
 บันทึกข�อความ 
ส�วนราชการ กลุ�มงานบรหิาร   สํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน   โทร.0 7549 1192                                         

ท่ี           - วันท่ี     ๒     ธันวาคม   2563 

เร่ือง   รายงานการติดตามการดําเนินงานการเผยแพร�ข-อมูลต�อสาธารณะผ�านเว็บไซต3หน�วยงาน  
          ป5งบประมาณ พ.ศ. 2563 

เรียน  สาธารณสุขอําเภอนาบอน 

ตามท่ี กลุ�มงานบริหาร ได-ออกคําสั่งสํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน ท่ี ท่ี 46 / ๒๕๖๑
เรื่อง แต�งต้ังคณะทํางานบริหารจัดการข-อมูลต�อสาธารณะ และ คําสั่งสํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน  
ท่ี   47 / ๒๕๖๑ เรื่อง มอบหมายหน-าท่ีผู-รับผิดชอบการให-ข-อมูล ผู-รับผิดชอบในการเผยแพร�ข-อมูลต�อสาธารณะ
ผ�านเว็บไซต3 เพ่ือกําหนดมาตรการกลไก หรือระบบในการดําเนินการกําหนดให-มีการเผยแพร�ข-อมูลเว็บไซต3ของ
หน�วยงาน นั้น 

ในการนี้ จึงขอรายงานการติดตามการดําเนินงานการเผยแพร�ข-อมูลต�อสาธารณะผ�านเว็บไซต3
หน�วยงานป5งบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือให-เปCนไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินงาน  
ของหน�วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)  ดังรายละเอียดท่ีแนบมาพร-อมนี้ 
และขออนุญาตเผยแพร�รายงานฯ ผ�านแว็บไชต3สํานักงานสารณสุขอําเภอนาบอน                                                    

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และอนุญาตเผยแพร�บนเว็บไซต3หน�วยงานต�อไป 
 
 
 
 
 
               
          (นายสุทธิพันธ3  ลิ่มพรรณ3) 
                  เจ-าพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน 
  
       
                  
 
 

 ทราบ 
 



                หนา 1 / 7 

แบบรายงานการติดตามการดําเนินงาน 
การเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตหนวยงาน 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

ชื่อสวนงาน สํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน     
ชื่อเว็บไซต (Domain name)  www.phonabon.go.th                                                                                                                                                                    
ขอรายงานขอมูลดังนี้  

ขอ ขอมูล การเผยแพร URL เว็บไซต หมายเหตุ 
ขอมูลพ้ืนฐาน 
O1 โครงสรางสวนงาน  มี  ไมมี http://phonabon.go.th/html/new-menu.asp?typemenu=5&ogan=1  
O2 ขอมูลผูบริหาร  มี  ไมมี http://phonabon.go.th/html/new-menu.asp?typemenu=6&ogan=1  
O3 อํานาจหนาที ่  มี  ไมมี http://phonabon.go.th/html/new-menu.asp?typemenu=2&ogan=1  
O4 วสิัยทัศนขับเคลื่อนงาน   มี ไมมี http://phonabon.go.th/html/new-menu.asp?typemenu=2&ogan=1  
O5 ขอมูลการติดตอสวนราชการ  มี  ไมมี http://phonabon.go.th/html/new-

menu.asp?typemenu=10&ogan=1 
 

O6 ความเปนมาของสวนราชการ  มี  ไมมี http://phonabon.go.th/html/new-menu.asp?typemenu=1&ogan=1  
ขาวประชาสัมพันธ  
O7 ขาวประชาสัมพันธ  มี  ไมมี http://phonabon.go.th/html/new_post.asp?typenew=1&ogan=1  

การปฏิสัมพันธขอมูล  
O8 Q&A  มี  ไมมี http://phonabon.go.th/html/board.asp?ogan=1  
O9 Social Network  มี  ไมมี https://www.facebook.com/nabonhealth  

