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รายงานผลด าเนินการ 
ตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ 

ประจ าปีงบประมาณ 2565 
(รอบ 6 เดือน) 

……………………………………………………….………. 
1.ความเป็นมา  
 ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอพล ได้จัดท ำแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 เพ่ือใช้เป็นกรอบด ำเนินงำนในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำค
หน่วยงำน สำมำรถนำไปสู่กำรปฏิบัติได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยพิจำรณำสอดคล้องกับเจตนำรมณ์ของรัฐธรรมนูญ
แห่งรำชอำณำจักรไทย พ.ศ.2560 พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของทำงรำชกำร พ.ศ.2540 พระรำชกฤษฎีกำ
ว่ำด้วยหลักฐำนและวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ.2556 ยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและกำร
ปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ2560-2564) ก ำหนดให้ปลูกฝังค่ำนิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนัก
ในกำรรักษำศักดิ์ศรีควำมเป็นข้ำรำชกำรและควำมซื่อสัตย์สุจริต  ควบคู่กับกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐที่มี
ประสิทธิภำพ เพ่ือป้องกำรและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ  รวมถึง ค ำสั่งคณะ
รักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ 69/2557 ลงวันที่18 มิถุนำยน 2557 เรื่องมำตรกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำร
ทุจริตประพฤติมิชอบ ได้มีค ำสั่งให้ทุกส่วนรำชกำรและหน่วยงำนของรัฐ ก ำหนดมำตรกำร หรือแนวทำงป้องกัน
และแก้ไขปัญหำกำรทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนรำชกำรของหน่วยงำนของรัฐ โดยมุ่งเน้นกำรสร้ำงธรรมำภิบำลใน
กำรบริหำรงำน และส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วนในกำรตรวจสอบ  เฝ้ำระวัง เพ่ือสกัดกั้นมิให้เกิดกำร
ทุจริตประพฤติมิชอบ ตำมนโยบำยคณะรัฐมนตรีที่มีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี ได้แถลงต่อสภำ
นิติบัญญัติแห่งชำติ เมื่อวันที่ 12 กันยำยน 2557 ข้อ 10 เรื่องกำรส่งเสริมกำรบริหำรรำชกำรรำชแผ่นดินที่มีธรร
มำภิบำล รวมถึงมำตรกำรกระทรวงสำธำรณสุข 3ป. 1ค. (ปลูกจิตส ำนึก ป้องกัน ปรำบปรำม เครือข่ำย) โดย
ปีงบประมำณ พ.ศ.2563 ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอพลไดจ้ัดท ำแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำม
กำรทุจริต ดังรำยละเอียดต่อไปนี้  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 1  
 ปลูกและปลุกจิตส ำนึกกำรต่อต้ำนทุจริต เน้นกำรปรับเปลี่ยนฐำนควำมคิดของคน ในทุกภำคส่วนในกำร
รักษำประโยชน์สำธำรณะ  
เป้าประสงค์ : ปลูกและปลุกจิตส ำนึกของบุคลำกรให้ปฏิบัติรำชกำร เพ่ือประโยชน์สำธำรณะตำมหลัก  
ธรรมำภิบำล และด ำเนินชีวิตด้วยหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง  
 มาตรการ ที่ 1  
 กำรส่งเสริมให้บุคลำกรในสังกัดปลูกและปลุกจิตส ำนึกควำมซื่อสัตย์สุจริต วินัย ควำมรับผิดชอบ ยึดหลัก
ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง ถือประโยชน์ส่วนรวม แยกเรื่องส่วนตัวออกจำกหน้ำที่ ยึดประโยชน์ส่วนรวมเหนือ
ประโยชน์ส่วนตัว  
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 กิจกรรม  
