บันทึกขอความ
สวนราชการ กลุมงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสบเมย ต.แมคะตวน อ.สบเมย จ.แมฮองสอน ๕๘๑๑๐
ที่ มส ๐๐๓๒.๓๐๑ /1288
วันที่ ๓๐
๓๑ธันสิวาคม
งหาคม๒๕๖๔
๒๕๖๔
เรื่อง รายงานสรุปผลการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ภายในรอบ 12
เดือนของปงบประมาณ ๒๕๖๔ (ขอมูล ณ.วันที่ ๓๐
31 กัสินงหาคม
2564)
ยายน ๒๕๖๔
เรียน ผูอํานวยการโรงพยาบาลสบเมย
ตามที่สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ไดดําเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความ
โปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ซึ่งเปน
การประเมินเพื่อวัดระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน โดยมีประเด็นการประเมิน
จําแนกออกเปน ๙ ตัวชี้วัด ดังนี้ (๑) ตัวชี้วัดการเปดเผยขอมูล (๒) ตัวชี้วัดการจัดซื้อจัดจางและการจัดหาพัสดุ
(๓) ตัวชี้วัดการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (๔) ตัวชี้วัดการสงเสริม ความโปรงใส (๕) ตัวชี้วัดการรับ
สินบน (๖) ตัวชี้วัดการใชทรัพยสินของราชการ (๗) ตัวชี้วัดการดําเนินงานเพื่อปองกันการทุจริต (๘) ตัวชี้วัด
การปอ งกันผลประโยชนทั บซอน (๙) ตัวชี้วั ดการเสริม สรางวั ฒนธรรมองค กร โดยได นําหลัก การประเมิ น
คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐของสํานักงาน ป.ป.ช. มาประยุกตใชในการ
ประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร ง ใสในการดํ า เนิ น งานของหน ว ยงานในสั ง กั ด สํ า นั ก งานปลั ด กระทรวง
สาธารณสุข ราชการสวนภูมิภาค ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๔
ขอเท็จจริง
กลุ ม งานบริ ห ารทั่ ว ไป โรงพยาบาลสบเมย ได ต รวจสอบแล ว พบว า ใน 12เดื อ นของ
ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (ขอมูล ณ วันที่ ๓๑
หาคม๒๕๖๔
๒๕๖๔ ) ไมมีขอรองเรีย นเกี่ย วกับเรื่องรองเรีย น
๓๐ กัสินงยายน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขอเสนอแนะ
ปญหาเรื่องรองเรีย นที่เกี่ย วกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ของหนวยงาน
สวนใหญ มูลเหตุหลักในการเกิดปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ อาทิเชน การขาดประสิทธิภาพในการ
บังคับใชกฎหมาย เจาหนาที่ขาดคุณธรรมและจรรยาบรรณ ระบบงานมีชองทางทําใหเกิดมีการทุจริต แนว
ทางการปองกันปญหาที่จะเกิดขอรองเรีย นการทุจริตและประพฤติมิชอบ เห็นควรใหหนวยงานที่เกี่ย วของ
ดําเนินการดังนี้
๑. สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมแกเจาหนาที่ในหนวยงาน
๒. เผยแพรกฎหมาย ระเบียบและขอบังคับที่เกี่ยวของ
๓. หากมีปญหาในการปฏิบัติงานหรือพบชองโหวที่อาจจะทําใหเกิดการทุจริต ใหหนวยงานที่
เกี่ย วของเชิ ญเจาหนาที่ ผูรับผิดชอบงานดานตา งๆมาปรึกษาหารือ เพื่อ ปรับปรุง ใหมีความรัด กุม โปรงใส
ตรวจสอบได
๒./ทั้งนี้...

-๒ทั้งนี้ ขออนุมัตินํารายงานผลการดําเนินการเรื่องรองเรีย นการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
หนวยงานประกาศเผยแพรบนเว็บไซตของโรงพยาบาลสบเมย
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
๓๑ธันสิวาคม
งหาคม๒๕๖๔
พ.ศ. ๒๕๖๔
หัวขอ : 1. รายงานสรุปผลการดําเนินการเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบรอบ12 เดือนของ
ปงบประมาณ ๒๕๖๔ (ขอมูลณ.วันที่ ๓๐
31 กัสินงยายน
หาคม ๒๕๖๔
2564)
รายละเอียดขอมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)
1. รายงานสรุปผลการดําเนินการเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ รอบ12 เดือนของ
ปงบประมาณ ๒๕๖๔ (ขอมูลณ.วันที่ ๓๐
31 กัสินงหาคม
2564)
ยายน ๒๕๖๔
Link ภายนอก : ไมมี
หมายเหตุ :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………........……………………………………………………………
ผูรับผิดชอบการใหขอมูล

(นายเจษฎา ตอนรับ)
(นางวาสนา วงศมิตร)
ตำแหน
ง
นั
การงานทั่ว่วไปชํ
ไปปฏิ
บัติการ
ตําแหนง นักกจัจัดดการงานทั
านาญงาน
่ ๓๐เดืเดืออนนสิธังนหาคม
วาคม พ.ศ.
พ.ศ. ๒๕๖๔
๒๕๖๔
วันวัทีน่ ที๓๑

ผูอนุมัติรับรอง

(นายพิทจยา
าวงค)
(นายแพทย
กั รี หล
คมสาคร)
ตำแหน
ตําแหนงงผูผูออำนวยการโรงพยาบาล
ํานวยการโรงพยาบาล
วั
น
ที
่
๓๐
เดื
อ
น
นวาคมพ.ศ.
พ.ศ.๒๕๖๔
๒๕๖๔
วันที่ ๓๑ เดือน สิงธัหาคม

ผูรับผิดชอบการนําขอมูลขึ้นเผยแพร
(นายพงศวัฒน สมแกว)
ตําแหนง นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติงาน
วันที่ ๓๐
๓๑ เดืเดืออนนธัสินงวาคม
หาคมพ.ศ.
พ.ศ.๒๕๖๔
๒๕๖๔