แผนการดําเนินงาน  
O10 แผนดําเนินงานประจําป  มี  ไมมี http://phonabon.go.th/html/new-menu.asp?typemenu=8&ogan=1  
O11 รายงานการกํากับติดตาม 

การดําเนินงาน รอบ 6 เดือน 
 มี  ไมมี http://phonabon.go.th/html/new-menu.asp?typemenu=8&ogan=1  



แบบรายงานการติดตามการดําเนินงาน 
การเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตหนวยงาน 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2563   
 

ขอ ขอมูล การเผยแพร URL เว็บไซต หมายเหตุ 
O12 รายงานผลการดําเนินงานประจําป     มี  ไมมี http://phonabon.go.th/html/new-menu.asp?typemenu=8&ogan=1  
การปฏบัิติงาน  
O13 มาตรฐานการปฏิบัติงาน  มี  ไมมี -  
การใหบริการ  
O14 มาตรฐานการใหบริการ  มี  ไมมี -  
O15 ขอมูลเชิงสถิติการใหบริการ  มี  ไมมี -  
O16 รายงานผลความพึงพอใจ 

ผูใหบริการ 
 มี  ไมมี -  

O17 E–Service  มี  ไมมี -  
แผนการใชจายงบประมาณประจําป  
O18 แผนการใชจายงบประมาณ 

ประจําป 
 มี  ไมมี http://phonabon.go.th/html/new-menu.asp?typemenu=8&ogan=1  

O19 รายงานการกํากับติดตาม 
การใชจายงบประมาณ รอบ 6 เดือน 

มี  ไมมี http://phonabon.go.th/html/new-menu.asp?typemenu=8&ogan=1  

O20 รายงานผลการใชจายงบประมาณ
ประจําป 

 มี  ไมมี http://phonabon.go.th/html/new-menu.asp?typemenu=8&ogan=1  

การจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุ  
O21 แผนการจัดซื้อจัดจางหรือ 

แผนการจัดหาพัสด ุ
 
 

 มี  ไมมี http://phonabon.go.th/html/new-menu.asp?typemenu=8&ogan=1  



แบบรายงานการติดตามการดําเนินงาน 
การเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตหนวยงาน 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2563   
 

ขอ ขอมูล การเผยแพร URL เว็บไซต หมายเหตุ 
O22 ประกาศตาง ๆ เก่ียวกับการจัดซื้อจัด

จางหรือการจัดหาพัสด ุ
 มี  ไมมี http://phonabon.go.th/default.asp?ogan=1  

O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจางหรือ 
การจัดหาพัสดุรายเดือน 

 มี  ไมมี http://phonabon.go.th/html/new-menu.asp?typemenu=8&ogan=1  

O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการ
จัดหาพัสดุประจําป 

 มี  ไมมี http://phonabon.go.th/html/new-menu.asp?typemenu=8&ogan=1  

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบคุคล  
O25 นโยบายการบริหารทรัพยากร 

บุคคล 
 มี  ไมมี http://phonabon.go.th/html/new-menu.asp?typemenu=3&ogan=1  

O26 การดําเนินการตามนโยบาย 
การบริหารทรัพยากรบุคคล 

 มี  ไมมี -  

Q27 หลัก เกณฑ การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 

 มี  ไมมี -  

Q28 รายงานผลการบริหารและพัฒ นา
ทรัพยากรบุคคลประจําป 

 มี  ไมมี -  

การจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต  
O29 แนวปฏิบัติการจัดการ 

เร่ืองรองเรียนการทุจริต 
 มี  ไมมี http://phonabon.go.th/html/new-

menu.asp?typemenu=10&ogan=1 
 

O30 ชองทางแจงเร่ืองรองเรียน 
การทุจริต 

 มี  ไมมี http://phonabon.go.th/html/new-
menu.asp?typemenu=10&ogan=1 
 

 



