
 

                        บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ โรงพยาบาลพล 215 ถนนมิตรภาพ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น  

ที่  ขก 0032.310/                                วันที่     26 มีนาคม ๒๕๖5 

เรื่อง    รายงานผลการดำเนินงานตามประกาศฯ กรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน และขอ
อนุมัติเผยแพร่รายงานผลการดำเนินงานใน Web Site ของหน่วยงาน 

เรียน    ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพล 

                 จากการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ปีงบประมาณ 2565 ของโรงพยาบาลพล ผู้รับผิดชอบได้ดำเนินการ
สรุป และรายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน และขออนุมัติ
เผยแพร่ Web Site ของหน่วยงาน ดังนี้ 
1. ผลการดำเนินงาน 

1. ยุทธศาสตร์ บูรณาการหน่วยงานทุกส่วนราชการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
  กิจกรรมที่ 1 จัดให้มีช่องทางในการรับแจ้งเบาะแสทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมทั้งการรับเรื่องร้องทุกข์ให้
สามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวกสบาย  ผลการดำเนินงานดังนี้ 

๑. จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ โรงพยาบาลพล ให้อยู่ในห้องงานประกันสุขภาพ โรงพยาบาล
พล 
                ๒. ช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ 
                     ๒.๑ มาด้วยตนเอง 
                     ๒.๒ โทรศัพท์หมายเลข ๐๔๓-๔๙๑๐๑๖ 
                     ๒.๓ หนังสือ/เอกสาร 
                     ๒.๔ E- mail :  kph11004@kkpho.go.th 
           ๒.5 Face book  : โรงพยาบาลพล 
                     ๒.6 Web Site   :  phonhospital.go.th 
 สรุปผลการดำเนินงานศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2564 

เดือน ประเภทเรื่องร้องเรียน (จำนวนเรื่อง) การตอบกลับผู้ร้องเรียน 
การจัดซื้อ จัดจ้าง การปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ 

ตุลาคม 2564 ไม่มี ไม่มี - 
พฤศจิกายน 2564 ไม่มี ไม่มี - 
ธันวาคม 2564 ไม่มี ไม่มี - 
มกราคม 2565 ไม่มี ไม่มี - 
กุมภาพันธ์ 2565 ไม่มี มี - 
มีนาคม 2565 ไม่มี มี - 

 
 



 
                 กิจกรรมที่ 2  ประชาสัมพันธ์และให้บริการข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทาง
ราชการ พ.ศ. 2540  ผลการดำเนินงานในไตรมาส 2  

1. พัฒนาช่องการสื่อสาร Web Sit ของหน่วยงาน 

 
2. พัฒนาช่องการสื่อสารข่าวประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน Face Book 

 
 

 
 

 



3. พัฒนาช่องการสื่อสารข่าวประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน  (One Page) 
 

 
 
 
 
 
ยุทธศาสตร์ เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
     กิจกรรมที่ 3  

1. โรงพยาบาลพล มีการดำเนินงาน ดังนี้ 
1.1 ประกาศเรื่องเจตนารมณ์การบริหารงานและนโยบายการป้องกันการทุจริตมิชอบ    
1.2 ประกาศเรื่องมาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัย    
1.3 ประกาศเรื่องแนวทางปฏิบัติงานในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างเพ่ือมิให้เกิดผล 
      ประโยชน์ทับซ้อน       
1.4 ประกาศแนวทางป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคคลในการปฏิบัติหน้าที่ 
  ราชการ พ.ศ.2563      
ผลการดำเนินงาน 
 1. เรื่องความเสี่ยงการใช้รถยนต์ของทางราชการ 
  - ไม่มีข้าราชการหรือบุคคลนำรถยนต์ของทางราชการ ไปใช้ทำธุระส่วนตัว 
  - ไม่มีข้าราชการหรือบุคคลนำรถยนต์ของทางราชการไปสถานที่ที่ไม่เหมาะสม 
  -  ไม่มีข้าราชการหรือบุคคลนำรถยนต์ของทางราชการไปเก็บรักษาที่พักของตน 
  - ,มีการเบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิงที่เกิดจากไปราชการ 



