
 

                        บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอพล จังหวัดขอนแก่น 401๒0  

ที่  ขก ๐332/97                                วันที่  2 มีนำคม ๒๕๖5 

เรื่อง    รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมประกำศฯ กรอบแนวทำงกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงำน และขอ
อนุมัติเผยแพร่รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนใน Web Site ของหน่วยงำน 

เรียน    สำธำรณสุขอ ำเภอพล 

                 จำกกำรด ำเนินงำนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ปี งบประมำณ 2565 ของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำ เภอพล 
ผู้รับผิดชอบได้ด ำเนินกำรสรุป และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมกรอบแนวทำงกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนใน
หน่วยงำน และขออนุมัติเผยแพร่ Web Site ของหน่วยงำน ดังนี้ 
1. ผลการด าเนินงาน 

1. ยุทธศาสตร์ บูรณาการหน่วยงานทุกส่วนราชการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
  กิจกรรมที่ 1 จัดให้มีช่องทางในการรับแจ้งเบาะแสทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมทั้งการรับเรื่องร้องทุกข์ให้
สามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวกสบาย  ผลการด าเนินงานดังนี้ 

๑. จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอพล ให้อยู่ในห้องปฏิบัติงำน
ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอพล 
                ๒. ช่องทำงในกำรรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ 
                     ๒.๑ มำด้วยตนเอง 
                     ๒.๒ โทรศัพท์หมำยเลข ๐๔๓-๔๙๑๐๑๖ 
                     ๒.๓ หนังสือ/เอกสำร 
                     ๒.๔ E- mail :  phon00384@hotmail.com 
                     ๒.5 Face book  : ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอพล 
                     ๒.6 Web Site   :  http://www.phonpho.go.th/ 
 สรุปผลกำรด ำเนินงำนศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ รอบ 6 เดือน ปีงบประมำณ 2565 

เดือน ประเภทเรื่องร้องเรียน (จ ำนวนเรื่อง) กำรตอบกลับผู้ร้องเรียน 
กำรจัดซื้อ จัดจ้ำง กำรปฏิบัติงำนเจ้ำหน้ำที่ 

ตุลำคม 2564 ไม่มี ไม่มี - 
พฤศจิกำยน 2564 ไม่มี ไม่มี - 
ธันวำคม 2564 ไม่มี ไม่มี - 
มกรำคม 2565 ไม่มี ไม่มี - 
กุมภำพันธ์ 2565 ไม่มี ไม่มี - 
มีนำคม 2565 ไม่มี ไม่มี - 

 

mailto:phon00384@hotmail.com


 
 
                 กิจกรรมที่ 2  ประชาสัมพันธ์และให้บริการข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทาง
ราชการ พ.ศ. 2540  ผลกำรด ำเนินงำนในไตรมำส 2  

1. พัฒนำช่องกำรสื่อสำร Web Sit ของหน่วยงำน เริ่มมีและใช้เมื่อวันที่ ๑๔ มกรำคม 2561 

 
 

 



 
 

2. พัฒนำช่องกำรสื่อสำรข่ำวประชำสัมพันธ์ของหน่วยงำน Face Book  

 
3. พัฒนำช่องกำรสื่อสำรข่ำวประชำสัมพันธ์ของหน่วยงำน  (One Page) 

 
 
 
 



 
ยุทธศาสตร์ เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
     กิจกรรมที่ 3  

1. ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอพล มีกำรด ำเนินงำน ดังนี้ 
1.1 ประกำศเรื่องเจตนำรมณ์กำรบริหำรงำนและนโยบำยกำรป้องกันกำรทุจริตมิชอบ    
1.2 ประกำศเรื่องมำตรกำรป้องกันกำรทุจริต และแก้ไขกำรกระท ำผิดวินัย    
1.3 ประกำศเรื่องแนวทำงปฏิบัติงำนในหน่วยงำนด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงเพ่ือมิให้เกิดผล 
      ประโยชน์ทับซ้อน       
1.4 ประกำศแนวทำงป้องกันกำรมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคคลในกำรปฏิบัติหน้ำที่ 
  รำชกำร พ.ศ.2563      
ผลการด าเนินงาน 
 1. เรื่องควำมเสี่ยงกำรใช้รถยนต์ของทำงรำชกำร 
  - ไม่มีข้ำรำชกำรหรือบุคคลน ำรถยนต์ของทำงรำชกำร ไปใช้ท ำธุระส่วนตัว 
  - ไม่มีข้ำรำชกำรหรือบุคคลน ำรถยนต์ของทำงรำชกำรไปสถำนที่ที่ไม่เหมำะสม 
  -  ไม่มีข้ำรำชกำรหรือบุคคลน ำรถยนต์ของทำงรำชกำรไปเก็บรักษำที่พักของตน 
  - ,มีกำรเบิกค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงที่เกิดจำกไปรำชกำร 
  - หน่วยงำนมีค ำสั่งข้ำรำชกำร บุคคลที่สำมำรถใช้รถยนต์ของของทำงรำชกำรได้ 
  - ข้ำรำชกำร บุคคล ที่มีค ำสั่งใช้รถยนต์รำชกำร มีกำรขออนุมัติใช้รถยนต์ทุกครั้ง 
 2. เรื่องควำมเสี่ยงกำรเบิกจ่ำยค่ำตอบแทน 
  - มีกำรเบิกจ่ำยค่ำตอบแทนนอกเวลำรำชกำร ตรงตำมวัน เวลำที่ปฏิบัติจริง 
(คณะกรรมกำรตรวจสอบภำยใน CUP ออกด ำเนินกำรตรวจสอบ) 
  - กำรขึ้นเวรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร ยังมีข้ำรำชกำร เจ้ำหน้ำที่ ลงเวรก่อนเวลำที่
ก ำหนด เช่น วันหยุดรำชกำรมีกำรลงเวรก่อนเวลำ 20.30 น.(จำกกำรตรวจเยี่ยมกำรปฏิบัติงำน
นอกเวลำรำชกำร) 
 3. ควำมเสี่ยงเรื่องกำรใช้จ่ำยค่ำฝึกอบรม ประชุม ศึกษำดูงำนและสัมมนำ 
  - มีกำรจัดท ำแผนงำน/โครงกำรสอดคล้องกับปัญหำในพ้ืนที่ และกิจกรรมสอดคล้อง
งบประมำณ (แผนงำน/โครงกำร ผ่ำนกำรพิจำรณำคณะกรรมกำรกลั่นกรองแผน CUP และกรณี
แผนงำน/โครงกำรงบจำก กองทุนหลักประกันสุขภำพระดับพ้ืนที่ มีกำรคัดกรอง อนุมัติจำก
คณะกรรมกำรกองทุนฯ) 
 4. ควำมเสี่ยงเรื่องกำรจัดหำพัสดุ 
  - ยังมีกำรประชำสัมพันธ์ หรือประกำศกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ตำมโครงกำรไม่ทั่ วถึงให้ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียได้รับทรำบโดยทั่วกัน (โอกำสพัฒนำ เรื่อง Web Site หน่วยงำนระดับ รพ.สต.) 
 
   