แบบรายงานการติดตามการดําเนินงาน 
การเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตหนวยงาน 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2563   
 

ขอ ขอมูล การเผยแพร URL เว็บไซต หมายเหตุ 
O31 ขอมูลเชิงสถิติเรื่องรองเรียน 

การทุจริตประจําป 
 มี  ไมมี -  

การเปดโอกาสใหเกิดการมีสวนรวม  
O32 ชองทางการรับฟงความคิดเห็น  มี  ไมมี http://phonabon.go.th/html/board.asp?ogan=1  
O33 การเปดโอกาสใหเกิดการมีสวนรวม  มี  ไมมี http://phonabon.go.th/html/board.asp?ogan=1  
เจตจํานงสุจริตของผูบริหาร  
O34 เจตจํานงสุจริตของผูบริหาร  มี  ไมมี http://phonabon.go.th/html/new-menu.asp?typemenu=3&ogan=1  
O35 การมีสวนรวมของผูบริหาร  มี  ไมมี http://phonabon.go.th/html/new-menu.asp?typemenu=3&ogan=1  
การประเมินความเสี่ยงเพ่ือการปองกันการทุจริต  
O36 การประเมิ นความ เสี่ ย งการทุ จริต

ประจําป 
 มี  ไมมี http://phonabon.go.th/html/new-menu.asp?typemenu=3&ogan=1  

O37 การดําเนินการเพ่ือจัดการ 
ความเสี่ยงการทุจริต 

 มี  ไมมี http://phonabon.go.th/html/new-menu.asp?typemenu=3&ogan=1  

การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร  
O38 การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร 

 
 
 

 มี  ไมมี http://phonabon.go.th/html/new-menu.asp?typemenu=3&ogan=1  

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต  
O39 แผนปฏิบั ติ การป องกันการทุ จริต

ประจําป 
 มี  ไมมี http://phonabon.go.th/html/new-menu.asp?typemenu=3&ogan=1  



แบบรายงานการติดตามการดําเนินงาน 
การเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตหนวยงาน 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2563   
 

ขอ ขอมูล การเผยแพร URL เว็บไซต หมายเหตุ 
 

O40 รายงานการกํากับติดตามการ 
ดําเนินการปองกันการทุจริต 
รอบ 6 เดือน 

ม ี ไมมี http://phonabon.go.th/html/new-menu.asp?typemenu=3&ogan=1  

O41 รายงานผลการดําเนินการปองกันการ
ทุจริตประจําป 

  มี  ไมมี http://phonabon.go.th/html/new-menu.asp?typemenu=3&ogan=1  

มาตรการภายในเพื่อสงเสริมความโปรงใสและปองกันการทุจริต  
O42 มาตรการเผยแพรขอมูล 

ตอสาธารณะ 
 มี  ไมมี http://phonabon.go.th/html/new-menu.asp?typemenu=3&ogan=1  

O43 มาตรการใหผูมีสวนไดสวนเสีย 
มีสวนรวม 

 มี  ไมมี http://phonabon.go.th/html/new-menu.asp?typemenu=3&ogan=1  

O44 มาตรการสงเสริมความโปรงใส 
ในการจัดซื้อจัดจาง 

 มี  ไมมี http://phonabon.go.th/html/new-menu.asp?typemenu=3&ogan=1  

O45 มาตรการจัดการเร่ืองรองเรียน 
การทุจริต 

 มี  ไมมี http://phonabon.go.th/html/new-menu.asp?typemenu=3&ogan=1  

O46 มาตรการปองกันการรับสินบน  มี  ไมมี http://phonabon.go.th/html/new-menu.asp?typemenu=3&ogan=1  
O47 มาตรการปองกันการขัดกันระหวาง

ผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชน
สวนรวม 

 มี  ไมมี http://phonabon.go.th/html/new-menu.asp?typemenu=3&ogan=1  

O48 มาตรการตรวจสอบการใชดุลยพินิจ  มี  ไมมี http://phonabon.go.th/html/new-menu.asp?typemenu=3&ogan=1  
 



