บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอนำดูน จังหวัดมหำสำรคำม
ที่ มค 0927.1/๒๑๐
วันที่ ๑๓ เดือน มีนำคม พ.ศ. ๒๕๖๓
เรื่อง สรุปผลกำรดำเนินงำนแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตภำครัฐ สสอ.นำดูน
เรียน สำธำรณสุขอำเภอนำดูน
ตำมที่ได้มีกำรดำเนินงำนแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตภำครัฐ สำนักงำน
สำธำรณสุขอำเภอนำดูน เพื่อให้กำรบริหำรจัดกำรดำเนินงำนแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำร
ทุจริตภำครัฐ สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอนำดูน ในหน่วยงำนในสังกัดสำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอนำดูน
จังหวัดมหำสำรคำมเป็นไปอย่ำงมีระบบนั้น
ในปี ง บประมำณ ๒๕๖๓ ตั้ ง แต่ วั น ที่ 1 มกรำคม ๒๕๖๓ ถึ ง วั น ที่ 15 มี น ำคม ๒๕๖๓
สำธำรณสุขอำเภอนำดูน ได้ดำเนินกำรตำมดำเนินงำนแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตภำครัฐ
เป็นที่เรียบร้อย จึงขอส่งสรุปผลกำรดำเนินงำนดังกล่ำว
จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ

(นำยสมัย ทองพูล)
นักวิชำกำรสำธำรณสุขชำนำญกำร
เรียน สำธำรณสุขอำเภอนำดูน
- เพื่อทรำบ
(นำงจริยำ สีกงพลี)
ผู้ช่วยสำธำรณสุขอำเภอนำดูน
ทราบ

(นำยชำติธนำ ปัตตำลำโพธิ์)
สำธำรณสุขอำเภอนำดูน

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอนำดูน จังหวัดมหำสำรคำม
ที่ มค 0927.1/2๑๑
วันที่ 15 เดือน มีนำคม พ.ศ. ๒๕๖๓
เรื่อง ขออนุญำตเผยแพร่สรุปผลกำรดำเนินงำนรับเรื่องรำวร้องเรียนสำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอนำดูน
เรียน สำธำรณสุขอำเภอนำดูน
ตำมที่ได้มีกำรดำเนินงำนแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตภำครัฐ สำนักงำน
สำธำรณสุขอำเภอนำดูน เพื่อให้กำรบริหำรจัดกำรดำเนินงำนแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำร
ทุจริตภำครัฐ สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอนำดูน ในหน่วยงำนในสังกัดสำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอนำดูน
จังหวัดมหำสำรคำมเป็นไปอย่ำงมีระบบนั้น
ในปี ง บประมำณ ๒๕๖๓ ตั้ ง แต่ วั น ที่ 1 มกรำคม ๒๕๖๓ ถึ ง วั น ที่ 15 มี น ำคม ๒๕๖๓
สำธำรณสุขอำเภอนำดูน ได้ดำเนินกำรตำมดำเนินงำนแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตภำครัฐ
เป็นที่เรียบร้อย จึงขอส่งสรุปผลกำรดำเนินงำนดังกล่ำว
สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอนำดูน จึงขอเผยแพร่ดำเนินงำนแผนปฏิบัติกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตภำครัฐ เพื่อให้ประชำชนทั่วไป หน่วยงำนรำชกำร องค์กรเอกชนได้ทรำบถึงภำรกิจและ
แนวทำงในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำน ในเวปไซต์
จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบและให้กำรอนุเครำะห์เผยแพร่ข้อมูลต่อไป

(นำยสมัย ทองพูล)
นักวิชำกำรสำธำรณสุขชำนำญกำร
เรียน สำธำรณสุขอำเภอนำดูน
- เพื่อทรำบ
(นำงจริยำ สีกงพลี)
ผู้ช่วยสำธำรณสุขอำเภอนำดูน
ทราบ

(นำยชำติธนำ ปัตตำลำโพธิ์)
สำธำรณสุขอำเภอนำดูน

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการ
สานักงานสาธารณสุขอาเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม
ตามประกาศสานักงานสาธารณสุขอาเภอนาดูน
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑
สาหรับหน่วยงานในราชการของสานักงานสาธารณสุขอาเภอนาดูน
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสานักงานสาธารณสุขอาเภอนาดูน
ชื่อหน่วยงำน : ……สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอนำดูน.....จังหวัดมหำสำรคำม…………………………..…………..
วัน/เดือน/ปี : ....... 15...มีนำคม....๒๕๖๓..................................................................................................
หัวข้อ: ...ขออนุญำตเผยแพร่แนวทำงกำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะผ่ำนเว็บไซต์ของหน่วยงำน...........
รำยละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสำรแนบ)
………1...สรุปผลดำเนินงำนแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตภำครัฐ………….....
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
Linkภำยนอก: …………………………………………………………………………………………………………….………………
หมำยเหตุ: ……………………………………………………………………………………………………………………………......
................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

ผู้อนุมัติรับรอง

(นำยสมัย ทองพูล)
ตำแหน่ง นักวิชำกำรสำธำรณสุขชำนำญกำร
วันที่....15......เดือน.มีนำคม..พ.ศ.๒๕๖๓

