


 
 

รายงานการกำกับติดตาม 
การดำเนนิงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทจุริต

และประพฤติมิชอบ  
ปีงบประมาณ 2565 (รอบ 6 เดอืน)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

  
     
 

          สาํนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก  



 

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 (รอบ 6 เดือน) 
ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก  

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  
การดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน 
มี / ทำ ไมมี / ไมทำ 

ยุทธศาสตรที่ 2  สรางกลไกปองกันการทุจริต   
กลยุทธที่ 1  สรางความตระหนักใหผูบริหารทกุระดบัมีความพรอมรับผิด  
1. มีการประกาศเจตจำนงของผูบริหาร ในการตอตานการทุจริต 

 
 
√ 

  
 
นพ.สสจ.ตาก ประกาศเจตนารมณ “สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ตากใสสะอาด รวมตานทุจริต”  ไมยอมรับและไมทนตอการทุจริต  
ทุกรูปแบบ ประจำปงบประมาณ 2565 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2565  
  

กลยุทธที่ ๒ เพ่ิมประสิทธิภาพระบบการปฏิบัติงานใหมีความโปรงใส ใชดุลยพินิจ 
โดยชอบดวยกฎหมาย 
2. เขารวมโครงการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ (ITA)   
 
 
 
 
 
 
 
3. แผนงานตรวจสอบภายในหนวยงานในสังกัด สสจ.ตาก เพื่อใหเกิดการสอบทาน
ขอมูลระหวางอำเภอ และชี้แจงทำความเขาใจใหเจาหนาที่สามารถปฏิบัติไดอยาง
ถูกตองตามระเบียบ เปาหมาย คือ สสจ./รพท./รพช./สสอ. รวม 18 แหง และ      
รพ.สต ในสังกัดทุกแหง 
 

 
 
√ 
 
 
 
 
 
 
 
 
√ 

  
 
- ผลการประเมินตัวชี้วัด ITA ไตรมาส 1 ผานเกณฑที่กำหนด      
ไตรมาสที่ 2 อยูระหวางดำเนินการ ซึ่งคาดวาจะสามารถผานการ
ประเมินไดทั้ง 19 แหง  เนื่องจากกลุมกฎหมาย มีแผนงานลงพื้นที่
ติดตามใหความรูเก่ียวกับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส    
ของหนวยงานในสังกัด และสื่อสารขอมูลผานระบบไลนของชมรม 
STRONG ITA รวมทั้งไดมีการจัดทำคูมือ/แนวทางปฏิบัติที่เก่ียวของ
เผยแพรผานทางเว็บไซตหนวยงาน และแจงเวียนประชาสัมพันธ
ตามที่กฎหมาย/ระเบียบกำหนด 
 
- ผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ทีมตรวจสอบภายในจังหวัดและ
อำเภอ รวมกันลงตรวจสอบภายในแลว จำนวน 8 แหง  
 

 
(ลงชื่อ)      ทรงพล  วนัคำ      ผูรายงาน  
           (นายทรงพล  วนัคำ) 

 นิติกรชำนาญการ 
 



 
 

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 (รอบ 6 เดือน) 
ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก  

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  
การดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน 
มี / ทำ ไมมี / ไมทำ 

กลยุทธที่ ๒ เพ่ิมประสิทธิภาพระบบการปฏิบัติงานใหมีความโปรงใส ใชดุลยพินิจ 
โดยชอบดวยกฎหมาย 
4. พัฒนาความรูบุคลากรผูปฏิบัติงานดานพัสดุ ใหมีความรูความเขาใจ มีทักษะการ
ปฏิบัติงานระบบการบริหารพัสดุภาครัฐ อยางมืออาชีพ โปรงใส ตรวจสอบได 

 
 
√ 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
- กลุมงานบริหารทั่วไป ไดจัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

