
                                      บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอดอนตูม  อ ำเภอดอนตูม  จังหวัดนครปฐม                                                                                       
ที่   นฐ ๐632/144                                               วันที่    10 มีนำคม 2564 
เร่ือง  กำรก ำกับติดตำมกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 

เรียน  สำธำรณสุขอ ำเภอดอนตูม 
   

ตำมท่ี ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอดอนตูม ได้ด ำเนินโครงกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร
ด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ประจ ำปีงบประมำณ 2564 ตำมตัวชี้วัดของหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงสำธำรณสุข
ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน ITA(ร้อยละ92) ซึ่งเป็นกำรประเมินเพ่ือวัดระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของ
หน่วยงำน นั้น 
                    ในกำรนี้ ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอดอนตูม ได้ก ำกับติดตำมแผนปฏิบัติกำรด้ำนป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมำณ 2564 รอบ 6 เดือน(ตุลำคม 2563-มีนำคม 2564)เรียบร้อย
แล้วจึงได้จัดท ำรำยงำนผลด ำเนินงำน ดังรำยละเอียดที่แนบมำพร้อมนี ้
  จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ 
 

 
                                                               (นำยฉัตรชัย เหล่ำกรุงเก่ำ) 
                      นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร  
                 
 
ความเห็นของสาธารณสุขอ าเภอ 
      (.../..) เห็นชอบตำมท่ีเสนอ 
      (.....) ควำมเห็นเพิ่มเติม............................................. 
            ......................................................................... 
      (../...) อนุญำตให้เผยแพร่ได้ 
 
 
      ลงชื่อ..................................................... 
              (นำยสำยันต์  มั่นใจจริง) 
นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร รักษำรำชกำรแทน 
             สำธำรณสุขอ ำเภอดอนตูม 
 



 
แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ 2564 

หน่วยงาน ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอดอนตูม 
  

  ผลงานปีงบประมาณ 2564    รอบ 6 เดือน   รอบ 12 เดือน (ผลงานสะสม) 
 

 
 
 
ที ่

 
 
 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
 

 
 
 

ตัวชี้วดั 

เป้าหมาย 

ผลการด าเนนิงาน 
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ ์

(บอกผลด าเนนิงานโดยย่อว่าท าอะไร  
ที่ไหน เมื่อไหร่) 

งบประมาณ (บาท) แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณ      
การปอ้งกนัและปราบปรามการทุจริต 

หน่วยนบั ปริมาณ งบ
บูรณา
การ 

งบ
หน่วยงา

น 

รวม ผลการ
เบิกจ่าย 
(บาท) 

สร้างจิตส านึก
และปลูกฝัง
ความซื่อสัตย์

สุจริต 

สร้างกลไก 
การปอ้งกนั 
การทุจรติ 

สร้าง
ประสทิธภิา
พในการ
ป้องกนั 

การทุจรติ 

1. โครงกำรอบรมหลักสูตร
กำรเป็นข้ำรำชกำรที่ด ี

ร้อยละ
บุคลำกรใหม่
ได้รับกำรอบรม
ปลูกจิตส ำนึก 

คน 3 มีข้ำรำชกำรบรรจุใหม่ จ ำนวน 3 รำย 
ได้ผำ่นกำรอบรมหลักสูตรกำรเป็น
ข้ำรำชกำรที่ดี เมื่อเดือน มีนำคม 
2564 

    /   

2 โครงกำรให้ควำมรู้และปลุก
จิตส ำนึกเกี่ยวกับวินัยและ
กำรรักษำวินัย กำรป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน
ส ำหรับบคุลำกรในแต่ละ
เครือข่ำยบริกำร 

ร้อยละของ
เครือข่ำย
บริกำรสุขภำพ
ระดับต ำบลที่
บุคลำกรใน
สังกัดได้รับกำร
เสรมิสร้ำง
เสรมิสร้ำงองค์
ควำมรู้และ
ปลุกจิตส ำนึก
ในรูปแบบ
ต่ำงๆ ตำม
ควำมเหมำะสม 
 