 
2. ปัจจัยสนับสนุน 
  ในกำรด ำเนินกิจกรรมต่ำง ๆ  ตำมแผนปฏิบัติกำรฯ มีปัจจัยในกำรสนับสนุนและผลักดันในกำรด ำเนินกำร
ประสบควำมส ำเร็จ ดังนี้ 
  1)  ตัวชี้วัดนี้เป็นตัวชีว้ัดตำมค ำรับรองฯ ของหน่วยงำน จึงถือเป็นนโยบำยส ำคัญ ผู้บริหำรและเจ้ำหน้ำที่
จึงให้ควำมส ำคัญในกำรด ำเนินงำน 
  2)  กำรที่มีหน่วยตรวจสอบภำยใน  เป็นกำรสร้ำงระบบกำรปอ้งกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิ
ชอบได้ในระดับหนึ่ง 
  3) มีกำรสร้ำงกลไกของข้อมูลข่ำวสำรให้เกิดควำมโปร่งใส โดยมีกำรจัดตั้งศูนย์รับเรื่องรำวร้องทุกข์  และ
ศูนย์ข้อมูลข่ำวสำร  
  4)  มีกำรเผยแพร่ข้อมูลทำง Web site และ Intranet ของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอพล 
3.ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินงาน 
  กำรพัฒนำและยกระดับคุณธรรมควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยในสังกัดให้สูงขึ้น ต้องได้รับ
ควำมร่วมมือจำกเจ้ำหน้ำที่ทุกระดับให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และตะหนัก และต้องปลูกจิตส ำนึกในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต
และประพฤติมิชอบในกำรปฏิบัติงำน  กำรปฏิบัติอย่ำงที่เคยท ำไม่ได้แล้ว และยังขำดกำรมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
และภำคประสังคม ในกำรป้องกันปรำบปรำมกำรทุจริต เนื่องจำกช่องทำงกำรสื่อสำรไม่ครอบคลุมเท่ำที่ควร 
4. ข้อเสนอแนะ 
  1) พัฒนำศักยภำพและปลูกฝังข้ำรำชกำรให้มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระท ำกำรทุจริตประพฤติมิชอบ ให้
เป็นรูปธรรมมำกขึ้น 
  2) พัฒนำระบบประเมินผลกำรเสริมสร้ำงธรรมำภิบำลในระดับบุคคล โดยน ำผลกำรประเมินมำใช้
ประกอบกำรพิจำรณำควำมดีควำมชอบ 
  3)  เปิดโอกำสให้ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรเข้ำถึงอ ำนำจกำรตัดสินใจ โดยให้ประชำชนมีส่วนร่วม
ในกำรตรวจสอบในทุกขั้นตอน อย่ำงโปร่งใส สมเหตุสมผล และเพ่ิมช่องทำงกำรสื่อสำร 
  จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ และพิจำรณำอนุญำตเผยแพร่รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนใน Web Site ของ
หน่วยงำนต่อไป 

                
    (นำยวชิรำวธุ  ผลบุญภิรมย์) 

      นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
 

                                - ทราบ/อนุมัติเผยแพร่ 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.. 
วัน/เดือน/ปี : วันที่ 2 มีนำคม  2565....................................... 
หัวข้อ: ..รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมประกำศฯ กรอบแนวทำงกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงำน 
และขออนุมัติเผยแพร่รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนใน Web Site ของหน่วยงำน 
Linkภำยนอก: .... http://www.phonpho.go.th/................................................ 
หมำยเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………....... 
................................................................................................................................................................................. 

                       ผู้รับผิดชอบกำรให้ข ้อมูล 

                       

                          

              ผู้อนุมัติรับรอง 

(  / ) อนุมัติ        

(   ) ไม่อนุมัติ ระบุเหตุผล....................................  

                           

(..นำยวชิรำวธุ  ผลบุญภิรมย์..)                       (นำยชวุิทย์  ช ำนิงำน) 
ต ำแหน่ง ...นักวชิำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร...... ต ำแหน่ง สำธำรณสุขอ ำเภอพล 

วันที่...๒..เดือน...มีนำคม พ.ศ. ..2565.......       วันที่...๒..เดือน...มีนำคม พ.ศ. ..2565.......       
 



ผู้รับผิดชอบกำรนำข้อมูลขึ้นเผยแพร ่

 

(นำยวชิรำวุธ  ผลบุญภิรมย์) 
ต ำแหน่ง นักวชิำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 

                                          วันที.่..๒..เดือน...มีนำคม พ.ศ. ..2565.......       

 


