
 
  

  

 

 

 

 

 

รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติ
การป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 

(รอบ 6 เดอืน) 
 
 
 
 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง 
จังหวัดน่าน 

 
 
 



 

คำนำ 
 

ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กำหนดให้หน่วยงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖5 
ตามกรอบการดำเนินงานของแผนงานบูรณาการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กำหนดให้หน่วยงานมี
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และ และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของหน่วยงาน โดยสำนักงาน
สาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง ได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖5 นั้น  

บัดนี้ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง จึงได้จัดทำรายงานผลการกำกับ
ติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖5 (รอบ 6 เดือน) 

 
 

          กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
          สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

สารบัญ 
 

            หน้า 

คำนำ  

บทที่ ๑ แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุณธรรม  
 จริยธรรม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง  

 ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖5       ๑ 

บทที่ ๒  รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปราม                                      
การทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง 
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖5 (รอบ 6 เดือน )     ๗  

 ภาคผนวก          ๑๑  

เอกสารอ้างอิง          

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 

แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร

ของ ทางราชการ พ.ศ. 2540 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ยุทธศาสตร์
ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) กำหนดให้ปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม 
และจิตสำนึกในการรักษาศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ 
เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมถึงคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 
69/2557 ลงวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2557 เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ได้มีคำสั่งให้ทุกส่วน
ราชการและหน่วยงานของรัฐ กำหนดมาตรการหรือแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการของ
หน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้า
ระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบ ตามนโยบายคณะรัฐมนตรีที่พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้
แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2557 ข้อ 10 เรื่องการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรร
มาภิบาล รวมถึงมาตรการกระทรวงสาธารณสุข 3 ป. 1 ค. (ปลูกจิตสำนึก ป้องกัน ปราบปราม เครือข่าย)  สำนักงานสาธารณสุข
อำเภอบ้านหลวง จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อให้การ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม จึงได้จัดทำโครงการโดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

 

ชื่อชมรม ชมรมจริยธรรม สำนกังานสาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง            

สถานที่ต้ัง หมู่ที่ 2 ตำบลป่าคาหลวง อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน 55190            

ชื่อผู้ประสานงาน    นางดาวรุ่ง  งามสม  โทรศัพท์  091-8569424      

จำนวนบุคลากรในหน่วยงาน    26……. คน 

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย   26  คน 

จำนวนกิจกรรมที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  จำนวน     3 กิจกรรม 

จำนวนงบประมาณที่ใช้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 รวม 3,120 บาท 

• จากงบประมาณปกติของหน่วยงาน รวมทุกกิจกรรม จำนวน 3,120 บาท 

• จากงบประมาณอื่น ๆ รวมทุกกิจกรรม จำนวน - บาท 

เป้าหมายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

  1. ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้ารับการอบรมมีระดับความรู้เรื่องการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อน  การทุจริต และประพฤติมิชอบ ท่ีถูกต้องอยู่ในระดับดี 

  2. ร้อยละ 100 ของความเสี่ยงท่ีพบได้รับการแก้ไขตามแนวทางการแก้ไขปัญหาความเสี่ยงท่ีเกิดจากการมีผลประโยชน์ทับซ้อน การทุจริต และประพฤติมิชอบ ของหน่วยงาน 

ระยะเวลาที่ดำเนินการ  12 เดือน 

ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินการในกิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน 
 1. บุคลากรสาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง มีความรูค้วามเข้าใจเรื่องการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต และประพฤติมิชอบ 

 2. หน่วยงานมีกำหนดแนวทางแก้ไขความเสีย่งท่ีเกิดจากการมีผลประโยชน์ทับซ้อน การทุจรติ และประพฤติมิชอบ  
 
 

รายละเอียดของกิจกรรมที่จะดำเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 (ตามบัญชีแนบท้าย) 
 
 
 
 
 
 
 

   รายละเอียดของกิจกรรมที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 



 
กิจกรรม วัตถุประสงค ์

ของโครงการ 
หน่วยงาน 

ที่
รับผิดชอบ 

เป้าหมาย งบ 
ประมาณ 

ที่ใช ้

ปีงบประมาณพ.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. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการป้องกัน
การมีการปอ้งกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิต
พอเพียงต้านทุจริต และประพฤติมิชอบ 

