
 

                        บันทึกขอความ 
สวนราชการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพล จังหวัดขอนแกน 401๒0  

ที่  ขก ๐032/97                                วันที่  2 มีนาคม ๒๕๖4 

เรื่อง    รายงานผลการดำเนินงานตามประกาศฯ กรอบแนวทางการปองกันผลประโยชนทับซอนในหนวยงาน และขอ
อนมุัติเผยแพรรายงานผลการดำเนินงานใน Web Site ของหนวยงาน 

เรียน    สาธารณสุขอำเภอพล 

                 จากการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ป  งบประมาณ 2564 ของสำน ักงานสาธารณส ุขอำเภอพล 
ผูรับผิดชอบไดดำเนินการสรุป และรายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการปองกันผลประโยชนทับซอนใน
หนวยงาน และขออนุมัติเผยแพร Web Site ของหนวยงาน ดังนี ้
1. ผลการดำเนินงาน 

1. ยุทธศาสตร บูรณาการหนวยงานทุกสวนราชการในการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
  กิจกรรมที่ 1 จัดใหมีชองทางในการรับแจงเบาะแสทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมทั้งการรับเรื่องรองทุกขให
สามารถเขาถึงไดอยางสะดวกสบาย  ผลการดำเนินงานดังนี้ 

๑. จัดตั้งศูนยรับเรื่องรองเรียน รองทุกข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพล ใหอยูในหองปฏิบัติงาน
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพล 
                ๒. ชองทางในการรับเรื่องรองเรียนรองทุกข 
                     ๒.๑ มาดวยตนเอง 
                     ๒.๒ โทรศัพทหมายเลข ๐๔๓-๔๙๑๐๑๖ 
                     ๒.๓ หนังสือ/เอกสาร 
                     ๒.๔ E- mail :  phon00384@hotmail.com 
                     ๒.5 Face book  : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพล 
                     ๒.6 Web Site   :  http://www.phonpho.go.th/ 

 สรุปผลการดำเนินงานศูนยรับเรื่องรองเรียนรองทุกข รอบ 6 เดือน ปงบประมาณ 2564 
เดือน ประเภทเรื่องรองเรียน (จำนวนเรื่อง) การตอบกลับผูรองเรียน 

การจัดซื้อ จัดจาง การปฏิบัติงานเจาหนาที่ 
ตุลาคม 2563 ไมมี ไมมี - 
พฤศจิกายน 2563 ไมมี ไมมี - 
ธันวาคม 2563 ไมมี ไมมี - 
มกราคม 2564 ไมมี ไมมี - 
กุมภาพันธ 2564 ไมมี ไมมี - 
มีนาคม 2564 ไมมี ไมมี - 

 

mailto:phon00384@hotmail.com


 
 
                 กิจกรรมที่ 2  ประชาสัมพันธและใหบริการขอมูลขาวสารตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทาง
ราชการ พ.ศ. 2540  ผลการดำเนินงานในไตรมาส 2  

1. พัฒนาชองการสื่อสาร Web Sit ของหนวยงาน เริ่มมีและใชเมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม 2561 

 
 

 



 
 

2. พัฒนาชองการสื่อสารขาวประชาสัมพันธของหนวยงาน Face Book  

 
3. พัฒนาชองการสื่อสารขาวประชาสัมพันธของหนวยงาน  (One Page) 

 
 
 
 



 
ยุทธศาสตร เสริมสรางความเขมแข็งในการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
     กิจกรรมที่ 3  

1. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพล มีการดำเนินงาน ดังนี ้
1.1 ประกาศเรื่องเจตนารมณการบริหารงานและนโยบายการปองกันการทุจริตมิชอบ    
1.2 ประกาศเรื่องมาตรการปองกันการทุจริต และแกไขการกระทำผิดวินัย    
1.3 ประกาศเรื่องแนวทางปฏิบัติงานในหนวยงานดานการจัดซื้อจัดจางเพ่ือมิใหเกิดผล 
      ประโยชนทับซอน       
1.4 ประกาศแนวทางปองกันการมีผลประโยชนทับซอนของบุคคลในการปฏิบัติหนาที ่
  ราชการ พ.ศ.2563      
ผลการดำเนินงาน 
 1. เรื่องความเสี่ยงการใชรถยนตของทางราชการ 
  - ไมมีขาราชการหรือบุคคลนำรถยนตของทางราชการ ไปใชทำธุระสวนตัว 
  - ไมมีขาราชการหรือบุคคลนำรถยนตของทางราชการไปสถานที่ที่ไมเหมาะสม 
  -  ไมมีขาราชการหรือบุคคลนำรถยนตของทางราชการไปเก็บรักษาที่พักของตน 
  - ,มีการเบิกคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่เกิดจากไปราชการ 
  - หนวยงานมีคำสั่งขาราชการ บุคคลที่สามารถใชรถยนตของของทางราชการได 
  - ขาราชการ บุคคล ที่มีคำสั่งใชรถยนตราชการ มีการขออนุมัติใชรถยนตทุกครั้ง 
 2. เรื่องความเสี่ยงการเบิกจายคาตอบแทน 
  - มีการเบิกจายคาตอบแทนนอกเวลาราชการ ตรงตามวัน เวลาที ่ปฏ ิบ ัต ิจริง 
(คณะกรรมการตรวจสอบภายใน CUP ออกดำเนินการตรวจสอบ) 
  - การขึ้นเวรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ยังมีขาราชการ เจาหนาที่ ลงเวรกอนเวลาที่
กำหนด เชน วันหยุดราชการมีการลงเวรกอนเวลา 20.30 น.(จากการตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ) 
 3. ความเสี่ยงเรื่องการใชจายคาฝกอบรม ประชุม ศึกษาดูงานและสัมมนา 
  - มีการจัดทำแผนงาน/โครงการสอดคลองกับปญหาในพื้นที่ และกิจกรรมสอดคลอง
งบประมาณ (แผนงาน/โครงการ ผานการพิจารณาคณะกรรมการกลั่นกรองแผน CUP และกรณี
แผนงาน/โครงการงบจาก กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื ้นที ่ มีการคัดกรอง อนุมัติจาก
คณะกรรมการกองทุนฯ) 
 4. ความเสี่ยงเรื่องการจัดหาพัสดุ 
  - ยังมีการประชาสัมพันธ หรือประกาศการจัดซื้อจัดจาง ตามโครงการไมทั่วถึงใหผู มี
สวนไดสวนเสียไดรับทราบโดยทั่วกัน (โอกาสพัฒนา เรื่อง Web Site หนวยงานระดับ รพ.สต.) 
 