คน 50 อบรมควำมรู้และปลุกจติส ำนึกเกีย่วกับ
วินัยและกำรรักษำวินัย กำรป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน แก่บุคลำกร ใน
วันท่ี 4 มีนำคม  2563 
 ณ ห้องประชุม ส ำนักงำนสำธำรณสุข
อ ำเภอดอนตูม 

    / 
  

 
 



 
แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ 2564 

หน่วยงาน ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอดอนตูม 
  

  ผลงานปีงบประมาณ 2564    รอบ 6 เดือน   รอบ 12 เดือน (ผลงานสะสม) 
 
 
 
ที ่

 
 
 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
 

 
 
 

ตัวชี้วดั 

เป้าหมาย 

ผลการด าเนนิงาน 
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ ์

(บอกผลด าเนนิงานโดยย่อว่าท าอะไร  
ที่ไหน เมื่อไหร่) 

งบประมาณ (บาท) แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณ      
การปอ้งกนัและปราบปรามการทุจริต 

หน่วยนบั ปริมาณ งบ
บูรณา
การ 

งบ
หน่วยงา

น 

รวม ผลการ
เบิกจ่าย 
(บาท) 

สร้างจิตส านึก
และปลูกฝัง
ความซื่อสัตย์

สุจริต 

สร้างกลไก 
การปอ้งกนั 
การทุจรติ 

สร้าง
ประสทิธภิา
พในการ
ป้องกนั 

การทุจรติ 

3. ส่งเสริมกำรน ำค่ำนิยม
บุคลำกรสำธำรณสุข 
“MOPH”ในหน่วยงำน
สงักัดส ำนักงำนสำธำรณสุข
อ ำเภอดอนตูมทุกรูปแบบ 
 

ร้อยละของ
หน่วยงำนหรือ
หน่วยบริกำรที่
มีกำรส่งเสรมิ
กำรน ำค่ำนิยม
บุคลำกร
สำธำรณสุข 
“MOPH” 
 

รพ.สต. 
 
สสอ. 

 10 
 
1 

ทุกหน่วยงำนในสังกัดมีกำรส่งเสรมิกำร
น ำค่ำนิยมบุคลำกรสำธำรณสุข 
“MOPH”ไปใช้ในหน่วยงำน 
 

    /   

4 กิจกรรมกำรพัฒนำ
บุคลำกรสำธำรณสุขให้เป็น
คนดี คนเก่ง มีคุณธรรม
และมีควำมสุข 

ร้อยละของ
หน่วยงำนหรือ
หน่วยบริกำรที่
มีกำรพัฒนำ
บุคลำกร
สำธำรณสุขให้
เป็นคนดี คน
เก่ง มีคุณธรรม
ตำมแนวทำงที่
ก ำหนด 

รพ.สต. 
 
สสอ. 

 10 
 
1 

หน่วยบริกำรมีกำรพัฒนำบุคลำกร
สำธำรณสุขใหเ้ป็นคนดี คนเก่ง มี
คุณธรรมตำมแนวทำงที่ก ำหนด  

    /   

 
 



 
แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ 2564 

หน่วยงาน ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอดอนตูม 
  

  ผลงานปีงบประมาณ 2564    รอบ 6 เดือน   รอบ 12 เดือน (ผลงานสะสม) 
 

 
 
 
ที ่

 
 
 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

 

 
 
 

ตัวชี้วดั 

เป้าหมาย 

ผลการด าเนนิงาน 
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ ์

(บอกผลด าเนนิงานโดยย่อว่าท าอะไร  
ที่ไหน เมื่อไหร่) 

งบประมาณ (บาท) แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณ      
การปอ้งกนัและปราบปรามการทุจริต 

หน่วย
นบั 

ปริมาณ งบ
บูรณา
การ 

งบ
หน่วยงาน 

รวม ผลการ
เบิกจ่าย 
(บาท) 

สร้างจิตส านึก
และปลูกฝัง
ความซื่อสัตย์

สุจริต 

สร้างกลไก 
การปอ้งกนั 
การทุจรติ 

สร้าง
ประสทิธภิา
พในการ
ป้องกนั 

การทุจรติ 
1. กิจกรรมกำรประกำศ

เจตนำรมณต์่อต้ำนกำร
ทุจริต  ของหน่วยงำน 
หน่วยงำนในสังกัด และ
หน่วยบริกำรในสังกัด 
 

ร้อยละของ
หน่วยงำนระดับ
ต ำบลที่มีกำร
ประกำศ
เจตนำรมณต์่อต้ำน
กำรทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 
 

รพ.สต. 
 
