
บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอโคกศรีสุพรรณ    จังหวัดสกลนคร 

 

ท่ี สน  15๓๒/371     วันท่ี         7      ตุลำคม      ๒๕๖5 
 

เร่ือง กำรเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรผ่ำนทำงเว็ปไซต์ 
 

เรียน สำธำรณสุขอ ำเภอโคกศรีสุพรรณ 
 

               ด้วยส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ(ส ำนักงำน ป.ป.ช.) ได้
ด ำเนินโครงกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ(ITA) และส ำนักงำน
สำธำรณสุขจังหวัดสกลนคร ให้ด ำเนินงำนด้ำนประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของ
หน่วยงำนภำครัฐ(ITA) ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖6   
       เพื่อให้กำรด ำเนินงำนด้ำนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน
ภำครัฐ(ITA) ของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอโคกศรีสุพรรณ  เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ โปร่งใส สำมำรถ
ตรวจสอบได้ กลุ่มงำนบริหำร ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอโคกศรีสุพรรณ ขออนุมัติและเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำร
ท่ีเป็นปัจจุบัน คือ 1.ข้อมูลพื้นฐำนท่ีเป็นปัจจุบัน 2.วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่ำนิยม MOPH 3.พรบ.มำตรฐำนทำง
จริยธรรม 2562 4.ประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือน 2564 5.ข้อก ำหนดจริยธรรมเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐ 
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 2564  6.อินโฟกรำพฟิค 7.ยุทธศำตร์ของประเทศโดยรวม 8.นโยบำย
และยุทธศำตร์ของหน่วยงำน  9.แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีของหน่วยงำน 10.รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำม
แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีของหน่วยงำน 11.แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปีของหน่วยงำนและผลกำรใช้
จ่ำยงบประมำณประจ ำปีของหน่วยงำน 12.คู่มือกำรปฏิบัติงำนกำรร้องเรียนกำรปฏิบัติงำนหรือให้บริกำร
เจ้ำหน้ำท่ี 13.คู่มือกำรปฏิบัติงำนกำรร้องเรียนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 14.คู่มือกำรปฏิบัติงำนตำม
ภำรกิจหลักและภำรกิจสนับสนุนของหน่วยงำน 15.คู่มือขั้นตอนกำรให้บริกำร 16.รำยงำนผลกำรด ำเนินกำร
เกี่ยวกับเรื่องกำรร้องเรียนกำรปฏิบัติงำนหรือให้บริกำรเจ้ำหน้ำท่ี 17.รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับเรื่อง
กำรร้องเรียนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 18.ข้อมูลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง  ผ่ำนทำงเว็ปไซต์ส ำนักงำนสำธำรณสุข
อ ำเภอโคกศรีสุพรรณ คือhttp://www.skko.moph.go.th/dward/web/index.php?module=d_koksri 
 
   
        จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบและพิจำรณำอนุญำต 
 
                                                      

                                                        
     (นำยสุริยัณห์  สุระสระ) 
          นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
 
        อนุญาต 

                                                                           
       (นำยภุชพงศ์  สุพัฒนกุล) 
       สำธำรณสุขอ ำเภอโคกศรีสุพรรณ 

“อยู่สกล รักสกล  ท ำเพ่ือสกลนคร” 

http://www.skko.moph.go.th/dward/web/index.php?module=d_koksri


แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอโคกศรีสุพรรณ 

ตามประกาศส านักงานสาธารณสุขอ าเภอโคกศรีสุพรรณ 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ส าหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาคส านักงานสาธารณสุขอ าเภอโคกศรีสุพรรณ 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอโคกศรีสุพรรณ 
 
 

ชื่อหน่วยงาน : ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอโคกศรีสุพรรณ  อ ำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร 

วัน/เดือน/ปี : 7  ตุลำคม  2565 

หัวข้อ : ขออนุมัติและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นปัจจุบัน 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสำรแนบ) 
             กลุ่มงำนบริหำร ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอโคกศรีสุพรรณ ขออนุมัติและเผยแพร่ขออนุมัติและ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นปัจจุบันต่อสำธำรณะผ่ำนเว็บไซต์ของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอโคกศรีสุพรรณ  
Link ภำยนอก(คลิก) : http://www.skko.moph.go.th/dward/web/index.php?module=d_koksri 
หมำยเหตุ : .......................................................................................................................................................... 
 