 

-เพื่อให้บุคลากร
สาธารณสุขอำเภอบา้น
หลวง มีความรู้ความ
เข้าใจเร่ืองการป้องกันการ
มีผลประโยชน์ทับซ้อน จิต
พอเพียงต้านทุจริต และ
ประพฤติมิชอบ 

กลุ่มงาน
บริหารทั่วไป 

- บ ุ ค ล า ก ร ข อ ง
หน่วยงานเข้าร่วมครบ
100% 

เจ้าหน้าที่ได้รับการ
พัฒนาความรู้ความ
เข้าใจ เร่ืองการ
ป้องกันการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อน  
การทุจริต และ
ประพฤติมิชอบ  

3,120
บาท 

     

2.ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต   - บ ร ิ ห า ร /  จ น ท .
หน่วยงานเข้าร่วมครบ
100% 

       

3. ประเมินผลการอบรมฯ 

 

  ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้า
รับการอบรมมีระดับ
ความรู้เรื่องการป้องกัน
การมีผลประโยชน์ทบั
ซ้อน  การทจุริต และ
ประพฤติมิชอบ ที่
ถูกต้องอยู่ในระดับด ี

บุคลากรสาธารณสุข
ในสังกัดสำนักงาน
สาธารณสุขอำเภอ
บ้านหลวง ไม่มีข้อ
ร้องเรียนพฤติกรรม
การรับผลประโยชน์
ทับซ้อน การทุจริต 
และประพฤติมิชอบ 

      

  

 

   
 

 
 

ลงชื่อ                   เห นชอบแผน                          
( นายธนเสฏฐ์ สายยาโน ) 

              ต าแหน่ง สาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง 
              วันท่ี  8 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 
 

ลงชื่อ                                             
              ( นางดาวรุ่ง งามสม ) 

              ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน 
               วันท่ี  8 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 
 



 

 
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
 

ชื่อชมรม ชมรมจริยธรรม สำนกังานสาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง            

สถานที่ต้ัง หมู่ที่ 2 ตำบลป่าคาหลวง อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน 55190            

ชื่อผู้ประสานงาน    นางดาวรุ่ง  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 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง 

  • รณรงค์เผยแพร่/จัดกิจกรรม/เทิดทูนชาติสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์  

  • สร้างความเข้มแข งจากภายใน ปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

  • สร้างสังคมเกื้อกูลและแบ่งปันโดยให้มีการประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรม  

  • ยึดมั่นสถาบันหลัก ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  

  • บุคลากรมีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีคิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากว่าประโยชน์ส่วนตัวและมีจิตสาธารณะ มุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน  

ระยะเวลาที่ดำเนินการ  12 เดือน 

ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินการในกิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน 
 • บุคลากรใหม่ที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้ ด้านกฎหมายและวิธปีฏิบัติงานให้มีคณุภาพ คู่คณุธรรม  
 • ผู้บริหารทุกระดับ มีความรูค้วามได้รับความรู้ จรรยาข้าราชการ คณุธรรม วินัย พอเพียง สุจรติ จิตอาสา กตัญญู และค่านิยม MOPH ที่จะน าไปถ่ายทอดแก่บคุลากรในหน่วยงาน ให้มี
ความรู้และน าไป ประยุกต์ใช้ในชีวิตและการปฏิบตัิงาน  
 • ผู้รับผดิชอบงาน/ผู้เกีย่วข้อง ไดพ้ัฒนาศักยภาพในการทำงาน  
 • บุคลากรได้แสดงออกถึงความจงรักภักดตี่อสถาบันชาติ ศาสนา และ พระมหากษตัริย์ และได้น้อมน าหลักธรรมค าสอนทางศาสนา  
 • บุคลากรได้มสี่วนร่วมในการเข้าร่วมกิจกรรมที่ดำรงตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีส่วนร่วมบ าเพ ญสาธารณสุขประโยชน์ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่จะดำเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 (ตามบัญชีแนบท้าย)



 