สสอ. 

 10 
 
1 

ทุกหน่วยงำนระดับต ำบลมีกำรประกำศ
เจตนำรมณต์่อต้ำนกำรทุจรติและ
ประพฤติมิชอบ  
 

    /   

2 กิจกรรมกำรพัฒนำและ
ประเมินคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใสในกำร
ด ำเนินงำนของ
หน่วยงำนภำครัฐ (ITA) 

ร้อยละของ
หน่วยงำนท่ีเข้ำ
ร่วมกำรด ำเนินกำร
ตำมแผนงำน
คุณธรรมและควำม
โปร่งใสในกำร
ด ำเนินงำนของ
หน่วยงำนภำครัฐ 
(ITA)   

รพ.สต. 
 
สสอ. 

 10 
 
1 

หน่วยงำนทุกแห่งในสังกัดเข้ำร่วมกำร
ด ำเนินกำรตำมแผนงำนคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของ
หน่วยงำนภำครัฐ (ITA)   

    / 
  

 
         
       
 



 
แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ 2564 

หน่วยงาน ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอดอนตูม 
  

  ผลงานปีงบประมาณ 2564    รอบ 6 เดือน   รอบ 12 เดือน (ผลงานสะสม) 
 

 
 
 
ที ่

 
 
 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
 

 
 
 

ตัวชี้วดั 

เป้าหมาย 

ผลการด าเนนิงาน 
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ ์

(บอกผลด าเนนิงานโดยย่อว่าท าอะไร  
ที่ไหน เมื่อไหร่) 

งบประมาณ (บาท) แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณ      
การปอ้งกนัและปราบปรามการทุจริต 

หน่วย
นบั 

ปริมาณ งบ
บูรณา
การ 

งบ
หน่วยงาน 

รวม ผลการ
เบิกจ่าย 
(บาท) 

สร้างจิตส านึก
และปลูกฝัง
ความซื่อสัตย์

สุจริต 

สร้างกลไก 
การปอ้งกนั 
การทุจรติ 

สร้าง
ประสทิธภิา
พในการ
ป้องกนั 

การทุจรติ 
1. กิจกรรมกำรให้ควำมรู้และ

กำรพัฒนำศักยภำพ
ผู้ปฏิบัติงำนด้ำนพัสด ุ
 

ร้อยละของ
หน่วยงำนหรือ
หน่วยบริกำรที่
บุคลำกรด้ำน
พัสดุได้รับกำร
อบรมให้ควำมรู้
หรือกำรพัฒนำ
ศักยภำพด้ำน
กำรปฏิบัติ
หน้ำท่ี 

รพ.สต. 
 
สสอ. 

 10 
 
1 

มีกำรจัดอบรมให้ควำมรู้เกีย่วกับระเบียบ
กำรจัดซื้อจดัจ้ำง กำรจดัวำงระบบและ
ควบคุมภำยใน ทุก  6 เดือน 

     / 
 

2 กิจกรรมสร้ำงควำมโปร่งใส
ในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของ
หน่วยงำนสำธำรณสุข ตำม 
พ.ร.บ.จัดซื้อจดัจ้ำงและกำร
บริหำรพสัดุภำครัฐ พ.ศ. 
2560  
 

ร้อยละของ
หน่วยงำนท่ีมี
กำรด ำเนินงำน
ตำมหลักควำม
โปร่งใส 
 

รพ.สต. 
 
สสอ. 

 10 
 
1 

มีกำรจัดอบรมให้ควำมรู้เกีย่วกับระเบียบ
กำรจัดซื้อจดัจ้ำง กำรจดัวำงระบบและ
ควบคุมภำยใน ทุก  6 เดือน 

     / 
 

 
ลงช่ือ...........................................................ผู้รายงาน 


