
 

 
 
 



 



 
 

      บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  โรงพยาบาลแก้งคร้อ  โทร. (๐๔๔) ๘๘๒๗๔๑ 

ที่  ชย ๐๐๒๗.๓๐6/1211          วันที่  29  ธันวาคม  ๒๕๖5 

เรื่อง  ขอรายงานผลการติดตามการด าเนินงาน การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

        และขออนุญาตน าเผยแพร่บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาล 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลแก้งคร้อ      

ด้วยงาน/กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์ โรงพยาบาลแก้งคร้อ 
ขอรายงานการด าเนินงานการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ด าเนินการใน
ระหว่าง วันที ่๑ ตุลาคม ๒๕๖5 ถึง 29 ธันวาคม ๒๕๖5    

 
จึงเรียนมาเพื่อโปรกทราบ   

     
ลงช่ือ............................................... 

                   (นายสุวัฒน์ บัวจ ารัส)  
      ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
 

 
ความเห็นของผู้อ านวยการโรงพยาบาลแก้งคร้อ 
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.................................................................................................................................. 

 
 
 

ลงช่ือ........................................................................ 
(นายวิระ  ตติยานุพันธ์วงศ์ ) 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลแก้งคร้อ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ส าหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ชื่อหนว่ยงาน : โรงพยาบาลแก้งคร้อ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 
วัน/เดือน/ปี : 29 ธันวาคม ๒๕๖4 
หัวข้อ: ข้อมูลส าคัญโรงพยาบาล 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 

ข้อมูลพ้ืนฐานที่เป็นปัจจุบัน ประกอบด้วย 
MOIT1 1. ค าสั่ง/ประกาศ ที่ระบุกรอบแนวทาง 
MOIT1 1.1 บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามในค าสั่ง/ประกาศ และ การขออนุญาตน าไปเผยแพร่บนเว็บไซต์
ของหน่วยงาน  
MOIT1 1.2 ค าสั่ง/ประกาศ โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน เป็นไปตามข้อ 1.  
MOIT1 1.3 กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไชต์ของหน่วยงาน รายละเอียดเนื้อหาในข้อมูล
ประกอบข้อค าถามข้อ 2. ข้อ 2.1 ถึงข้อ 2.2  
MOIT1 1.4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  
MOIT1 2. รายงานผลการก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในปีที่ผ่านมา 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) 
MOIT1 2.1 บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบร้ายงานฯ และ การขออนุญาต น าไปเผยแพร่บนเว็บไซต์
ของหน่วยงาน  
MOIT1 2.2  รายงานผลการก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ของหน่วยงานในปีที่ผ่านมา 
(รายงานผลฯ ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)  
MOIT1 2.3  แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
MOIT2 1. ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน ประกอบด้วย 
MOIT2 1.1 ข้อมูลผู้บริหาร แสดงรายนามของผู้บริหารของหน่วยงาน ประกอบด้วย (1) รูปถ่าย (2) ชื่อ-นามสกุล 
(3) ต าแหน่ง และ (4) หมายเลขโทรศัพท์ ( ครบ 4 รายการ)  
MOIT2 1.2 นโยบายของผู้บริหาร  
MOIT2 1.3 โครงสร้างหน่วยงาน  
MOIT2 1.4 หน้าที่และอ านาจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง หรือกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  
MOIT2 1.6 ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่แสดงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการด าเนินงานตามหน้าที่และอ านาจ และภารกิจ
ของหน่วยงาน และเป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
MOIT2 1.7 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน ประกอบด้วย (1) ที่อยู่หน่วยงาน (2) หมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยงาน 
(3) หมายเลขโทรสารของหน่วยงาน (4) ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน และ (5) แผนที่ที่ตั้งหน่วยงาน 
( ครบ 5 รายการ)  
MOIT2 1.8 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อ การด าเนินงานตาม
หน้าที่และอ านาจ ตามภารกิจของหน่วยงาน  
MOIT2 2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH  
 



