
บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ    กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง โทร.๐ ๕๔76 1043   .         

ที ่ นน.0932/198                                          วันที่   8 พฤศจิกายน ๒๕๖4                  . 

เรื่อง  แผนปฏิบัติการส่งเสรมิคุณธรรมของชมรมจรยิธรรม และการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ 
ชอบ ประจำปีงบประมาณ 2565 

เรียน  สาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง 
สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม    จำนวน     1      ฉบับ 
  แผนการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  จำนวน     1      ฉบับ 

ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แจ้งแนวทางการขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของ
หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค โดยกำหนดให้ชมรมจริยธรรม
ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และ
การป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของชมรมจริยธรรมในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ                 
๒๕65 นั้น 

ในการนี้ สาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง ขอส่งแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และ
การป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของชมรมจริยธรรมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง
ประจำปึงบประมาณ ๒๕๖5 รายละเอียดปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป   

          

                 
                      ( นางดาวรุ่ง งามสม ) 

                                                            เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน 

 

                    ความเหน็สาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง  

                   -อนุมัต-ิ 

                                    
                          ( นายธนเสฏฐ์ สายยาโน ) 

                          สาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง 

 
 
 
 



แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

 

ชื่อชมรม ชมรมจริยธรรม สำนกังานสาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง            

สถานที่ต้ัง หมู่ที ่2 ตำบลป่าคาหลวง อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน 55190            

ชื่อผู้ประสานงาน    นางดาวรุง่  งามสม  โทรศัพท์  091-8569424      

จำนวนบุคลากรในหน่วยงาน    26 คน 

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย   26  คน 

จำนวนกิจกรรมที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  จำนวน     8 กิจกรรม 

จำนวนงบประมาณที่ใช้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 รวม 7,240 บาท 
• จากงบประมาณปกติของหน่วยงาน รวมทุกกิจกรรม จำนวน - บาท 
• จากงบประมาณอื่น ๆ รวมทุกกิจกรรม จำนวน - บาท 

เป้าหมายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

  • บุคลากรและจิตอาสา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบา้นหลวง 

  • รณรงค์เผยแพร่/จัดกิจกรรม/เทิดทูนชาติสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์  

  • สร้างความเข้มแข็งจากภายใน ปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

  • สร้างสังคมเกื้อกูลและแบ่งปันโดยให้มีการประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรม  

  • ยึดมั่นสถาบันหลัก ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  

  • บุคลากรมีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีคิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากว่าประโยชน์ส่วนตัวและมีจิตสาธารณะ มุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน  

ระยะเวลาที่ดำเนินการ  12 เดือน 

ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินการในกิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน 
 • บุคลากรใหม่ที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้ ดา้นกฎหมายและวิธปีฏิบัติงานให้มีคณุภาพ คู่คณุธรรม  
 • ผู้บริหารทุกระดับ มีความรูค้วามได้รับความรู้ จรรยาข้าราชการ คณุธรรม วินัย พอเพียง สุจรติ จิตอาสา กตัญญู และค่านิยม MOPH ที่จะนําไปถ่ายทอดแก่บคุลากรในหน่วยงาน ให้มี
ความรู้และนําไป ประยุกต์ใช้ในชีวิตและการปฏิบตัิงาน  
 • ผู้รับผดิชอบงาน/ผู้เกีย่วข้อง ไดพ้ัฒนาศักยภาพในการทำงาน  
 • บุคลากรได้แสดงออกถึงความจงรักภักดตี่อสถาบันชาติ ศาสนา และ พระมหากษตัริย์ และได้น้อมนําหลักธรรมคําสอนทางศาสนา  
 • บุคลากรได้มสีว่นรว่มในการเขา้ร่วมกิจกรรมที่ดำรงตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง มีส่วนร่วมบําเพ็ญสาธารณสุขประโยชน์ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่จะดำเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 (ตามบัญชีแนบท้าย)
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   รายละเอียดของกิจกรรมที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

กิจกรรม วัตถปุระสงค์ 
ของโครงการ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

เป้าหมาย งบ 
ประมาณ 
ที่ใช ้

ปงีบประมาณพ.ศ. 2564 หมายเหต ุ

ผลลัพธ์เชิงปรมิาณ ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ ไตรมาส ๑ 
(ต.ค.-ธ.ค.63) 

ไตรมาส ๒ 
(ม.ค.-มี.ค.๖4) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย.๖4) 

ไตรมาส ๔ 
(ก.ค.-ก.ย.๖4) 

1. การอบรม/ให้ความรู้ เสรมิสร้าง 
คุณธรรม จริยธรรม และการปอ้งกัน 
ทุจริตข้าราชการใหม่ 

