
แบบรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ 
และส่งเสริมจริยธรรมส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวงรอบ 12 เดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

 

วัตถุประสงค์: 

1. เพ่ือรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ 
และ ส่งเสริมคุณธรรมส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง รอบ 12 เดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256๓ เสนอ
ต่อสาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง 
2.เพ่ือประเมินผลส าเร็จของโครงการ/กิจกรรมภายใต้แผนแม่บทการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
กระทรวงสาธารณสุข ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) และสอดคล้องกับยุทธศชาสตร์ติว่าด้วยการป้องกัน และ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมจริยธรรม 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ 
 โครงการ/กิจกรรม ที่ 1 การส่งเสริมให้บุคลากรภายในหน่วยงานปฏิบัติงาน โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

2. ตัวช้ีวัดความส าเร็จและการประเมินผล 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมาย ผลที่ได้ วิธีการประเมิน 

- บคุลากรส านักงานสาธารณสุข
อ าเภอบ้านหลวงร้อยละ 100 
ได้รับความรู้ ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ผ่านทางสื่อต่างๆ อย่าง
น้อยเดือนละ  1 ครั้ง 

บุคลากรส านักงาน 
สาธารณสุขอ าเภอบ้าน
หลวง จ านวน 25 คน 

บุคลากรส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ
บ้านหลวง จ านวน 25 คน ได้รับ
ความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรมผ่านสื่อ
ต่างๆ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้งคิด
เป็น ร้อยละ 100 

แบบสอบถาม 

3. วัตถุประสงค์  
เพ่ือให้บุคลากรส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวงได้รับความรู้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ผ่านทางสื่อต่างๆ 

4. ลักษณะโครงการ/กิจกรรม : โครงการที่เสร็จสิ้นภายใน 1 ปี 
5. ประเภทโครงการ :  

( /  ) อบรม/สัมมนา      ( / ) เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ 
(  ) สร้างเครือข่าย  (   ) ก ากับ/ติดตาม/ประเมินผล 

6. สอดคล้องกับแผนแม่บทการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข ระยะ 5 
ปี (พ.ศ. 2560-2564) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
7. งบประมาณจัดท าโครงการ/กิจกรรมและการเบิกจ่าย 

ปี พ.ศ. งบประมาณ (บาท) ผลการเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ 
2563 4,000 ไม่ได้เบิกจ่ายเนื่องจากประชุมร่วมกับ

การประชุมประจ าเดือน 
0 

8. กิจกรรมที่ด าเนินการ 
จัดเผยแพร่ความรู้ด้านธรรมาภิบาลภายในหน่วยงาน ผ่านสือ่ต่างๆ ได้แก่ 

- การจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์   - การจัดท าแผ่นพับ 
- เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของส านักงาน  - จดหมายข่าววารสารคุณธรรม 
- การถ่นทอดในการประชุม 

9. ปัญหาและอุปสรรค 
- ไม่มี  



แบบรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ   
และส่งเสริมจริยธรรมส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวงรอบ 12 เดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

  
วัตถุประสงค์ :   
1. เพื่อรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ และ 
ส่งเสริมคุณธรรมส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง รอบ 12 เดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เสนอต่อ
สาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง  
2.เพ่ือประเมินผลส าเร็จของโครงการ/กิจกรรม ภายใต้แผนแม่บทการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
กระทรวงสาธารณสุข ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) และ สอดคล้องกับยุทธศชาสตร์ติว่าด้วยการป้องกัน และ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3   (พ.ศ. 2560-2564) 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริม
จริยธรรม ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ 
โครงการ/กิจกรรม ที่ 2 การแสดงเจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร 

2. ตัวช้ีวัดความส าเร็จและการประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าหมาย ผลที่ได้ วิธีการประเมิน 

- ผู้บริหารมีการแสดง
ความ พร้อมรับผิด 
(Accoutability) เป็นลาย 
ลักษณ์อักษร 

ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง 
จ านวน 4 แห่ง 

ผู้บริหารมีการแสดง 
เจตจ านงสุจริตเป็นลาย 
ลักษณ์อักษร 

แบบสอบถาม 

2. วัตถุประสงค์  
เพ่ือสร้างความตระหนักให้ผู้บริหารทุกระดับ 

3. ลักษณะโครงการ/กิจกรรม : โครงการที่เสร็จสิ้นภายใน 1 ปี 
4. ประเภทโครงการ : 

 (  ) อบรม/สัมมนา   ( / ) เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์  
(  ) สร้างเครือข่าย   ( / ) ก ากับ/ติดตาม/ประเมินผล 

5. สอดคล้องกับแผนแม่บทการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข ระยะ 
5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างกลไกลต่อต้านการทุจริต 
6.  งบประมาณจัดท าโครงการ/กิจกรรมและการเบิกจ่าย 

ปี พ.ศ งบประมาณ (บาท) ผลการเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ 
2563 0 0 0 

7. กิจกรรมที่ด ำเนินกำร  
- จัดกิจกรรมภายในหน่วยงานและเผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ  
- ประกาศเจตจ านงสุจริตโดยสาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวงและเผยแพร่แก่เจ้าหน้าที่และสาธารณชน 