   



 
2. ปจจัยสนับสนุน 
  ในการดำเนินกิจกรรมตาง ๆ  ตามแผนปฏิบัติการฯ มีปจจัยในการสนับสนุนและผลักดันในการดำเนินการ
ประสบความสำเร็จ ดังนี้ 
  1)  ตัวชี้วัดนี้เปนตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ของหนวยงาน จึงถือเปนนโยบายสำคัญ ผูบริหารและเจาหนาที่
จึงใหความสำคัญในการดำเนินงาน 
  2)  การที่มีหนวยตรวจสอบภายใน  เปนการสรางระบบการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบไดในระดับหนึ่ง 
  3) มีการสรางกลไกของขอมูลขาวสารใหเกิดความโปรงใส โดยมีการจัดตั้งศูนยรับเรื่องราวรองทุกข  และ
ศูนยขอมูลขาวสาร  
  4)  มีการเผยแพรขอมูลทาง Web site และ Intranet ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพล 
3.ปญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน 
  การพัฒนาและยกระดับคุณธรรมความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยในสังกัดใหสูงขึ้น ตองไดรับ
ความรวมมือจากเจาหนาที่ทุกระดับใหมีความรู ความเขาใจ และตะหนัก และตองปลูกจิตสำนึกในการตอตานการทุจริต
และประพฤติมิชอบในการปฏิบัติงาน  การปฏิบัติอยางที่เคยทำไมไดแลว และยังขาดการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย
และภาคประสังคม ในการปองกันปราบปรามการทุจริต เนื่องจากชองทางการสื่อสารไมครอบคลุมเทาที่ควร 
4. ขอเสนอแนะ 
  1) พัฒนาศักยภาพและปลูกฝงขาราชการใหมีคุณธรรม จริยธรรม ไมกระทำการทุจริตประพฤติมิชอบ ให
เปนรูปธรรมมากขึ้น 
  2) พัฒนาระบบประเมินผลการเสริมสรางธรรมาภิบาลในระดับบุคคล โดยนำผลการประเมินมาใช
ประกอบการพิจารณาความดีความชอบ 
  3)  เปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการเขาถึงอำนาจการตัดสินใจ โดยใหประชาชนมีสวนรวม
ในการตรวจสอบในทุกขั้นตอน อยางโปรงใส สมเหตุสมผล และเพิ่มชองทางการสื่อสาร 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาอนุญาตเผยแพรรายงานผลการดำเนินงานใน Web Site ของ
หนวยงานตอไป 

                
    (นายวชิราวุธ  ผลบุญภิรมย) 

      นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
 

                                - ทราบ/อนุมัติเผยแพร Web site 

                                

                                          (นางทัศนีย  ทินราช)       
                             สาธารณสุขอำเภอพล 



                    

แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพล 
แนบทาย ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพล 

เรื่อง แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพล 
พ.ศ. 2564 

 
แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ชื่อหนวยงาน : ..สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพล.. 
วัน/เดือน/ป : วันที่ 2 มีนาคม  2564....................................... 
หัวขอ: ..รายงานผลการดำเนินงานตามประกาศฯ กรอบแนวทางการปองกันผลประโยชนทับซอนในหนวยงาน 
และขออนุมัติเผยแพรรายงานผลการดำเนินงานใน Web Site ของหนวยงาน 
Linkภายนอก: .... http://www.phonpho.go.th/................................................ 
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………....... 
................................................................................................................................................................................. 

                       ผูรับผิดชอบการใหขอมูล 

                       

                          

              ผูอนุมัติรับรอง 

(  / ) อนุมัติ        

(   ) ไมอนุมัติ ระบุเหตุผล....................................  

                      

(..นายวชิราวธุ  ผลบุญภิรมย..)                       (นางทัศนีย  ทินราช) 

ตำแหนง ...นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ...... ตำแหนง สาธารณสุขอำเภอพล 

วันที่...๒..เดือน...มีนาคม พ.ศ. ..256๔.......       วันที่...๒..เดือน...มีนาคม พ.ศ. ..256๔.......       



ผูรับผิดชอบการนำขอมูลขึ้นเผยแพร 

 

(นายวชิราวุธ  ผลบุญภิรมย) 
ตำแหนง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 

                                          วันที่...๒..เดือน...มีนาคม พ.ศ. ..256๔.......       

 


	เรียน    สาธารณสุขอำเภอพล

