
 
 

 
 

 

รายงานการผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน 
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สานักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านโคก 
ปีงบประมาณ 2564 



 
 

ผลการก ากับติดตามการรายงานผลตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ  
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านโคก  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  (ไตรมาส ๒) รอบ ๖ เดอืน  

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
แนวทางที่ ๑   ปลูกฝังวิธีคิด ปลุกจิตส านึก ให้มีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 

 
กลยุทธ์ แนวทางการด าเนินงาน 

โครงการ/กิจกรรม 
ตัวช้ีวัด เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา

ด าเนินการ 
ผลลัพธ์ ผลการก ากับตดิตาม 

๑. ปลุกจติส านึกให้ยดึถือ
ผลประโยชน์ของ
ประเทศชาตเิหนือกว่า
ประโยชนส์่วนตน 
 

-กระบวนการปลูกฝังวิธีคิด 
ปลุกจิตส านึก ให้มี
วัฒนธรรมและพฤติกรรม
ซื่อสัตยส์ุจรติ ภายใตแ้นวคิด 
“จิตพอเพียงต้านทุจรติ” 
โดยใช้โมเดล “STRONG” 
 

ร้อยละของบุคลากรในสังกัด
ปรับฐานความคดิเกี่ยวกับ
เรื่องผลประโยชน์ทับช้อนให้
สามารถแยกแยะ
ผลประโยชน์ส่วนตัวกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม
ส่งเสริมให้มรีะบบขัดเกลา
ทางสังคมในการต่อต้านการ
ทุจริต ร้อยละ ๑๐๐ 

บุคลากร
สาธารณสุขใน
สังกัด สสอ.
บ้านโคก 

- ตค.๒๕๖๔-
ธค.๒๕๖๔ 

บุคลากรในสังกัดมี
ความรู้เกี่ยวกับ
การป้องกัน
ผลประโยชน์ทับ
ช้อน  
 

-โครงการจติอาสาพอเพียงต้าน
ทุจริต (STRONG) มีผู้เข้าร่วม
โครงการฯ จ านวน ๒๖ คน 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

ผลการก ากับติดตามการรายงานผลตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ  
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านโคก  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  (ไตรมาส ๒) รอบ ๖ เดือน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
แนวทางท่ี ๑   ปลูกฝังวิธีคิด ปลุกจิตส านึก ให้มีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซ่ือสัตย์สุจริต 
 

กลยุทธ์ แนวทางการด าเนินงาน 
โครงการ/กิจกรรม 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลลัพธ์ ผลการก ากับติดตาม 

๒.วางระบบรากฐานการ
น าค่านิยม MOPH และ
คุ ณ ธ ร ร ม อ ง ค์ ก ร 
“พอเพียง วินัย สุจริต 
จิตอาสา” เป็นแนวทาง
ต่อต้านการทุจริต 
 
 
 

-ขับเคลื่อนค่านิยม MOPH 
และวัฒนธรรมสุจริต 
ส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับ
ปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการ จรรยา
ข้าราชการ คุณธรรมที่พึง 
 

ร้อยละของ
บุคลากรเข้ามามี
ส่วนร่วมในการ
ขับเคลื่อน ร้อยละ 
๑๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บุคลากรทุกระดับ
ในสังกัด
ส านักงาน
สาธารณสุข
อ าเภอบ้านโคก 

- ตค.๒๕๖๔-
กย.๒๕๖๕ 

-ระดับ
ความส าเร็จ
การมีส่วน
ร่วมในการ
พัฒนา
หน่วยงานใส
สะอาด 
- เป็น
หน่วยงาน
คุณธรรม 

ขับเคลื่อนการใช้หลัก 
STRONG มาประยุกต์ใช้ให้
เข้ากับการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ สสอ. และ
เจ้าหน้าที่ รพ.สต. ในสังกัด
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ
บ้านโคก 



 
 

ผลการก ากับติดตามการรายงานผลตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านโคก  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  (ไตรมาส ๒) รอบ ๖ เดือน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
แนวทางท่ี ๑   ปลูกฝังวิธีคิด ปลุกจิตส านึก ให้มีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซ่ือสัตย์สุจริต 
 

กลยุทธ์ แนวทางการด าเนินงาน 
โครงการ/กิจกรรม 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลลัพธ์ ผลการก ากับติดตาม 

๓. ปลุกจิตส านึก
ต่อต้านการทุจริต 
สร้างสังคมไม่ทนต่อ
การทุจริต เสริมพลัง
การมีส่วนร่วมของ
ชุมชนและบูรณาการ
ทุกภาคส่วนเพื่อต้าน
การทุจริต  

