
     บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง โทร ๐๔๒ ๗๙๔๑๑๙ 
    

ท่ี สน ๐๙๓๒/509 วันที่ 2 กันยายน ๒๕๖๔ 
 

เร่ือง รายงานสรุปผลการดำเนินการต่อข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบและการปฏิบัติงานหรือการ
ให้บริการของเจ้าหน้าท่ีภายในหน่วยงาน และขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซด์ 

  

 เรียน   สาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง 
  

   ด้วย สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(สำนักงาน ปปช.) ได้
ดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) และสำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ให้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง ดำเนินงานด้านประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 256๔ นั้น 

            เพื่อให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA) 
ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบได้ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร และขออนุญาตเผยแพร่ทางเว็ บไซต์ของ
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง 
 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  และพิจารณาอนุญาต 
 

                                                             
                   (นางภาวิดา อุดมฉวี) 
          นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
 

 

 
 
 

                                                          (นายทองศักดิ์ ชายกวด) 
            สาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง  
 
 
 
 
 
 
 



รายงานสรุปผลการดำเนินการต่อข้อร้องเรียน 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 

และการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าท่ีภายในหน่วยงาน 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 

 
๑. หน่วยงาน : ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง 
๒. ระยะเวลาการายงาน :รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๓ – มีนาคม ๒๕๖๔) 
๓. ประเภทเร่ืองร้องเรียน : 
 
 ๓.๑  การทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าท่ีของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง 
 
ลำดับท่ี วัน/เดือน/ป ี

ท่ีรับเรื่อง 
ร้องเรียน 

สรุปเรื่องท่ีได้รับการร้องเรียน 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 

วัน/เดือน/ป ี
ท่ีแจ้งผลการ
ดำเนินการ 

ต่อข้อร้องเรียน 
- - ไม่มีเรื่องร้องเรียน - 

 
 ๓.๒  การปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าท่ีของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง 
 
ลำดับท่ี วัน/เดือน/ป ี

ท่ีรับเรื่อง 
ร้องเรียน 

สรุปเรื่องท่ีได้รับการร้องเรียน 
การปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าท่ี 

วัน/เดือน/ป ี
ท่ีแจ้งผลการ
ดำเนินการ 

ต่อข้อร้องเรียน 
- - ไม่มีเรื่องร้องเรียน - 

 
 
๔. สรุปจำนวนเร่ืองที่ร้องเรียน : จำนวน ๐ เรื่อง 
 
๕. ปัญหา/อุปสรรค : 
 ๕.๑ ผู้รับบริการไม่ทราบถึงช่องทางการร้องเรียนของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบา้นม่วง 
 ๕.๒ ผู้รับบริการบางกลุ่ม เช่น ชาวบ้าน  ไม่สามารถเข้าถึงช่องทางท่ีเปิดให้ทาง Social Network 
ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง 
 ๕.๓ ผู้รับบริการ หรือเจ้าหน้าท่ีเกรงกลัวผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้นจากการร้องเรียน  
 
 
 
 



๖. แนวทางแก้ไข : 
 ๖.๑ ทำการประชาสัมพันธ์ช่องทางการส่งข้อร้องเรียนให้เพิ่มมากขึ้น  เช่น จดหมายข่าว  ท่ีประชุม
กำนันผู้ใหญ่บ้าน  ท่ีประชุมหัวหน้าส่วนราชการ โรงเรียน อสม. เป็นต้น 
 ๖.๒ จัดทำมาตรการท่ีชัดเจน เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนของสำนักงาน
สาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง เน้นการรักษาความลับ  เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และมีธรรมาภิบาล 
 

                     
             ผู้รายงาน 
      (นางภาวิดา อุดมฉวี)  
        นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
                                                                  
         (นายทองศักดิ์ ชายกวด) 
                                                  สาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานสรุปผลการดำเนินการต่อข้อร้องเรียน 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 

และการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าท่ีภายในหน่วยงาน 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 