MOIT2.3. พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562  
MOIT2.4. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564  
MOIT2.5. ข้อก าหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564 
MOIT2.6. อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจ าส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ชุดปัจจุบัน ที่ 
นายวินัย วิริยกิจจา เป็นประธานกรรมการ  
MOIT2.7. ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม  
MOIT2.8. นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน  
MOIT2.9. แผนปฏิบัติการประจ าปีของหน่วยงาน  
MOIT2.10. รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของหน่วยงาน (เป็นไปตามข้อ 9.) 
MOIT2.11. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีของหน่วยงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีของ
หน่วยงาน ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีของหน่วยงาน  
MOIT2.12. คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่  
MOIT2.13. คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
MOIT2.14. คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน  
MOIT2.15. คู่มือขั้นตอนการให้บริการ (ภารกิจให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติ การอ านวยความสะดวก
ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558) (เฉพาะส านักงานสาธารณสุขจังหวัด และส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอ)  
MOIT2.16 .รายงานผลการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน)  
MOIT2.17. รายงานผลการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน)  
MOIT2.18. ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย 
MOIT2.18.1 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
MOIT2.18.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
MOIT2.18.3 ผลการด าเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 
ตามรอบระยะเวลาที่ก าหนดในกรอบแนวทาง  
MOIT2.18.4 ประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงาน เพ่ือตรวจสอบบุคลากรใน
หน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และแบบแสดง ความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานใน
การเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่  
MOIT2.18.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (แบบ สขร. 1) 
MOIT3.รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
MOIT3.1.   บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหา
พัสดุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และ  การขออนุญาตน าไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  
MOIT3.2.   รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่  
ลักษณะเป็นรูปเล่มรายงาน โดยต้องน าเสนอข้อมูลการวิเคราะห์ อย่างเป็นระบบ ตามข้อมูลประกอบข้อค าถามข้อ 
2. ครบทั้ง 4 องค์ประกอบ คือ 
(2.1) การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
(2.2) การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค/ข้อจ ากัด 
(2.3) การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ 
(2.4) แนวทางแก้ไขและปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ อันจะน าไปสู่การปรับปรุงการ
จัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
MOIT3 3.   แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
MOIT4 ข้อ 1. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจ าปีของหน่วยงาน ภายใน 
30 วันท าการระบุวันที่ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในช่องค าอธิบายชี้แจงประกอบหลักฐาน วันที่ที่ได้ท าการ
ประกาศเผยแพร่ให้ชัดเจน 



MOIT3.3.   แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
MOIT4.ข้อ 1. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจ าปีของหน่วยงาน ภายใน 30 วัน
ท าการระบุวันที่ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในช่องค าอธิบายชี้แจงประกอบหลักฐาน วันที่ที่ได้ท าการประกาศ
เผยแพร่ให้ชัดเจน 
MOIT4.1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีของหน่วยงานและมีการขอ
อนุญาตน าไปเผยแพร่บนเว็บไชต์ของหน่วยงาน  
MOIT4.2. มีหนังสือจัดสรรงบประมาณของหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
MOIT4.3. มีแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
(งบด าเนินการ และงบลงทุน)  
MOIT4.4. มีค าสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ  
MOIT4.5. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  
MOIT4.ข้อ 2. รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจ าปีของหน่วยงาน ตามรอบ
ระยะเวลา ที่ก าหนด 
2.1 งบลงทุน ทุกไตรมาส 
2.2 งบด าเนินงาน ทุกไตรมาส 
MOIT4.1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบรายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี ของหน่วยงาน 
และมีการขออนุญาตน าไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  
MOIT4.2. มีรายงานผลการด าเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2566 ตามข้อก าหนด 
2.1 งบลงทุน ทุกไตรมาส 
2.2 งบด าเนินงาน ทุกไตรมาส  
MOIT4.3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  
MOIT4.ข้อ 3. การป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ด าเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือ
คู่สัญญา 
MOIT4.1. มีบันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย แนวทางปฏิบัติงานเพื่อ
ตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และมีการขออนุญาตน าไปเผยแพร่บนเว็บไซต์
ของหน่วยงาน  
MOIT4.2. มีประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรใน
หน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจใน
การจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ 
และผู้ตรวจรับพัสดุ จ านวน 2 แบบ คือ วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน 100,000 บาท และวงเงินเกิน 100,000 บาท  
MOIT4.3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
MOIT5.ไตรมาสที่ 1 หน่วยงานวาง link จ านวน 3 link (Link ละ 1 เดือน) 
MOIT5.1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบแบบ สขร. 1 ไตรมาสที่ 1 และมีการขออนุญาตน าไป
เผยแพร่บนเว็บไชต์ของหน่วยงาน  
MOIT5.2. มีแบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม 
2565-เดือนธันวาคม 2565 
MOIT5ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนตุลาคม 2565  
MOIT5ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนพฤศจิกายน 2565  
MOIT5ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนธันวาคม 2565  
  



 
MOIT5.3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
  
Linkภายนอก: .............................................................................................................................................. 
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………....... 

 
ผู้รับผิดชอบการให้ข ้อมูล           ผู้อนุมัติรับรอง 

 
 

 

(นายสุวัฒน์ บัวจ ารัส) 
ต าแหน่ง นักวชิาการสาธารณสุขช านาญการ 

วันที่  29  ธันวาคม  ๒๕๖5       

                                                   
  (นายวิระ ตติยานุพันธ์วงศ์) 

               ผู้อ านวยการโรงพยาบาลแก้งคร้อ 
  
  

 

 
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร ่

 
 

(นายนาว ี ตอพล) 
ต าแหน่ง นักวชิาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 

 
 
 
 
 



 
 

ปัญหา/อุปสรรค 
1.ระบบอินเตอร์เน็ตมีปัญหาในบางช่วงเวลา ท าให้การข้อมูลขึ้นเว็บไซต์ล่าช้าเป็นบางครั้ง 
 
2.พื้นที่ให้บริการอัพโหลดข้อมูลมีปัญหาติดขัดบางช่วงเวลา 

 
 

 
 



 
 

      บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  โรงพยาบาลแก้งคร้อ  โทร. (๐๔๔) ๘๘๒๗๔๑ 