 
                   ผู้รับผิดชอบกำรให้ข้อมูล                                   ผู้อนุมัติรับรอง 

                                                                                      
                 (นำยสุริยัณห์  สุระสระ)                              ( นำยภุชพงศ์  สุพัฒนกุล ) 
              ต ำแหน่ง นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร      ต ำแหน่ง สำธำรณสุขอ ำเภอโคกศรีสุพรรณ 

            วันท่ี  7  เดือน  ตุลำคม  พ.ศ.2565                   วันท่ี  7  เดือน  ตุลำคม  พ.ศ.2565 

 
 

ผู้รับผิดชอบกำรน ำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
 

 

                                                    
(นำยสุริยัณห์  สุระสระ) 

ต ำแหน่ง  นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
วันท่ี  7  เดือน  ตุลำคม  พ.ศ.2565 

 

 
 
 
 

http://www.skko.moph.go.th/dward/web/index.php?module=d_koksri


บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอโคกศรีสุพรรณ    จังหวัดสกลนคร 

 

ท่ี สน  15๓๒/408     วันท่ี         27     ธันวำคม      ๒๕๖5 
 

เร่ือง กำรเผยแพร่รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรเรื่องร้องเรยีน 
 

เรียน สำธำรณสุขอ ำเภอโคกศรีสุพรรณ 
 

               ด้วยส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ(ส ำนักงำน ป.ป.ช.) ได้
ด ำเนินโครงกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ(ITA) และส ำนักงำน
สำธำรณสุขจังหวัดสกลนคร ให้ด ำเนินงำนด้ำนประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของ
หน่วยงำนภำครัฐ(ITA) ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖6   
       เพื่อให้กำรด ำเนินงำนด้ำนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน
ภำครัฐ(ITA) ของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอโคกศรีสุพรรณ  เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ โปร่งใส สำมำรถ
ตรวจสอบได้ กลุ่มงำนบริหำร ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอโคกศรีสุพรรณ ขอรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนศูนย์
ด ำรงธรรมส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอโคกศรีสุพรรณ รอบ 6 เดือน(ตุลำคม 2565-มีนำคม 2566) พบว่ำ ไม่
มีเรื่อร้องเรียนกำรปฏิบัติงำนหรือกำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำท่ี ไม่มีเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
และไม่มีเรื่องร้องเรียนท่ัวไปของเจ้ำหน้ำท่ีส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอโคกศรีสุพรรณ จึงขออนุมัติและเผยแพร่
รำยงำนผลกำรจัดกำรข้อร้องเรียน  ผ่ำนทำงเว็ปไซต์ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอโคกศรีสุพรรณ คือ
http://www.skko.moph.go.th/dward/web/index.php?module=d_koksri 
 
   
        จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบและพิจำรณำอนุญำต 
 
                                                      

                                                   
     (นำยสุริยัณห์  สุระสระ) 
                                              นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
 
 
 
        อนุญาต 

                                                                           
       (นำยภุชพงศ์  สุพัฒนกุล) 
       สำธำรณสุขอ ำเภอโคกศรีสุพรรณ 
 
 
 
 

“อยู่สกล รักสกล  ท ำเพ่ือสกลนคร” 

http://www.skko.moph.go.th/dward/web/index.php?module=d_koksri


รายงานสรุปผลการด าเนินงานข้อร้องเรียน 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอโคกศรีสุพรรณ  อ าเภอโคกศรีสุพรรณ  จังหวัดสกลนคร 

 
1.หน่วยงาน ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอโคกศรีสุพรรณ 
2.ระยะเวลาการรายงาน รอบท่ี 6 เดือน (ตุลำคม 2565 – มีนำคม 2566) 
3.ประเภทเร่ืองร้องเรียน 
 3.1 กำรปฏิบัติงำนหรือกำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำท่ีส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอโคกศรีสุพรรณ 
ล ำดับท่ี วัน เดือน ป ี

ท่ีรับเรื่องร้องเรียน 
สรุปเรื่องท่ีได้รับกำรร้องเรียน 

กำรปฏิบัติงำนหรือกำรให้บริกำร 
วัน เดือน ป ี

ท่ีแจ้งผลกำรด ำเนินกำร 
ต่อข้อร้องเรียน 

- - - - 
3.2 กำรทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้ำหน้ำท่ีส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอโคกศรีสุพรรณ 

ล ำดับท่ี วัน เดือน ป ี
ท่ีรับเรื่องร้องเรียน 

สรุปเรื่องท่ีได้รับกำรร้องเรียน 
กำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 