แบบรายงานการติดตามการดําเนินงาน 
การเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตหนวยงาน 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2563   

 
 

การติดตามการดําเนินงาน  

ปจจุบันไดมีการประกาศเผยแพรขอมูลการปฏิบัติงานฯ ของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน ทั้งส้ิน จํานวน 40 รายการ โดยมีกําหนด
ระยะเวลาปลดประกาศทางเว็บไซต ภายใน 60 วนั นบัแตวันที่ประกาศเผยแพร  
 
ปญหา อุปสรรค  

1. ผูรับผิดชอบการใหขอมูล นําสงขอมูล ลาชา ไมทนัเวลา เนื่องจากตองปฏบิัติภารกิจราชการหลายอยาง และขอมูลมีเนื้อหาคอนขางมาก  
2. ผูรับผิดชอบการนําขอมูลข้ึนเผยแพร ยังมคีวามเขาใจคลาดเคลื่อนในหลักเกณฑ เง่ือนไข วิธีการ ตลอดจน ระยะเวลาในการดําเนินงานท่ี     
   ชัดเจน 
3. ผูรับผิดชอบการนําขอมูลขึ้นเว็บไซตปลดประกาศการเผยแพรขอมูลไมเปนไปตามหวงเวลา ทําใหขอมูลที่ประกาศไมเปนปจจบุัน 

 
 แนวทางแกไข  

1. ใหผูรับผิดชอบการใหขอมลูจัดเตรียมเอกสารลวงหนา  
2. ใหผูรับผิดชอบการนําขอมูลเผยแพร เขารับการฝกอบรมกับผูมีประสบการณและศึกษา แนวทาง ข้ันตอน ของการดําเนินงานฯ เพ่ือการพัฒนา   
    ทักษะ องคความรู และความเขาใจเพ่ิมขึ้น 
3. จัดทําปฏิทนิการและระบบแจงเตือนการปรับปรุงหนาเว็บไซตใหเปนปจจุบัน 

     
ขอยืนยนัขอมลูตามนี้ 

 



 
แบบฟอร�มการขอเผยแพร�ข�อมูลผ�านเว็บไซต�ของหน�วยงาน 

ตามประกาศสํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน 
เรื่อง แนวทางการเผยแพร�ข�อมูลต�อสาธารณะผ�านเว็บไซต�ของหน�วยงาน พ.ศ. 2561 

สําหรับสํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอนและหน�วยงานในสังกัด 
 

แบบฟอร�มการขอเผยแพร�ข�อมูลผ�านเว็บไซต�ของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน 

 
ชื่อหน�วยงาน : สํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาบอน 
วัน/เดือน/ป� : ๒  ธันวาคม  2563 
หัวข�อ: การกําหนดมาตรการ และวางระบบการเผยแพร�ข�อมูลต�อสาธารณะผ�านเว็บไซต�ของหน�วยงาน 
รายละเอียดข�อมูล  

- รายงานการติดตามการดําเนินงานการเผยแพร�ข�อมูลต�อสาธารณะผ�านเว็บไซต*หน�วยงานป�งบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

 
 
Linkภายนอก:     http://www.phonabon.go.th   หัวข�อ ITA 

 

ผู�รับผิดชอบการให�ข �อมูล ผู�อนุมัติรับรอง 
  
 

(นายสทุธิพันธ*  ลิ่มพรรณ*) 
 

 (นางณิชมน  รตันคช) 
              เจ�าพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน สาธารณสุขอําเภอนาบอน 
                       2  ธันวาคม  2563  2  ธันวาคม  2563      

 

 
ผู�รับผิดชอบการนำข�อมูลข้ึนเผยแพร� 

 
 

(นายอนันต*  รอดสัน้) 
เจ�าพนักงานสาธารณสุขชาํนาญงาน 

2  ธันวาคม  2563 

 