  - หน่วยงานมีคำสั่งข้าราชการ บุคคลที่สามารถใช้รถยนต์ของของทางราชการได้ 
  - ข้าราชการ บุคคล ที่มีคำสั่งใช้รถยนต์ราชการ มีการขออนุมัติใช้รถยนต์ทุกครั้ง 
 2. เรื่องความเสี่ยงการเบิกจ่ายค่าตอบแทน 
  - มีการเบิกจ่ายค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ ตรงตามวัน เวลาที่ปฏิบัติจริง  
  - การขึ้นเวรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ยังมีข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ลงเวรก่อนเวลาที่
กำหนด เช่น วันหยุดราชการมีการลงเวรก่อนเวลา 20.30 น.(จากการตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ) 
 3. ความเสี่ยงเรื่องการใช้จ่ายค่าฝึกอบรม ประชุม ศึกษาดูงานและสัมมนา 
  - มีการจัดทำแผนงาน/โครงการสอดคล้องกับปัญหาในพื้นที่ และกิจกรรมสอดคล้อง
งบประมาณ (แผนงาน/โครงการ ผ่านการพิจารณาคณะกรรมการกลั่นกรองแผน CUP และกรณี
แผนงาน/โครงการงบจาก กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื ้นที ่ มีการคัดกรอง อนุมัติจาก
คณะกรรมการกองทุนฯ) 
 4. ความเสี่ยงเรื่องการจัดหาพัสดุ 
  - ยังมีการประชาสัมพันธ์ หรือประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ตามโครงการไม่ทั่วถึงให้ผู ้มี
ส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบโดยทั่วกัน  
 
   

 
2. ปัจจัยสนับสนุน 
  ในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ  ตามแผนปฏิบัติการฯ มีปัจจัยในการสนับสนุนและผลักดันในการดำเนินการ
ประสบความสำเร็จ ดังนี้ 
  1)  ตัวชี้วัดนี้เป็นตัวชีว้ัดตามคำรับรองฯ ของหน่วยงาน จึงถือเป็นนโยบายสำคัญ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
จึงให้ความสำคัญในการดำเนินงาน 
  2)  การที่มีหน่วยตรวจสอบภายใน  เป็นการสร้างระบบการปอ้งกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบได้ในระดับหนึ่ง 
  3) มีการสร้างกลไกของข้อมูลข่าวสารให้เกิดความโปร่งใส โดยมีการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์  และ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  
  4)  มีการเผยแพร่ข้อมูลทาง Web site และ Intranet ของโรงพยาบาลพล 
3.ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน 
  การพัฒนาและยกระดับคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยในสังกัดให้สูงขึ้น ต้องได้รับ
ความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ทุกระดับให้มีความรู้ ความเข้าใจ และตะหนัก และต้องปลูกจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบในการปฏิบัติงาน  การปฏิบัติอย่างที่เคยทำไม่ได้แล้ว และยังขาดการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
และภาคประสังคม ในการป้องกันปราบปรามการทุจริต เนื่องจากช่องทางการสื่อสารไม่ครอบคลุมเท่าที่ควร 
4. ข้อเสนอแนะ 



  1) พัฒนาศักยภาพและปลูกฝังข้าราชการให้มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระทำการทุจริตประพฤติมิชอบ ให้
เป็นรูปธรรมมากขึ้น 
  2) พัฒนาระบบประเมินผลการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในระดับบุคคล โดยนำผลการประเมินมาใช้
ประกอบการพิจารณาความดีความชอบ 
  3)  เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเข้าถึงอำนาจการตัดสินใจ โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการตรวจสอบในทุกขั้นตอน อย่างโปร่งใส สมเหตุสมผล และเพ่ิมช่องทางการสื่อสาร 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาอนุญาตเผยแพร่รายงานผลการดำเนินงานใน Web Site ของ
หน่วยงานต่อไป 
 

       

 

                                                         (นางชณิชา  โคตรโสภา) 
             เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน 
 

                                - ทราบ/อนุมัติเผยแพร่ Web site 
 

 

                                                                (นายประวีร์  คำศรีสุข) 
                   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.2564 

สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 
ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น 
วัน/เดือน/ปี  :     26 มีนาคม  2565 

หัวข้อ  : รายงานผลการดำเนินงานตามประกาศฯ กรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน 
และขออนุมัติเผยแพร่รายงานผลการดำเนินงานใน Web Site ของหน่วยงาน 
   
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 

1. รายงานผลการดำเนินงานตามประกาศฯ กรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน 
และขออนุมัติเผยแพร่รายงานผลการดำเนินงานใน Web Site ของหน่วยงาน 

 
Like ภายนอก: ............................................................................................................................. ........ 
หมายเหตุ:……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
   ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล                                                 ผู้อนุมัติรับรอง 
          ชณิชา  โคตรโสภา                                                   ประจวบ  บุญทัน 
      (นางชณิชา  โคตรโสภา)                                             (นายประจวบ  บุญทัน) 
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน                    ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
วันที่ 26มีนาคม พ.ศ. 2565                                  วันที่  2 มีนาคม  พ.ศ. 2565 
 
 

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
 

ทองพูล ทะชาดา 
 (นายทองพูล ทะชาดา) 

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 
                                                  วันที่  26 มีนาคม  พ.ศ. 2565 
 
 

 