1.ให้ควำมรู้และปลุกจิตส ำนึกเกี่ยวกับวินัยและกำรรักษำวินัย กำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนส ำหรับบุคลำกร  
2.กำรจัดท ำสื่อสร้ำงสรรค์เพ่ือรณรงค์กระตุ้นจิตส ำนึกบุคลำกรในสังกัด  
3.สนับสนุนกำรใช้ประมวลจริยธรรมหรือเกณฑ์จริยธรรมเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
 มาตรการ ที่ 2  
 ส่งเสริมให้ข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ทุกระดับรักษำประโยชน์สำธำรณะตำมหลักธรรมำภิบำล หลัก
กฎหมำย และด ำเนินชีวิตด้วยหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง  
 กิจกรรม  
1.ปฐมนิเทศข้ำรำชกำรใหม่ หรือบุคลำกรใหม่ เกี่ยวกับกฎหมำยและระเบียบวินัยและกำรรักษำวินัย  
2.เผยแพร่ควำมรู้เกี่ยวกับกฎหมำย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติงำน วินัย กำรรักษำวินัย และให้ควำมรู้เรื่อง
กฎหมำยแบบเชิงรุก  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 2  
 บูรณกำรกำรท ำงำนของหน่วยงำนในกำรต่อต้ำนทุจริต และพัฒนำเครือข่ำยในประเทศ  
เป้าประสงค์ : มีเครือข่ำยเฝ้ำระวังและป้องกันกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 มาตรการ  
 ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วนในกำรติดตำมตรวจสอบ เฝ้ำระวังกำรทุจริต หรือ  
ประพฤติมิชอบ  
 กิจกรรม  
1.กำรให้ควำมรู้ด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต แก่ อสม. และจัดตั้งเครือข่ำย อสม. ระดับหมู่บ้ำน เพ่ือ
กำรเฝ้ำระวังและป้องกันกำรทุจริต  
2.กำรรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และช่องทำงกำรชี้เบำะแสกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 3  
 พัฒนำควำมร่วมมือกับองค์กรต่อต้ำนกำรทุจริตและเครือข่ำยระหว่ำงหน่วยงำน  
เป้าประสงค์ : เสริมสร้ำง พัฒนำ เครือข่ำยกำรแจ้งข้อมูล หรือเบำะแสในกำรป้องกันและปรำบปรำมทุจริต  
 มาตรการ  
 ประสำนควำมร่วมมือกับหน่วยงำน องค์กรต่อต้ำนกำรทุจริต หรือ หน่วยงำนตรวจสอบกำรทุจริตหรือ
ประพฤติมิชอบ  
 กิจกรรม  
 กำรสร้ำงภำคีเครือข่ำยหน่วยงำนตรวจสอบระดับอ ำเภอ เพ่ือสร้ำงกำรเสริมสร้ำงควำมร่วมมือในกำรเฝ้ำ
ระวังและป้องกันกำรทุจริต ภำยใต้กิจกรรมกำรให้ควำมรู้เพื่อปลูกจิตส ำนึก บุคลำกรสำธำรณสุขในกำรป้องกันและ
ต่อต้ำนกำรทุจริต  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 4  
 พัฒนำระบบบริหำรและเครื่องมือในกำรป้องกันและปรำบปรำมทุจริต  
เป้าประสงค์ : มีระบบบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง เพ่ือเฝ้ำระวัง ป้องกัน และ ปรำบปรำมทุจริต  
 มาตรการ  
 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและกลไกกำรควบคุม ตรวจสอบ ถ่วงดุล กำรใช้อ ำนำจ หน้ำที่ ในกำรจัดซื้อ 
จัดจ้ำง ภำครัฐ  
 กิจกรรม 
1.ด ำเนินงำนตำมหลักธรรมำภิบำลในกำรจัดซื้อ จัดหำ ยำและเวชภัณฑ์มิใช่ยำ และวัสดุทั่วไป ตำมระเบียบ
กระทรวงสำธำรณสุข ว่ำด้วยกำรบริหำรจัดกำรด้ำนยำและเวชภัณฑ์มิใช่ยำของส่วนรำชกำร  และหน่วยงำนใน
สังกัดกระทรวงสำธำรณสุข พ.ศ.2557  
2.กำรพัฒนำระบบควบคุมภำยในและกำรตรวจสอบภำยในของหน่วยงำนและหน่วยบริกำรในสังกัด  
-กำรพัฒนำระบบควบคุมภำยในส ำหรับหน่วยงำนและหน่วยบริกำร  
-กำรสร้ำงภำคีเครือข่ำยกำรตรวจสอบภำยใน  
-กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 5  
 เสริมสร้ำงองค์ควำมรู้ให้กับบุคลำกรด้ำนกำรต่อต้ำนกำรทุจริต  
เป้าประสงค์ : 1.พัฒนำสมรรถนะและขีดควำมสำมำรถบุคลำกรในสังกัด ในกำรป้องกันและปรำบปรำม  