    9. ปัญหาอุปสรรค 
   - ไม่มี 
 
 

 



แบบรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ   
และส่งเสริมจริยธรรมส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวงรอบ 12 เดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

 
วัตถุประสงค์ :  
1. เพื่อรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ และ 
ส่งเสริมคุณธรรมส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง รอบ 12 เดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เสนอต่อ
สาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง   
2.เพ่ือประเมินผลส าเร็จของโครงการ/กิจกรรม ภายใต้แผนแม่บทการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
กระทรวงสาธารณสุข ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) และสอดคล้องกับยุทธศชาสตร์ติว่าด้วยการป้องกัน และ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3  (พ.ศ. 2560-2564) 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริม
จริยธรรม ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ 
โครงการ/กิจกรรม ที่ 3 สนับสนุนการฝึกอบรมหึความรู้แก่บุคลากรของรัฐ 

2.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จและการประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าหมาย ผลที่ได้ วิธีการประเมิน 

- ร้อยละ ๑๐๐ ของ 
หน่วยงานผ่านการ
ประเมิน สมรรถนะตาม
ต าแหน่ง 

บุคลากรส านักงาน 
สาธารณสุขอ าเภอบ้าน
หลวงจ านวน 25 คน 

บุคลากรส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้าน
หลวง จ านวน 25 คน ผ่านการประเมิน 
คิดเป็นร้อยละ100 

แบบประเมิน 

3. วัตถุประสงค์  
เพ่ือสร้างความตระหนักให้ผู้บริหารทุกระดับ 

4. ลักษณะโครงการ/กิจกรรม : โครงการที่เสร็จสิ้นภายใน 1 ปี 
5. ประเภทโครงการ : 

 ( / ) อบรม/สัมมนา   (  ) เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์  
( / ) สร้างเครือข่าย   ( / ) ก ากับ/ติดตาม/ประเมินผล 

6. สอดคล้องกับแผนแม่บทการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข ระยะ 
5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต 
7.  งบประมาณจัดท าโครงการ/กิจกรรมและการเบิกจ่าย 

ปี พ.ศ งบประมาณ (บาท) ผลการเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ 
2563 0 0 0 

8. กิจกรรมที่ด าเนินการ  
-  จัดอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ การเงิน การคลัง บัญชีพัสดุให้แก่บุคลากรของหน่วยงาน 
 - ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรของหน่วยงานได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  

    9. ปัญหาอุปสรรค 
   - ไม่มี 
 

 
 



แบบรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ   
และส่งเสริมจริยธรรมส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวงรอบ 12 เดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

 
วัตถุประสงค์ :  
1. เพื่อรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ และ
ส่งเสริมคุณธรรมส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง รอบ 12 เดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เสนอต่อ
สาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง  
2.เพ่ือประเมินผลส าเร็จของโครงการ/กิจกรรม ภายใต้แผนแม่บทการป้องกัน ปราบปรามการ  ทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ กระทรวงสาธารณสุข ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) และ สอดคล้องกับยุทธศชาสตร์ติว่าด้วยการป้องกัน และ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3  (พ.ศ. 2560-2564) 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริม
จริยธรรม ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ 
โครงการ/กิจกรรม ที่ 2 การแสดงเจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร 

2. ตัวช้ีวัดความส าเร็จและการประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าหมาย ผลที่ได้ วิธีการประเมิน 

ความถี่ในการเผยแพร่ กฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับให้กับ 
เจ้าหน้าที่ทราบ 

ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง 
จ านวน 4 แห่ง 

การเผยแพร่ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
ให้กับเจ้าหน้าให้กับเจ้าหน้าที่ทราบ 
ผ่านการประชุมประจ าเดือน การ
สื่อสารผ่านเว็บไซต์ส านักงานและกลุ่ม
ไลน์ 

แบบประเมิน 

2. วัตถุประสงค์  
เพ่ือสร้างความตระหนักให้ผู้บริหารทุกระดับ 

3. ลักษณะโครงการ/กิจกรรม : โครงการที่เสร็จสิ้นภายใน 1 ปี 
4. ประเภทโครงการ : 

 ( / ) อบรม/สัมมนา   ( / ) เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์  
(   ) สร้างเครือข่าย   ( / ) ก ากับ/ติดตาม/ประเมินผล 

5. สอดคล้องกับแผนแม่บทการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข ระยะ 
5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต 
6.  งบประมาณจัดท าโครงการ/กิจกรรมและการเบิกจ่าย 

ปี พ.ศ งบประมาณ (บาท) ผลการเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ 
2563 0 0 0 

7. กิจกรรมที่ด าเนินการ  
จัดท าสื่ออิเล็กทรอนิคเพ่ือเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างประจ าของหน่วย 
บริการ ได้เข้าใจและเข้าถึงกฎ ระเบียบวินัยข้าราชการที่เกี่ยวข้อง 

    8. ปัญหาอุปสรรค 
   - ไม่มี 
 

 



 
 

 