ที่  ชย ๐๐๒๗.๓๐6/1118            วันที่  ๓๐  พฤศจิกายน  ๒๕๖5 

เรื่อง  ขอรายงานผลการติดตามการด าเนินงาน การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

        และขออนุญาตน าเผยแพร่บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาล 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลแก้งคร้อ      

ด้วยงาน/กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์ โรงพยาบาลแก้งคร้อ 
ขอรายงานการด าเนินงานการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ด าเนินการใน
ระหว่าง วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖4 ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖4   ปีงบประมาณ ๒๕๖5 

 
จึงเรียนมาเพื่อโปรกทราบ   

     
ลงช่ือ  

                   (นายสุวัฒน์ บัวจ ารัส)  
        ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
 

 
ความเห็นของผู้อ านวยการโรงพยาบาลแก้งคร้อ 

............................................................................................................................. 
.................................................................................................................................. 

 
 
 

ลงช่ือ........................................................................ 
(นายวิระ  ตติยานุพันธ์วงศ์ ) 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลแก้งคร้อ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ส าหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ชื่อหนว่ยงาน : โรงพยาบาลแก้งคร้อ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 
วัน/เดือน/ปี : ๓๐  พฤศจิกายน  ๒๕๖5 
หัวข้อ: ข้อมูลส าคัญโรงพยาบาล 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 

๑)ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน 
๑.๑ ผู้บริหารหน่วยงาน 
๑.๒ นโยบายของผู้บริหาร 
๑.๓ โครงสร้างหน่วยงาน 
๑.๔ อ านาจหน้าที่ของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้งหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 
๑.๕ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH 
๑.๖ ยุทธศาสตร์ 
รายละเอียดด้านการแประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
1.หน่วยงานมีการก าหนดมาตรการ และวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
2.หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน 
3.หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
4.หน่วยงานมีมาตรการ และวางระบบเพื่อสงเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
5.หน่วยงานมีการสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
6.ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
7.หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาบุคลากร 
8 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ าปีของบุคลากรใน
หน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น และระดับดีมาก ในที่เปิดเผยให้ทราบ รอบ
ปีงบประมาณ 2564 และรอบปีงบประมาณ 2565 
9 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้าน
จริยธรรมและการรักษาวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระท าผิดวินัย 
10 หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียน 
11 หนว่ยงานมีการตอบสนองต่อเรื่องร้องเรียน และข้อมลูเชิงสถติิเรื่องร้องเรียน 
12 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานตามภารกิจ
ของหน่วยงาน 
13 หน่วยงานมีการก าหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน 
14 หนว่ยงานมีการก าหนดมาตรการ และระบบในการป้องกันการรับสินบน ในกระบวนการเบิกจา่ยยาตาม
สิทธิ์สวัสดิการรกัษาพยาบาลข้าราชการ 
 



 
15 หนว่ยงานมีการจัดท าแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง และมีข้ันตอนการขอ
อนุญาตเพ่ือยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติในหน่วยงาน 
16 หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริม
คุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจ าปีของหน่วยงาน 
17 หน่วยงานมีรายงานการก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ประจ าปีของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจ าปีของ
หน่วยงาน 
18 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน 
19 หน่วยงานมีการก าหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน และมีการ
รวมกลุ่มชมรม STRONG  
20 หนว่ยงานมีการรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน  :     
กรณกีารเรีย่ไรและกรณีการให้หรอืรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
21 หนว่ยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่องการป้องกนัผลประโยชน์ทับซ้อนโดยใช้หลักสตูรต้าน
ทุจรติศกึษา 
22 หนว่ยงานมีการเผยแพร่เจตจ านงสุจรติของผู้บริหารต่อสาธารณชน 
23 หนว่ยงานมีนโยบายและมีแนวปฏิบัติทีเ่คารพสิทธิมนุษยชนและศักดิศ์รีของผู้ปฏิบัติงานมาตรการในการ
ป้องกันและแกไ้ขปญัหาการล่วงละเมิดหรือคกุคามทางเพศในการทางาน 
Linkภายนอก: 
.............................................................................................................................................. 
หมายเหตุ: 
………………………………………………………………………………………………………………………………....... 

 
ผู้รับผิดชอบการให้ข ้อมูล        ผู้อนุมัติรับรอง 

 
 

 

(นายสุวัฒน์ บัวจ ารัส) 
ต าแหน่ง นักวชิาการสาธารณสุขช านาญการ 

๓๐  พฤศจิกายน  ๒๕๖5 

                                                   
(นายวิระ     ตติยานุพันธ์วงศ์) 

               ผู้อ านวยการโรงพยาบาลแก้งคร้อ 
  
     

 

 
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร ่

 
 

(นายนาว ี ตอพล) 
ต าแหน่ง นักวชิาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 

 
 



 
ปัญหา/อุปสรรค 

 
1.ระบบอินเตอร์เน็ตมีปัญหาในบางช่วงเวลา ท าให้การข้อมูลขึ้นเว็บไซต์ล่าช้าเป็นบางครั้ง 
 

 
 

 
 


