิภาค
โรงพยาบาลสบเมย
ตามประกาศโรงพยาบาลสบเมย
เรื่อง แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน พ.ศ. ๒๕๖๔
แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของโรงพยาบาลสบเมย
ชื่อหนวยงาน : โรงพยาบาลสบเมย
วัน/เดือน/ป : วันที่ ๓๐
๓๑ ธันสิวาคม
งหาคม๒๕๖๔
พ.ศ. ๒๕๖๔
หัวขอ : ๑. รายงานสรุปผลการดําเนินการเรื่องรองเรียนการปฏิบัติงานหรือการใหบริการของเจาหนาที่ภายใน
หนวยงาน รอบ12 เดือนของปงบประมาณ ๒๕๖๔ (ขอมูลณ.วันที่ ๓๐
31 กัสินงยายน
หาคม ๒๕๖๔
2564)
๒. รายงานสรุปผลการดําเนินการเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบรอบ12 เดือนของ
ปงบประมาณ ๒๕๖๔ (ขอมูลณ.วันที่ ๓๐
31 กัสินงหาคม
2564)
ยายน ๒๕๖๔
รายละเอียดขอมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)
๑. รายงานสรุปผลการดําเนินการเรื่องรองเรียนการปฏิบัติงานหรือการใหบริการของเจาหนาที่ภายใน
ยายน ๒๕๖๔
หนวยงาน รอบ12 เดือนของปงบประมาณ ๒๕๖๔ (ขอมูลณ.วันที่ ๓๐
31 กัสินงหาคม
2564)
๒. รายงานสรุปผลการดําเนินการเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ รอบ12 เดือนของ
ปงบประมาณ ๒๕๖๔ (ขอมูลณ.วันที่ ๓๐
31 กัสินงยายน
หาคม ๒๕๖๔
2564)
Link ภายนอก : ไมมี
หมายเหตุ : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………........……………………………………………………………………
………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………
ผูรับผิดชอบการใหขอมูล

(นายเจษฎาวงศ
ตอนรั
(นางวาสนา
มิตบร))
การงานทั่วไปชํ
่วไปปฏิ
บัติการ
ตํตำแหน
าแหนง งนันักกจัดจัดการงานทั
านาญงาน
วันวัทีน่ ที๓๑
่ ๓๐เดืเดือนอนสิงธัหาคม
นวาคมพ.ศ.
พ.ศ.๒๕๖๔
๒๕๖๔

ผูอนุมัติรับรอง

(นายพิจทกั ยา
หลาวงค)
(นายแพทย
รี คมสาคร)
ตํตำแหน
าแหนงง ผูผูออําำนวยการโรงพยาบาล
นวยการโรงพยาบาล
่ ๓๑เดือเดืนอธันนวาคม
สิงหาคม
๒๕๖๔
วันวัทีน่ ที๓๐
พ.ศ.พ.ศ.
๒๕๖๔

ผูรับผิดชอบการนําขอมูลขึ้นเผยแพร
(นายพงศวัฒน สมแกว)
ตําแหนง นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติงาน
วันวัทีน่ ที๓๑
่ ๓๐เดืเดืออนนสิธังนหาคม
วาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