ดานการจัดซื้อจัดจางและบริหารพัสดุ ระหวางวันที่ 21-22 มีนาคม 

2565 ณ หองประชุมหนองหลวง โดยมีกลุมเปาหมาย คือ เจาหนาที่

พัสดุที่ปฏิบัติงานใน รพ.สต./สสอ./รพช.และ รพท.ในสังกัดทุกแหง 

จำนวน 90 คน  

 
 

(ลงชื่อ)      ทรงพล  วนัคำ      ผูรายงาน  
           (นายทรงพล  วนัคำ) 

 นิติกรชำนาญการ 

 



กลุมกฎหมาย

สํานักงานสาธารณสุขจังหวดัตาก0-5551-8100 ตอ 305

นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดตาก ประกาศเจตนารมณ “สํานักงานสาธารณสุข

จังหวัดตากใสสะอาด รวมตานทุจริต” ไมยอมรับและไมทนตอการทุจริตทุกรูปแบบ 

ประจําปงบประมาณ 2565

วันพุธที่ 2 มีนาคม 2565 เวลา 12.30 น. ณ หองประชุมหนองหลวง สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก 

นายวิทยา พลสีลา นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดตาก นําคณะผูบริหารและเจาหนาที่ในสังกัด กลาวคํา

ประกาศเจตนารมณ “สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตากใสสะอาด รวมตานทุจริต”ไมยอมรับและไมทนตอ

การทุจริตทุกรูปแบบ จะปฏิบัติหนาที่และบริหารงานดวยความสุจริตโปรงใสเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล           

และประโยชนสูงสุดของประชาชน รวมถึงจะปฏิบัติตามเกณฑจริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการสงเสริม

การขายยาและเวชภัณฑที่มิใชยา พ.ศ. 2564 ตลอดจนจะสงเสริมความเทาเทียมกันระหวางบุคคล     

เปนองคกรที่ปราศจากการถูกลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทํางาน ประจําปงบประมาณ 2565





 

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหนวยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ราชการบริหารสวนภูมิภาค ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 256๕ 

 

 รอบ 6 เดือน   (1 ตุลาคม 256๔ - 31 มีนาคม  256๕) 
 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 256๕ - 30 กันยายน 256๕) 
ช่ือชมรม คุณธรรมจริยธรรมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก   หนวยงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก  
สถานท่ีตั้ง ๑๖๕ ม.๗ ต.ไมงาม  อ.เมืองตาก .จ.ตาก 6๓๐๐0    
ช่ือผูประสานงาน นายปราโมชย   เลิศขามปอม   โทรศัพท 0๘1-๙๗๓ ๓๑๖๓  
 
ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารสวนภูมิภาค ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 256๕ 

กิจกรรม การดำเนินงาน จำนวน ผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 
 ดำเนินการแลว ยังมิไดดำเนินการ    
1. กิจกรรม กิจกรรมองคกรสรางสุข 
-,ทำบุญตักบาตรประจำเดือน ,กิจกรรมจิตอาสา  ,ตลาดนัดปนสุข ,ตนไมแหงชีวิต 
 

ดำเนินการแลว  ๒ ครั้ง 1๓๒ คน  

2. กิจกรรมกิจกรรมเขาวัดปฏิบัติธรรมในวันธรรมสวนะ   ดำเนินการแล ว 
เดือนละครั้ง 

 - -  

3. กิจกรรม จิตอาสา      
 

ดำเนินการแลว    ๖ ครั้ง ๑๘๐ คน  

      

 
 

ลงช่ือ  นายปราโมชย เลิศขามปอม    ผูรายงาน 
     (นายปราโมชย เลิศขามปอม) 

   ตำแหนง นักวิชาการสาธารณสขุชำนาญการ 
    เลขานุการชมรมจริยธรรม 
    หรือผูท่ีไดรับมอบหมาย 

               วันท่ี  3๑ เดือน มีนาคม  พ.ศ. 256๕ 

 แบบฟอรมท่ี 2 
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