กำรทุจริตภำครัฐ เกิดผลสัมฤทธิ์อย่ำงมีประสิทธิภำพ  
 2.สร้ำงแรงจูงใจให้กับบุคลำกรสำธำรณสุขปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมซื่อสัตย์ โปร่งใส ตรวจสอบได้  
 มาตรการ  
 พัฒนำสมรรถนะและขีดควำมสำมำรถด้ำนควำมรู้ ด้ำนกฎหมำย ระเบียบที่เกี่ยวข้องในกำรปฏิบัติงำน 
และกำรป้องกันกำรทุจริต  
 กิจกรรม  
 อบรมให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบและกำรเสริมสร้ำงวินัย
บุคลำกรในสังกัดส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอพล 
2.ผลการด าเนินงาน ไตรมาสที่ 2  
 ในไตรมำสที่ 2 ประจ ำปีงบประมำณ 2563 ผู้รับผิดชอบได้กำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ปี 2563 แล้วดังนี้  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 1  
 ปลูกและปลุกจิตส ำนึกกำรต่อต้ำนทุจริต เน้นกำรปรับเปลี่ยนฐำนควำมคิดของคน ในทุกภำคส่วนในกำร
รักษำประโยชน์สำธำรณะ  
เป้าประสงค์ : ปลูกและปลุกจิตส ำนึกของบุคลำกรให้ปฏิบัติรำชกำร เพ่ือประโยชน์สำธำรณะตำมหลัก  
ธรรมำภิบำล และด ำเนินชีวิตด้วยหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง  
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 มาตรการ ที่ 1  
 กำรส่งเสริมให้บุคลำกรในสังกัดปลูกและปลุกจิตส ำนึกควำมซื่อสัตย์สุจริต วินัย ควำมรับผิดชอบ ยึดหลัก
ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง ถือประโยชน์ส่วนรวม แยกเรื่องส่วนตัวออกจำกหน้ำที่ ยึดประโยชน์ส่วนรวมเหนือ
ประโยชน์ส่วนตัว 
 กิจกรรม  
 สนับสนุนกำรใช้ประมวลจริยธรรมหรือเกณฑ์จริยธรรมเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำง  
 ผลการด าเนินงาน  
 ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอพลได้ก ำชับให้กลุ่มงำนในส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอ และโรงพยำบำล
ส่งเสริมสุขภำพต ำบลในสังกัด ปฏิบัติตำมแนวทำงปฏิบัติตำมจรรยำบรรณกระทรวงสำธำรณสุข (MOPH Code of 
Conduct) และประกำศส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุขว่ำด้วยแนวปฏิบัติเพ่ือตรวจสอบบุคลำกรในหน่วยงำน
ด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง พ.ศ.2560 อย่ำงเคร่งครัด 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 2  
 บูรณกำรกำรท ำงำนของหน่วยงำนในกำรต่อต้ำนทุจริต และพัฒนำเครือข่ำยในประเทศ  
เป้าประสงค์ : มีเครือข่ำยเฝ้ำระวังและป้องกันกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 มาตรการ  
 ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วนในกำรติดตำมตรวจสอบ เฝ้ำระวังกำรทุจริต หรือ  
ประพฤติมิชอบ  
 กิจกรรม  
 กำรรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และช่องทำงกำรชี้เบำะแสกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 ผลการด าเนินงาน  
 ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอพลได้ประกำศจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ และแต่งตั้งคณะกรรมกำร
จัดกำรเรื่องร้องเรียนและหน่วยงำนที่รับผิดชอบ พร้อมทั้งจัดท ำหนังสือแจ้งเวียนช่องทำงกำรรับเรื่องร้องเรียนให้
หน่วยงำนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ องค์กรเอกชน และประชำชนทั่วไปรับทรำบ โดยด ำเนินกำรแล้ว ผลกำรด ำเนินงำน 
ในรอบ 6 เดือน ไม่มีเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ 