-บุคลากรใหม่มีเจตคติที่ดีต่อ
องค์กรมีความรู้ความเข้าใจ กฎ 
ระเบียบ วินัยในการปฏิบัติงาน 
สามารถปฏบิัติงานได้อย่างถูก
ต้องการยึดถือประโยชนข์อง
ประเทศชาติเหนือกวา่ประ
โยขน์ส่วนตน 

กลุ่มงาน
บริหารทั่วไป/

ชมรม
จริยธรรม 

100 % บุ ค ล า ก ร
ประจำการใหม่ผ่าน
การอบรม 

-บุคลากรใหม่ที่เข้า
ร่วมกิจกรรมได้รับ
ความรู้ด้านกฎหมาย
และวิธปีฏิบัติงาน 
ให้มีคุณภาพ 
คู่คุณธรรม 

ไม่ใช้
งบประ
มาณ 

     

2. กิจกรรมสร้างจิตสำนกึต่อสถาบัน
ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย ์

-เพื่อให้ทุกคนในองค์กร 
มีคุณธรรม จงรักภักด ี
ต่อสถาบันชาต ิศาสนา  
พระมหากษัตริย์ ยึดมั่น 
ในหลักธรรมทางศาสนา  
น้อมนำหลักปรัชญของเศรฐกิจ
พอเพียง มาปรับใช้ในการ
ดำรงชีวิต 

กลุ่มงาน
บริหารทั่วไป/

ชมรม
จริยธรรม 

-บุ ค ล า ก ร ข อ ง
หน่ วย งาน เข้ าร่ วม
ครบ100% 

บุคลากร ดำเนินงาน 
และดำเนินชีวิต ตาม
หลักปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียง 

ไม่ใช้
งบประ
มาณ 

     

3. กิจกรรมยกยอ่งเชิดชูคนดี 
มีคุณธรรม “รางวัลคนดี ศรีสาสุขบ้าน
หลวง” 

-เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้
คนดีมีคุณธรรม และเป็น
ต้นแบบแก่บุคลากร 

กลุ่มงาน
บริหารทั่วไป 

-บุคลากรของ
หน่วยงานเขา้ร่วม
ครบ 100% 
ได้รับรางวัลฯอย่าง
น้อย 2 คน 

บุคลากรมีความ
ตระหนักถึงคุณธรรม  
จริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานได้รับการ
ยกยอ่งและเชิดชูให้
นำคุณงามความดีที่
ทำเป็นแบบอย่าง 

1,000 
บาท 

     

4. กิจกรรมสวดมนต์เจริญสมาธิกอ่น
การประชุมประจำเดือน 
 
 
 
 
 

-เพื่อให้บุคลากรมสีติและ
จิตสำนึกของผู้ให้บริการที่ดี
และบริการด้วยกิรยิาที่ออ่น
น้อม วาจาสภุาพ มีจิตเมตตา
กรุณา ยินดีและเต็มใจช่วยหรือ
ผู้มารบับริการ 

กลุ่มงาน
บริหารทั่วไป/

ชมรม
จริยธรรม 

-ตามจำนวนบุคลากร
และผู้มาร่วมกจิกรรม 

-ช่วยส่งเสริมและ
สรา้งสัมพันธภาพ
ระหว่างเจ้าหน้าที่
ด้วยกันและผู้มารับ
บริการอยา่งมีสติและ
มีจิตสำนึกที่ดีในการ
ใหบ้ริการ 

ไม่ใช้
งบประ
มาณ 
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กิจกรรม วัตถปุระสงค ์
ของโครงการ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

เป้าหมาย งบ 
ประมาณ 
ที่ใช ้

ปงีบประมาณพ.ศ. 2564 หมายเหต ุ

ผลลัพธ์เชิงปรมิาณ ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ ไตรมาส ๑ 
(ต.ค.-ธ.ค.63) 

ไตรมาส ๒ 
(ม.ค.-มี.ค.๖4) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย.๖4) 

ไตรมาส ๔ 
(ก.ค.-ก.ย.๖4) 

5. กิจกรรมประกาศเจตจำนงสุจริตของ
ผู้บริหารสูงสุด 
 5.1 กิจกรรมประกาศเจตจำนงสุจริต
ในการบริหารงานของผู้บริหาร 
 5.2 กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ 
ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ 
5.3 กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์การ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิด
หรือคุกคามทางเพศในการทำงาน 
5.4 กิจกรรมประกาศมาตรการป้องกัน
การรับสินบนทุกรูปแบบ 
 

เพื่อขับเคลื่อนหน่วยงาน
คุณธรรม ไปสู่การปฏิบัติอย่าง
เป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง 

กลุ่มงาน
บริหารทั่วไป/
ชมรม
จริยธรรม 

ร้อยละ 100 
ผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่หวัหนา้
หน่วยงานทกุ
หน่วยงานประกาศ
เจตนารมณ์ร่วมกัน 

เพื่อเป็นการ
เสริมสร้างทัศนคติที่ดี
ด้านคุณธรรม
จริยธรรมสำหรับ
ผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่หวัหนา้
หน่วยงานทกุระดับ 