-โครงการประชุม
แลกเปลี่ยนความรู้ภายใน
หน่วยงานการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนและ
เสริมสร้างพัฒนาด้าน
จริยธรรมและการรักษาวินัย
รวมทั้งการป้องกันมิให้
กระท าผิดวินัย 

ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมเข้ามามี
ส่วนร่วมในการ
ผลักดัน ไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 
๑๐๐ 
 
 
 
 
 
 

บุคลากร
สาธารณสุข
ในสังกัด 
สสอ.บ้าน
โคกและ
ภาค
ประชาชน 

- ๒๘ 
มกราคม 
๒๕๖๕ 

ประชาชน สังคม 
และทุกภาคส่วน
ตระหนักในผลเสีย
หายร้ายแรงที่
เกิดข้ึนจากการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น 

จัดอบรมให้ความรู้การ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
และเสริมสร้างพัฒนาด้าน
จริยธรรมและการรักษาวินัย
รวมทั้งการป้องกันมิให้
กระท าผิดวินัย มีผู้เข้าร่วม
จ านวน ๒๖ คน 

 
 



 
 

ผลการก ากับติดตามการรายงานผลตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ  
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านโคก  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  (ไตรมาส ๒) รอบ ๖ เดือน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  เสริมสร้างกลไกป้องกันการทุจริต 
แนวทางท่ี ๒   ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

กลยุทธ์ แนวทางการด าเนินงาน 
โครงการ/กิจกรรม 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลลัพธ์ ผลการก ากับติดตาม 

๑. มุ่งเน้นการลดและปิด
โอกาสการทุจริต โดย
หน่วยงานต้องน า
มาตรการป้องกันการ
ทุจริตที่คณะรัฐมนตรี
เห็นชอบแล้วให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
น าไปด าเนินการจัดการ
แก้ไขปัญหาเป็นรูปธรรม
และมีการก าหนด
แผนการด าเนินการที่
ชัดเจน 
 

-การจัดท าแผนบริหาร
ความเสี่ยงการทุจริต ใน
มาตรการเกี่ยวกับสินบน 
มาตรการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบใน
ระบบราชการ, มาตรการ
ในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการล่วงละเมิด
หรือคุกคามทางเพศใน
การท างาน 
 

หน่วยงานมีการ
น ามาตรการ
ป้องกันการ
ทุจริตที่ส าคัญ
ผ่านการจัดท า
แผนบริหาร
ความเสี่ยงการ
ทุจริต ให้
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องน าไป
ด าเนินการ
จัดการแก้ไข
ปัญหาให้เป็น
รูปธรรม 

-หน่วยงานใน
สังกัด สสอ.
บ้านโคก 

- ตค.๒๕๖๔-
ธค.๒๕๖๔ 

-ระดับคุณธรรม
และความโปร่งใส
การด าเนินงาน
ของทุกหน่วยงาน
ดีขึ้น 

ได้จัดท าหนังสือแจ้งเวียนประกาศ
มาตรการการป้องกันการรับสินบน
ทุกรูปแบบ ประกาศเจตนารมณ์
การป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศใน
การท างานให้ รพ.สต. ในสังกัด 

 
 



 
 

ผลการก ากับติดตามการรายงานผลตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ  
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านโคก  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  (ไตรมาส ๒) รอบ ๖ เดือน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  เสริมสร้างกลไกป้องกันการทุจริต 
แนวทางท่ี ๒   ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

กลยุทธ์ แนวทางการด าเนินงาน 
โครงการ/กิจกรรม 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลลัพธ์ ผลการก ากับ
ติดตาม 

๒. สร้างความตระหนักให้บริการ
และบุคลากรมีความพร้อมรับผิด
(Accountability) 

-การประกาศและเผยแพร่
เจตจ านงและนโยบายต่อต้าน
ทุจริตของผู้บริหารภายใน
หน่วยงานและเผยแพร่ต่อ
สาธารณชน 

หน่วยงานมีการ
ประกาศ
เจตจ านงและ
วางระบบการ
ป้องกันการ
ทุจริต 
 
 

-ผู้บริหาร
หน่วยงาน-
บุคลากร
สาธารณสุขใน
สังกัด สสอ.บ้าน
โคก 

- ตค.๒๕๖๔-
ธค.๒๕๖๔ 

ดัชนีความพร้อม
รับผิด คุณธรรม
และความโปร่งใส
ในการบริหารงาน
ของหน่วยงาน
สูงขึ้น 

มีการ
ประกาศ
เจตนารมณ์
ต่อต้านการ
ทุจริต 

๓.พัฒนาและยกระดับคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงาน ใช้ดุลพินิจโดยชอบ
ด้วยระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ 
 
 
 

-การพัฒนาความโปร่งใสการ
ด าเนินงานของหน่วยงานในสังกัด
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้าน
โคกทุกระดับ 
-ยกระดับคุณธรรมการ
บริหารงานของหน่วยงาน 