           
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 3  
 พัฒนำควำมร่วมมือกับองค์กรต่อต้ำนกำรทุจริตและเครือข่ำยระหว่ำงหน่วยงำน  
เป้าประสงค์ : เสริมสร้ำง พัฒนำ เครือข่ำยกำรแจ้งข้อมูล หรือเบำะแสในกำรป้องกันและปรำบปรำมทุจริต  
 มาตรการ  
 ประสำนควำมร่วมมือกับหน่วยงำน องค์กรต่อต้ำนกำรทุจริต หรือ หน่วยงำนตรวจสอบกำรทุจริตหรือ
ประพฤติมิชอบ  
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 กิจกรรม  
 กำรสร้ำงภำคีเครือข่ำยหน่วยงำนตรวจสอบระดับอ ำเภอ เพ่ือสร้ำงกำรเสริมสร้ำงควำมร่วมมือในกำรเฝ้ำ
ระวังและป้องกันกำรทุจริต ภำยใต้กิจกรรมกำรให้ควำมรู้เพื่อปลูกจิตส ำนึก บุคลำกรสำธำรณสุขในกำรป้องกันและ
ต่อต้ำนกำรทุจริต 
 
 ผลการด าเนินงาน  
 ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอพลได้จัดมอบหมำยให้บุคลำกรจ ำนวน 3 คน รับผิดชอบงำนตรวจสอบภำยใน
ประจ ำหน่วยงำน เพ่ือเป็นคณะกรรมกำรตรวจสอบภำยในประจ ำหน่วยงำนระดับอ ำเภอ และได้จัดท ำค ำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรตรวจสอบภำยในระดับอ ำเภอ เพ่ือด ำเนินกำรตรวจสอบภำยในหน่วยงำน และโรงพยำบำลส่งเสริม
สุขภำพต ำบลในสังกัด  
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 4  
 พัฒนำระบบบริหำรและเครื่องมือในกำรป้องกันและปรำบปรำมทุจริต  
เป้าประสงค์ : มีระบบบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง เพ่ือเฝ้ำระวัง ป้องกัน และ ปรำบปรำมทุจริต  
 มาตรการ  
 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและกลไกกำรควบคุม ตรวจสอบ ถ่วงดุล กำรใช้อ ำนำจ หน้ำที่ ในกำรจัดซื้อ 
จัดจ้ำง ภำครฐั  
 กิจกรรม  
 ด ำเนินงำนตำมหลักธรรมำภิบำลในกำรจัดซื้อ จัดหำ ยำและเวชภัณฑ์มิใช่ยำ และวัสดุทั่วไป ตำมระเบียบ
กระทรวงสำธำรณสุข ว่ำด้วยกำรบริหำรจัดกำรด้ำนยำและเวชภัณฑ์มิใช่ยำของส่วนรำชกำร  และหน่วยงำนใน
สังกัดกระทรวงสำธำรณสุข พ.ศ.2557  
 ผลการด าเนินงาน  
 ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอพลได้จัดท ำหนังสือสั่งกำรก ำชับให้กลุ่มงำนและโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพ
ต ำบลในสังกัด ปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงสำธำรณสุข ว่ำด้วยกำรบริหำรจัดกำรด้ำนยำและเวชภัณฑ์มิใช่ยำของ
ส่วนรำชกำร และหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงสำธำรณสุข พ.ศ.2557 โดย  
 2.กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ส ำนักงำนสำธำรณสุข
อ ำเภอพลได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อนแผนงำนโครงกำรกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของ
หน่วยงำนภำครัฐ ดังนี้  
  2.1 จัดกำรประชุมมอบนโยบำยกำรด ำเนินงำน ITA และกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของ
หน่วยงำนส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอพลและโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลในสังกัด เพ่ือเป็นเวทีให้ผู้บริหำร
ของหน่วยงำนมอบนโยบำยกำรท ำงำน ITA และร่วมกันวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน เพ่ือน ำมำสู่กำรก ำหนดกลไกมำตรกำร/แนวทำงกำรป้องกันเพ่ือยับยั้งกำรทุจริต หรือปิด
โอกำสกำรทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงำน  
  2.2 จัดประชุมชี้แจงแนวทำงกำรด ำเนินงำน ITA ตำมกรอบกำรประเมินด้วยกำรส ำรวจหลักฐำน
เชิงประจักษ ์แก่ผู้รับผิดชอบ ITA และบุคลำกรในหน่วยงำน  