 
๑. หน่วยงาน : ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง 
๒. ระยะเวลาการายงาน :รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๓ – กันยายน ๒๕๖๔) 
๓. ประเภทเร่ืองร้องเรียน : 
 
 ๓.๑  การทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าท่ีของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง 
 
ลำดับท่ี วัน/เดือน/ป ี

ท่ีรับเรื่อง 
ร้องเรียน 

สรุปเรื่องท่ีได้รับการร้องเรียน 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 

วัน/เดือน/ป ี
ท่ีแจ้งผลการ
ดำเนินการ 

ต่อข้อร้องเรียน 
- - ไม่มีเรื่องร้องเรียน - 

 
 ๓.๒  การปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าท่ีของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง 
 
ลำดับท่ี วัน/เดือน/ป ี

ท่ีรับเรื่อง 
ร้องเรียน 

สรุปเรื่องท่ีได้รับการร้องเรียน 
การปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าท่ี 

วัน/เดือน/ป ี
ท่ีแจ้งผลการ
ดำเนินการ 

ต่อข้อร้องเรียน 
- - ไม่มีเรื่องร้องเรียน - 

 
 
๔. สรุปจำนวนเร่ืองที่ร้องเรียน : จำนวน ๐ เรื่อง 
 
๕. ปัญหา/อุปสรรค : 
 ๕.๑ ผู้รับบริการไม่ทราบถึงช่องทางการร้องเรียนของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง 
 ๕.๒ ผู้รับบริการบางกลุ่ม เช่น ชาวบ้าน  ไม่สามารถเข้าถึงช่องทางท่ีเปิดให้ทาง Social Network 
ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง 
 ๕.๓ ผู้รับบริการ หรือเจ้าหน้าท่ีเกรงกลัวผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้นจากการร้องเรียน  
 
 
 
 



๖. แนวทางแก้ไข : 
 ๖.๑ ทำการประชาสัมพันธ์ช่องทางการส่งข้อร้องเรียนให้เพิ่มมากขึ้น  เช่น จดหมายข่าว  ท่ีประชุม
กำนันผู้ใหญ่บ้าน  ท่ีประชุมหัวหน้าส่วนราชการ โรงเรียน อสม. เป็นต้น 
 ๖.๒ จัดทำมาตรการท่ีชัดเจน เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนของสำนักงาน
สาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง เน้นการรักษาความลับ  เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และมีธรรมาภิบาล 
 

                     
             ผู้รายงาน 
      (นางภาวิดา อุดมฉวี)  
        นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
                                                                  
         (นายทองศักดิ์ ชายกวด) 
                                                  สาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง  
ตามประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง 

เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินการต่อข้อร้องเรียน 
การทุจริตและประพฤติมิชอบและการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าทีภ่ายในหนว่ยงาน 

สำหรบัหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาคสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัด 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง 

 
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง 
วัน/เดือน/ปี : 2  กันยายน  2564 
หัวข้อ : รายงานสรุปผลการดำเนินการต่อข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบและการปฏิบัติงานหรือ
การให้บริการของเจ้าหน้าท่ีภายในหน่วยงาน รอบ 6 เดือน และ รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ 
2564 
 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
       รายงานสรุปผลการดำเนินการต่อข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบและการปฏิบัติงานหรือ
การให้บริการของเจ้าหน้าท่ีภายในหน่วยงาน รอบ 6 เดือน และ รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ 
2564 
 
Link ภายนอก :         https://bmhp.hosthai.com/notify_show?id=39856 
                           
หมายเหตุ :  
 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล 

 
(นางภาวิดา อุดมฉวี) 

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
วันท่ี 2  เดือน  กันยายน  พ.ศ. 256๔ 

ผู้อนุมัติรับรอง 
 
 

(นายทองศักดิ์ ชายกวด) 
ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง 

วันท่ี 2  เดือน  กันยายน  พ.ศ. 256๔ 
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

 
(นางสาวพัชรี นินันตัง) 

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
วันท่ี 2  เดือน  กันยายน  พ.ศ. 256๔ 