ไม่ใช้
งบประ
มาณ 

     

6.กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต “STRONG”              
จิตพอเพียง ตา้นทุจริต 

เพื่อให้ชมรมจริยธรรมมีความรู้
ด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

กลุ่มงาน
บริหารทั่วไป/
ชมรม 
STRONG 

บุคลากรของ
หน่วยงานเขา้ร่วม
ครบ 100% 
 

มีการจัดตั้งชมรม
“STRONG” จิต
พอเพียง ต้านทจุริต 
เพื่อเฝ้าระวังและ
ป้องกันการทุจริต 
 

3,120 
บาท 

     

7. กิจกรรมให้ความรู้แก่เจา้หน้าที่
ภายในหนว่ยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้าง
พัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินยั
รวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดทาง
วินัย การทุจริต และการรับ
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

เพื่อเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรผูท้ำหนาที่ในการ               
สงเสริมคุณธรรมและสราง
ความเขมแข็งในระบบการ
บริหารจัดการดานการสงเสริม
คุณธรรมใหเปนเอกภาพ 
 

กลุ่มงาน
บริหารทั่วไป 

บุคลากรของ
หน่วยงานเขา้ร่วม
ครบ 100% 
 

เจ้าหน้าที่ได้รับการ
พัฒนาความรู้ความ
เข้าใจ เร่ืองการ
เสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมและวินัย 
การทุจริต และการ
รับผลประโยชน์ทับ
ซ้อนของเจ้าหน้าที ่
 

3,120 
บาท 
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จกรรม วัตถปุระสงค ์
ของโครงการ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

เป้าหมาย งบ 
ประมาณ 
ที่ใช ้

ปงีบประมาณพ.ศ. 2564 หมายเหต ุ

ผลลัพธ์เชิงปรมิาณ ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ ไตรมาส ๑ 
(ต.ค.-ธ.ค.63) 

ไตรมาส ๒ 
(ม.ค.-มี.ค.๖4) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย.๖4) 

ไตรมาส ๔ 
(ก.ค.-ก.ย.๖4) 

8. กิจกรรมจิตอาสา มุ่งเน้นการมี
ส่วนรวมการสร้างความเข้มแข็ง “บวร” 
(บ้านชุมชน/วัด-ศาสนสถาน/โรงเรียน-
ส่วนราชการ) 

มุ่งเน้นการมีส่วนรวมการสร้าง
ความเข้มแข็ง“บวร” (บ้าน
ชุมชน/วัด- 
ศาสนสถาน/โรงเรียน-ส่วน
ราชการ) 

กลุ่มงาน
บริหารทั่วไป/
ชมรม 
STRONG 

บุคลากรของ
หน่วยงานเขา้ร่วม
ครบ 100% 
 

พัฒนาเครือข่ายและ
การบูรณาการ
กระบวนด้านการ
ปราบปรามการทุจริต 

ไม่ใช้
งบประ
มาณ 

     

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ลงชื่อ                 เห็นชอบแผน 
                          ( นายธนเสฏฐ์ สายยาโน ) 
              ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง 
              วันท่ี  8 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 
 
 

ลงชื่อ                             ผู้เสนอแผน 
               ( นางดาวรุ่ง งามสม ) 
              ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน 
               วันท่ี  8 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 
 



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง 
ตามประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง  
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง 

ชื่อกลุ่มงาน/งาน : กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง 
วัน/เดือน/ปี : วันที่ 8 พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖4 
หัวข้อ : MOIT16 หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริม
คุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปี 2565                                

ด้วยกลุ่มงานบริหารทั่วไป ได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ 
๒๕๖5 และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ชมรมจริยธรรมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง เรียบร้อยแล้ว มีความ
ประสงค์เผยแพร่รายงานผลการวิเคราะห์ดังกล่าวลงบน เวปไซต์ และบอร์ดประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้าน
หลวง เพ่ือให้สาธารณชนรับทราบโดยทั่วกัน 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
          1. บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานเพื่อขอความเห็นชอบอนุมัติและลงนามในแผนฯ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565  
          2. แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
          3. แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ราชการส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
          4. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  
โดยมี Link ภายนอก :… https://web.ssobanluang.com/....................................................................................... 
หมายเหตุ : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………........……………………………………………………………………………… 
 
                               ผู้รบัผิดชอบการให้ข้อมูล                                                       ผู้อนุมัติรับรอง 

                                                                                           
                ( นางดาวรุ่ง งามสม )                                                     ( นายธนเสฏฐ์ สายยาโน ) 
 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน                              ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง 
  วันที่  8 เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2564                              วันที่  8 เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2564 
                                                                                                         

 
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

 
( นางสาวอักษราภัค คำเขียว ) 
ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการ 

                                              วันที่  8 เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2564 
 

 