5/6..2.3 ด ำเนินกิจกรรม.... 
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  2.3 ด ำเนินกิจกรรมประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในหน่วยงำน  
  ในปีงบประมำณ พ.ศ.2564 ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอพลเป็นเป้ำหมำยในกำรประเมิน ITA 
ในไตรมำสที่ 1 ซึ่งมีเป้ำหมำย small success คือ กำรประเมินตนเองและรวบรวมหลักฐำนเชิงประจักษ์ใน
ประเด็นกำรจัดซื้อจัดจ้ำง EB1- EB5 ผ่ำนระดับ 5 จำกกำรประเมินตนเองพบว่ำมีหน่วยงำนส ำนักงำนสำธำรณสุข
อ ำเภอพลผ่ำนกำรประเมินในหัวข้อ EB1-EB5 ได้คะแนนผ่ำนเกณฑ์ระดับ 5 
 ส ำหรับในไตรมำสที่ 2 ผู้รับผิดชอบงำน ITA ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอพลได้รวบรวมเอกสำรและ
หลักฐำนเชิงประจักษ์ ในหัวข้อ EB1-EB24 เรียบร้อยครบถ้วนแล้ว พร้อมจัดส่งให้ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด
ขอนแก่น ตรวจสอบเอกสำรและส่งให้ผู้ประเมินพิจำรณำต่อไป  
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 5  
 เสริมสร้ำงองค์ควำมรู้ให้กับบุคลำกรด้ำนกำรต่อต้ำนกำรทุจริต  
เป้าประสงค์ : 1.พัฒนำสมรรถนะและขีดควำมสำมำรถบุคลำกรในสังกัด ในกำรป้องกันและปรำบปรำม  
กำรทุจริตภำครัฐ เกิดผลสัมฤทธิ์อย่ำงมีประสิทธิภำพ  
        2.สร้ำงแรงจูงใจให้กับบุคลำกรสำธำรณสุขปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมซื่อสัตย์ โปร่งใส ตรวจสอบได้  
 มาตรการ  
 พัฒนำสมรรถนะและขีดควำมสำมำรถด้ำนควำมรู้ ด้ำนกฎหมำย ระเบียบที่เกี่ยวข้องในกำรปฏิบัติงำน 
และกำรป้องกันกำรทุจริต  
 กิจกรรม  
 ประชุมแลกเปลี่ยนให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบและกำร
เสริมสร้ำงวินัยบุคลำกรในสังกัดส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอพล 
 ผลการด าเนินงาน 
 ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอพลได้จัดประชุมแลกเปลี่ยนควำมรู้  ทัศนคติ เกี่ยวกับกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ กำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และกำรเสริมสร้ำงวินัยแก่บุคลำกรใน
สังกัด จ ำนวน 30 คน ณ ห้องประชุมส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอพล จังหวัดขอนแก่น วันที่ 4 ธันวำคม 2564 

                         
  (นำยวชิรำวุธ  ผลบุญภิรมย์) 
นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร       -  ทรำบ 

                     ผู้รำยงำน       -  อนุมัติ น ำขึ้นเผยแพร่ Web Site  
    

                                   

                 (นำยชุวิทย์  ช ำนิงำน)      
                                 สำธำรณสุขอ ำเภอพล 



 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพล 

แนบท้าย ประกาศส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพล 
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพล 

พ.ศ. 2565 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ชื่อหนว่ยงำน : ..ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอพล.จังหวัดขอนแก่น. 
วัน/เดือน/ปี : 2 มีนำคม ๒๕๖5... 

หัวข้อ: ..รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตประพฤติมิชอบ 

         ปีงบประมำณ 2565 (รอบ 6 เดือน) และขออนุมัติเผยแพร่ Web Ste หน่วยงำน   
รำยละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสำรแนบ) 

1. แบบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรป้องกัน ปรำบปรำมทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ 

2. หนังสือเสนอผู้บริหำร และสั่งกำร 
3. แบบฟอร์มกำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะผ่ำน Web site หน่วยงำน 

Linkภำยนอก: …www.nongsonghongmoph.com…………………….. 
หมำยเหตุ: …-…………………. 

ผู้รับผิดชอบกำรให้ข ้อมูล ผู้อนุมัติรับรอง 
 
 

 

(  / ) อนุมัติ           
(   ) ไม่อนุมัติ ระบุเหตุผล....................................... 
  

                         
(..นำยวชิรำวธุ  ผลบุญภิรมย์..) (นำยชุวิทย ์ ช ำนิงำน) 

ต ำแหน่ง ...นักวชิำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร...... ต ำแหน่ง สำธำรณสุขอ ำเภอพล 
วันที่...2....เดือน..มีนำคม พ.ศ. ..2565.......       วันที่...2....เดือน..มีนำคม พ.ศ. ..2565.......  

 



ผู้รับผิดชอบกำรนำข้อมูลขึ้นเผยแพร ่

 
(นำยวชริำวธุ  ผลบุญภริมย์) 

ต ำแหน่ง นักวชิำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
วันที่...2....เดือน..มีนำคม พ.ศ. ..2565..... 

 
 