ร้อยละของบุ
หน่วยงานที่
คะแนนการ
ประเมิน ITA 
ระดับสูงมาก 
 

สสอ./รพ.สต.    
ในสังกัด 

- ตค.๒๕๖๔-
กย.๒๕๖๕ 

-ระดับคุณธรรม
และความโปร่งใส
การด าเนินงาน
ของทุกหน่วยงาน
ดีขึ้นทุกหน่วยงาน
และทุกปี 

มีการจัดท า 
ITA ของ
หน่วยงานใน 
ปี ๒๕๖๔ 
งวดแรก ได้
ในระดับสูง
มาก 

 



 
 

ผลการก ากับติดตามการรายงานผลตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ  
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านโคก  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  (ไตรมาส ๒) รอบ ๖ เดือน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  เสริมสร้างกลไกป้องกันการทุจริต 
แนวทางที่ ๒   ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 
กลยุทธ์ 

แนวทางการด าเนินงาน 
โครงการ/กิจกรรม 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลลัพธ์ ผลการก ากับ
ติดตาม 

๔.พัฒนาและยกระดับคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงาน ใช้ดุลพินิจโดยชอบ
ด้วยระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ 
 
 
 

-การพัฒนาความโปร่งใสการ
ด าเนินงานของหน่วยงานในสังกัด
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้าน
โคกทุกระดับ 
-ยกระดับคุณธรรมการ
บริหารงานของหน่วยงาน 

ร้อยละของบุ
หน่วยงานที่คะแนน
การประเมิน ITA 
ระดับสูงมาก 
 

สสอ./รพ.สต.    
ในสังกัด 

- ตค.๒๕๖๔-
กย.๒๕๖๕ 

-ระดับคุณธรรม
และความโปร่งใส
การด าเนินงาน
ของทุกหน่วยงาน
ดีขึ้นทุกหน่วยงาน
และทุกปี 

ปี ๖๔ งวด
แรกได้
คะแนน
ประเมิน ITA 
เต็ม 

๕. เพ่ิมประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานป้องกันปราบปรามการ
ทุจริตโดยใช้ระบบการตรวจสอบ
และควบคุมภายใน 

-ขับเคลื่อน ก ากับติดตาม 
การปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม
ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ  

ระดับความส าเร็จ
ของหน่วยงานไม่ถูก
ตรวจสอบจาก
หน่วยงานภายใน
และหน่วยงาน
ภายนอกในเรื่อง
ทุจริต 

สสอ./รพ.สต.    
ในสังกัด 

- ตค.๒๕๖๔-
ธค.๒๕๖๕ 

ประสิทธิภาพการ
ป้องกันยับยั้งการ
กระท าความผิด
ของบุคลากรทุก
ระดับ 

หน่วยงานไม่
ถูก
ตรวจสอบใน
เรื่องทุจริต 
 

 

 



 
 

ผลการก ากับติดตามการรายงานผลตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ  
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านโคก  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  (ไตรมาส ๒) รอบ ๖ เดือน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  เสริมสร้างกลไกป้องกันการทุจริต 
แนวทางที่ ๒   ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

กลยุทธ์ แนวทางการด าเนินงาน 
โครงการ/กิจกรรม 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลลัพธ์ ผลการก ากับ
ติดตาม 

๖.พัฒนาเครือข่ายและบูรณา
การปราบปรามการทุจริตและ
กระบวนงานตามมาตรฐาน
การประเมินคุณธรรมและ
ค ว า ม โ ป ร่ ง ใ ส ใ น ก า ร
ด า เนินงานของหน่ วยงาน
ภาครัฐ 

-จัดประชุมชี้แจงแนวการ
ประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ 
 
 
 
 
 

-บุคลากรมีความเข้าใจใน
กระบวนการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส 
 

สสอ./รพ.
สต.ในสังกัด 
 
 

- ตค.๒๕๖๔-
กย.๒๕๖๕ 

-หน่วยงาน
เป้าหมายการ
ประเมินผ่านเกณฑ์ 
ITA ร้อยละ ๙๐ 
 

ได้มีการ
พูดคุยใน
หน่วยงานถึง
แนวทาง
ปฏิบัติใน
การจัดท า 
ITA ปี 
๒๕๖๔ 
 

 

              ลงชื่อ                ผู้เสนอแผน                 ลงชื่อ       ผู้อนุมัติแผน 

                      ( นางสาวกลัญารัตน์  แช่มช้อย )                                                                         ( นายขวัญชัย  พรหมฤทธิ์ ) 
                        นักวิชาการเงินและบัญชี                                                                                  สาธารณสุขอ าเภอบ้านโคก 


