
 

 

 

 

 

รายงานการก ากับติดตามการด าเนินการ 

ตามแผนปฏิบตัิการป้องกัน 

ปราบปรามการทจุริตและประพฤตมิิชอบ ประจ าปี 2564 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านธ ิจังหวัดล าพูน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สารบัญ 

เรื่อง         หน้า 

ค าน า         1 

สารบัญ         2 

รายงานผลการก ากับติดตาม      3 

ปกหลัง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ค าน า 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านธิ จังหวัดล าพูน ได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปราม 

การทุจริตและประพฤติมิชอบ ของหน่วยงานประจ าปีงบประมาณ 2564 และได้ด าเนินการตามแผนปฏิบัติ 

การป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 10 มีนาคม 2564   

อ้างถึงข้อก าหนดของศูนย์ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

(ศปท.) EB 18 ข้อ1 หน่วยงานต้องมีการก ากับติดตามงานตามแผนการปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการ 

ทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีของหน่วยงานดังนั้นส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านธิ จึงจัดท ารายงาน 

ฉบับนี้เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามการประเมินต่อไป 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านธิ    

  วันที่ 10 เดือนมีนาคม  พ.ศ. 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบตัิการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านธิ จังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ๒๕๖๔ 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
ผลการด าเนินงานรอบ 6 เดือน(ตัดยอด 10 

มีนาคม 2564) 
งบประ
มาณ 

ตัวชี้วัดผลส าเร็จและเป้าหมาย
ปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๔ 

ผู้รับผิดชอบ 
ตัวช้ีวัด 

เป้าหมายระยะเวลา
ด าเนินการ 

ปลูกและปลุกจติส านึกใหม้ี
วัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์ 
สุจรติ 
๑.อบรมการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency 
Assessment: ITA) 

๑.เพื่อสร้างความรูค้วามเข้าใจใน
กระบวนการต่อต้านการทุจริต
ส่งเสริมองค์กรต้นแบบด้าน
คุณธรรมตามหลักธรรมาภิบาล 

-.บุคลากรเข้ารับการอบรม ITA 1 คนตาม
โครงการของศปท.กระทรวงสาธารณสุข จังหวัด
เชียงรายเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ 
 
 
-จัดอบรมการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 1 ครั้ง
วันท่ี 9 มีนาคม 2564 ณ สสอ.บ้านธิ ผู้เข้าร่วม
อบรม 15 คนคิดเป็น ๙๓.๗๕ % 

- -จ านวนเจ้าหน้าท่ี
เข้ารับการอบรม 
100 % 
-จนท.มีความรู้
เพิ่มขึ้น  
 

ธ.ค.๖๓– มี.ค.๖๔ สสอ.บ้านธ ิ

 ๒.สร้างเครือข่ายบุคลากรเพื่อ
ป้องกันและหยุดยั้งการทุจรติ 

- พัฒนาเครือข่ายภายในองค์กรตอ่ต้านการทุจรติ
โดยมีก่อตั้งชมรม Strong ด าเนินการภายใต้
แนวคิด จิตพอเพียง ต้านทุจรติ โมเดล Strong 
 - สนับสนุนและร่วมมือเครือข่ายโปร่งใสต่อต้าน
การทุจริตเช่น อ าเภอบ้านธ ิ

- -จ านวน จนท.ท่ีเข้า
ร่วมกิจกรรม ไม่
น้อยกว่า 80% 

ธ.ค.๖๓– มี.ค.๖๔ สสอ.บ้านธ ิ

2. จัดให้มีช่องทางรับฟังความ
คิดเห็นข้อเสนอแนะจาก
ประชาชน 

๑. การบรูณาการความร่วมมือ
ระหว่างภาคเีครือข่ายหน่วยงาน
ภาครัฐภาคเอกชนและประชาขน
ในการต่อต้านการทุจริต 

-มีการจัดท ากล่องรับข้อร้องเรียน/รับร้องเรียน
ทางโทรศัพท์/ทางไปรษณีย์อิเล็คทรอนิค/ร้อง
เรียนดวยตนเองที่ตั้งส านักงาน 

 ช่องทางการ
เผยแพร่ข้อมลู
ข่าวสารอย่างน้อย
๓ช่องทาง 

ธ.ค.๖๓– ก.ย.๖๔ สสอ.บ้านธ ิ

3.เผยแพร่ประชาสมัพันธ์ช่องทาง
ในการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 - เผยแพร่ช่องทางการแจ้งเบาะแส โดยก าหนดให้
ร้องเรียนผ่านเว็บไซด์ของส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดล าพูน ช่องอ าเภอบ้านธิ /ทางfacebook 
สสอ.บ้านธิ และทางเบอรโ์ทรศัพท์ของผู้บริหาร 

 ช่องทางในการแจ้ง
เบาะแสไม่น้อยกว่า
๓ช่องทาง(ตู้รับ
ความคิดเห็น/
โทรศัพท์/หนังสือ) 
 

ธ.ค.๖๓– ก.ย.๖๔ สสอ.บ้านธ ิ

๔. เปิดโอกาสใหผู้้มีส่วนไดส้่วน
เสียเข้ามามสี่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการ   

 โดยผ่านทางกลไลคณะกรรมการพฒันาคุณภาพ
ชีวิต(พชอ.) มีการประชุม 2 ครั้ง 

 -จ านวนครั้ง ๒ครั้ง/ป ี สสอ.บ้านธ ิ



๕.ประกาศและเผยแพร่เจตจ านง
สุจรติและนโยบายต่อต้านการ
ทุจริตในหน่วยงาน 

๒. สรา้งความตระหนักใหผู้้บริหาร
และบุคลากรมีจิตพอเพียง ต้าน
ทุจริตทุกรูปแบบ 

- มีการประกาศเจตจ านงสุจริตของผู้บริหารสูงสดุ
เมื่อวันท่ี 9 มีนาคม 2564 
จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว 13 คนคดิเป็น
81.25% 
 

 ๘๐ % 
 
 
 

๑ ครั้ง/ป ี สสอ.บ้านธ ิ

๖.พัฒนาความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน 

๓. พัฒนาและยกระดับคณุธรรม
ความโปร่งใสฯตามหลักกฎหมาย
ในการปฏิบัติงาน 

-การสร้างความโปร่งใสในการจัดซือ้จัดจ้างโดย
การจัดซื้อจดัจ้างเป็นไปตามพรบ.การจัดซื้อจดั
จ้างภาครัฐปีพ.ศ.2562  
  
 
 
 

 จ านวนข้อร้องเรียน
เกี่ยวกับการรับ
สินบนและเรยีกรับ
ผลประโยชน์ตอบ
แทน= ๐ 
อัตราการร้องเรียน
เรื่องการแต่งตั้ง
โยกย้ายทีไ่ม่เป็น
ธรรม= ๐ 
หน่วยงานจัดวาง
ระบบควบคมุ
ภายใน =๑๐๐% 

ทุกไตรมาส สสอ.บ้านธ ิ

         
 

              
            

   (นางสุจิตรา  ปิ่นกุมภรี์)            (นายบัญญัติ อรรคศรีวร) 
นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ        รักษาราชการแทน สาธารณสุขอ าเภอบ้านธ ิ
        ผู้รายงาน               วันท่ี 10  เดือน มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖4 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปกหลัง 