(นำยชำติธนำ ปัตตำลำโพธิ์)
ตำแหน่ง สำธำรณสุขอำเภอนำดูน
วันที่....15......เดือน. มีนำคม..พ.ศ.๒๕๖๓

ผู้รับผิดชอบกำรนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่

(นำยสมัย ทองพูล)
ตำแหน่ง นักวิชำกำรสำธำรณสุขชำนำญกำร
วันที่....15......เดือน. มีนำคม..พ.ศ.๒๕๖๓

แบบรายงานผลการดาเนินโครงการ รอบ 6 เดือน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ชื่อโครงการ :

ประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (ITA)
สังกัดสำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอนำดูนปีงบประมำณ ๒๕๖๓

แหล่งงบประมาณ สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข จำนวน 4,000 บำท
1. วัตถุประสงค์
เพื่อสนับสนุนกำรดำเนินงำนและกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสของหน่วยงำนสังกัด
สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอนำดูน
2. เป้าหมาย / ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอนำดูน มีกำรดำเนินกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสใน
หน่วยงำน (ITA) และมีผลกำรประเมินผ่ำนร้อยละ 90
3. ระยะเวลาดาเนินงาน ตั้งแต่ 1 มกรำคม พ.ศ. 256๓ ถึง 30 กันยำยน พ.ศ. ๒๕๖๓
 อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร
 ดำเนินกำรเสร็จ
 ตำมกำหนดเวลำ
 ก่อนกำหนดเวลำ  หลังกำหนดเวลำ
 เสนอขอยกเลิกโครงกำร เนื่องจำก
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
4. กิจกรรมที่ดาเนินการแล้ว
1. จัดกำรประชุมให้ควำมรู้และวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงำน และ
ประกำศเจตนำรมณ์กำรต่อต้ำนกำรทุจริต
2. ประชุมชี้แจงกำรดำเนินงำนและติดตำม/ตรวจหลักฐำนเชิงประจักษ์ (Evidence Base Integrity
and Transparency Assessment : EBIT) ไตรมำส 2
5. กิจกรรมที่ยังไม่ดาเนินการดาเนินการ
ประชุมติดตำม/ตรวจหลักฐำนเชิงประจักษ์ (Evidence Base Integrity and Transparency
Assessment : EBIT) ไตรมำส 3 – 4 และสรุปผลกำรดำเนินงำน ปีงบประมำณ ๒๕๖๓

6. งบประมาณ
6.1 งบประมำณรำยจ่ำยที่ได้รับอนุมัติ
จำนวน 4,000 บำท
6.2 งบประมำณทีใ่ ช้จ่ำยจริง
จำนวน 0 บำท คิดเป็นร้อยละ 0
 จ่ำยพอดีงบฯ  จ่ำยมำกกว่ำงบฯ  จ่ำยน้อยกว่ำงบฯ
เนื่องจำก (กรณีจ่ำยมำกกว่ำ/น้อยกว่ำ
งบ)..........……………………………………………………………………………….…....
7. สรุปผลการดาเนินงานตามวัตถุประสงค์
ที่

วัตถุประสงค์

1 เพื่อสนับสนุนกำรดำเนินงำนและกำร
ประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสของ
สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอนำดูน

สภาพความสาเร็จ
บรรลุ


ไม่บรรลุ

ผลการดาเนินงาน
(ให้แสดงผลกำรดำเนินงำนที่ตอบวัตถุประสงค์โดยละเอียด)

- บุคลำกรในสังกัดมีองค์ควำมรู้ และสำมำรถ
นำไปพัฒนำกระบวนงำน ตำมตัวชี้วัด ร้อยละ
ของสำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอนำดูนผ่ำน
เกณฑ์กำรประเมิน ITA
- บุคลำกรในสังกัดสำมำรถใช้เครื่องมือ ITA
เป็นกลไกขับเคลื่อนให้มีกำรบริหำรงำนที่
โปร่งใสขึ้นตำมหลักธรรมำภิบำล (Good
Governance)

8. สรุปผลในภาพรวม
8.1 ผลการดาเนินงานเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กาหนดไว้
 ต่ำกว่ำมำก  ต่ำกว่ำเล็กน้อย  เท่ำกัน  สูงกว่ำเล็กน้อย  สูงกว่ำมำก
เนื่องจำก อยู่ระหว่ำงดำเนินกิจกรรมซึ่งเป็นไปตำมวัตถุประสงค์
8.2 จุดเด่นของโครงการ/กิจกรรม
สำมำรถพัฒนำกระบวนงำนในเรื่องคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของ
หน่วยงำน ตำมตัวชี้วัด ระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ส่งผลให้
หน่วยงำนในสังกัด มีกระบวนกำรปฏิบัติงำนที่แสดงให้เห็นถึงประเด็นควำมโปร่งใส ควำมพร้อมรับผิด ควำม
ปลอดจำกกำรทุจริตในกำรปฏิบัติงำน วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร และคุณธรรมกำรดำเนินงำนในหน่วยงำน

8.3 รูปภาพการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
วันที่ 10 มีนำคม 2563
นำโดย นำยชำติธนำ ปัตตำลำโพธิ์ สำธำรณสุขอำเภอนำดูน