วัน เดือน ป ี
ท่ีแจ้งผลกำรด ำเนินกำร 

ต่อข้อร้องเรียน 
- - - - 

3.3 เรื่องอื่นๆ  
ล ำดับท่ี วัน เดือน ป ี

ท่ีรับเรื่องร้องเรียน 
สรุปเรื่องท่ีได้รับกำรร้องเรียน 

เรื่องอื่นๆ 
วัน เดือน ป ี

ท่ีแจ้งผลกำรด ำเนินกำร 
ต่อข้อร้องเรียน 

- - - - 
 
4.สรุปเร่ืองที่ร้องเรียน   0   เรื่อง(ไม่มีเรื่องร้องเรียน) 
5.ปัญหา/อุปสรรค  
 5.1 ผู้รับบริกำรไม่ทรำบช่องทำงกำรร้องเรียน 
 5.2 ผู้รับบริกำรบำงกลุ่ม เช่น ประชำชนในชนบท ไม่สำมำรถเข้ำถึงช่องทำง Social network 
 5.3 ผู้รับบริกำรดกรงกลัวผลกระทบท่ีอำจจะเกิดขึ้นจำกกำรร้องเรียน 
6.แนวทางแก้ไข 
 6.1 ประชำสัมพันธ์ช่องทำงกำรร้องเรียนให้มำกขึ้น ผ่ำนทำงท่ีประชุมหัวหน้ำส่วนรำชกำร ก ำนัน 
ผู้ใหญ่บ้ำน อสม. หอกระจำยข่ำวประจ ำหมู่บ้ำน/ชุมชน 
 6.1 ท ำมำตรกำรท่ีชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับกำรจัดกำรข้อร้องเรียนของส ำนักงำนสำธำรณสุข
อ ำเภอโคกศรีสุพรรณ   
 
 

                                                                                  ผู้รำยงำน  
                                                                                    (นำยสุริยัณห์  สุระสระ) 

                                                                                         นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
 
 



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอโคกศรีสุพรรณ 

ตำมประกำศส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอโคกศรีสุพรรณ 

เรื่อง แนวทำงกำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะผ่ำนเว็บไซต์ของหน่วยงำน พ.ศ. ๒๕๖1 
ส ำหรับหน่วยงำนในรำชกำรบริหำรส่วนภูมิภำคส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอโคกศรีสุพรรณ 

 
แบบฟอร์มกำรขอเผยแพร่ข้อมูลผ่ำนเว็บไซต์ของหน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอโคกศรีสุพรรณ 
 
 

ชื่อหน่วยงาน : ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอโคกศรีสุพรรณ  อ ำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร 

วัน/เดือน/ปี :  27   ธันวำคม  2565 

หัวข้อ : รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรเรื่องร้องเรียน 

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสำรแนบ) 
             กลุ่มงำนบริหำร ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอโคกศรีสุพรรณ ขออนุมัติและเผยแพร่สรุปผลกำร
ด ำเนินกำรเรื่องร้องเรียนกำรปฏิบัติงำนหรือกำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำท่ี ร้องเรียนกำรทุจริตและประพฤติมิ
ชอบของเจ้ำหน้ำท่ี เดือน ตุลำคม 2565 –  ธันวำคม 2565   ต่อสำธำรณะผ่ำนเว็บไซต์ของหน่วยงำน พ.ศ. 
๒๕๖1 ของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอโคกศรีสุพรรณ  
Link ภำยนอก : ..... http://www.skko.moph.go.th/dward/web/index.php?module=d_koksri 
หมำยเหตุ : .......................................................................................................................................................... 
 
 

                   ผู้รับผิดชอบกำรให้ข้อมูล                                   ผู้อนุมัติรับรอง 

                                                                                      
                 (นำยสุริยัณห์  สุระสระ)                              ( นำยภุชพงศ์  สุพัฒนกุล ) 
              ต ำแหน่ง นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร      ต ำแหน่ง สำธำรณสุขอ ำเภอโคกศรีสุพรรณ 

            วันท่ี  27  เดือน  ธันวำคม  พ.ศ.2565           วันท่ี  27  เดือน  ธันวำคม  พ.ศ.2565 

 
 

ผู้รับผิดชอบกำรน ำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
 

                                                       

                                                       
(นำยสุริยัณห์  สุระสระ) 

ต ำแหน่ง  นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
วันท่ี  27  เดือน  ธันวำคม  พ.ศ.2565 

 

 

http://www.skko.moph.go.th/dward/web/index.php?module=d_koksri