รายละเอียดของกิจกรรมที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

กิจกรรม วัตถุประสงค ์
ของโครงการ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

เป้าหมาย งบ 
ประมาณ 
ที่ใช ้

ปีงบประมาณพ.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 เสริมสร้าง 
คุณธรรม จริยธรรม และการปอ้งกัน 
ทุจริตข้าราชการใหม่ 

-บุคลากรใหม่มีเจตคติที่ดีต่อ
องค์กรมีความรู้ความเข้าใจ กฎ 
ระเบียบ วินัยในการปฏิบัติงาน 
สามารถปฏบิัติงานได้อย่างถูก
ต้องการยึดถือประโยชนข์อง
ประเทศชาติเหนือกวา่ประ
โยขน์ส่วนตน 
 

กลุ่มงาน
บริหารทั่วไป/

ชมรม
จริยธรรม 

100 % บ ุ 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 

- บ ุ ค ล า ก ร ข อ ง
หน ่วยงานเข ้าร ่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 
 
 
 
 
 

-เพื่อให้บุคลากรมีสติและ
จิตสำนึกของผู้ให้บริการที่ดี
และบริการด้วยกิรยิาที่ออ่น
น้อม วาจาสภุาพ มีจิตเมตตา
กรุณา ยินดีและเต มใจช่วยหรือ
ผู้มารับบริการ 

กลุ่มงาน
บริหารทั่วไป/

ชมรม
จริยธรรม 

-ตามจำนวนบุคลากร
และผู้มาร่วมกจิกรรม 

-ช่วยส่งเสริมและ
สร้างสัมพันธภาพ
ระหว่างเจ้าหน้าที่
ด้วยกันและผู้มารับ
บริการอยา่งมีสติและ
มีจิตสำนึกที่ดีในการ
ให้บริการ 

ไม่ใช้
งบประ
มาณ 

     

กิจกรรม หน่วยงาน เป้าหมาย ปีงบประมาณพ.ศ. 2564 หมายเหต ุ



 

วัตถุประสงค ์
ของโครงการ 

ที่รับผิดชอบ ผลลัพธ์เชิงปรมิาณ ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ งบ 
ประมาณ 
ที่ใช ้

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
ความเขมแข งในระบบการ
บริหารจัดการดานการสงเสริม
คุณธรรมใหเปนเอกภาพ 
 

กลุ่มงาน
บริหารทั่วไป 

บุคลากรของ
หน่วยงานเขา้ร่วม
ครบ 100% 
 

เจ้าหน้าที่ได้รับการ
พัฒนาความรู้ความ
เข้าใจ เร่ืองการ
เสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมและวินัย 
การทุจริต และการ
รับผลประโยชน์ทับ
ซ้อนของเจ้าหน้าที ่
 

3,120 
บาท 

     

 

 

 

 

 



 
จกรรม วัตถุประสงค ์

ของโครงการ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
เป้าหมาย งบ 

ประมาณ 
ที่ใช ้

ปีงบประมาณพ.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
ส่วนรวมการสร้างความเข้มแข ง “บวร” 
(บ้านชุมชน/วัด-ศาสนสถาน/โรงเรียน-
ส่วนราชการ) 

มุ่งเน้นการมีส่วนรวมการสร้าง
ความเข้มแข ง“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 
 



 
 

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565) 
 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565) 

       ชื่อชมรม     ชมรมจริยธรรมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง    หน่วยงาน        สำนักงานสาธารณสขุอำเภอบ้านหลวง สำนกังานสาธารณสุขจังหวัดน่าน                                       
       สถานที่ต้ัง  หมู่ 2 ตำบลป่าคาหลวง อำเภอบ้านหลวง  จังหวัดน่าน  55190     
       ชื่อผู้ประสานงาน................. นางดาวรุ่ง งามสม โทรศัพท์ .......054 761043 ……………… 

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

กิจกรรม การดำเนินงาน จำนวน ผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 
 ดำเนินการแล้ว ยังมิได้ดำเนินการ    

1. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการป้องกันการมีการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพยีงต้านทุจริต 
และประพฤติมิชอบ 

 

/  1 ดำเนินการแล้ว  

2.ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต /  1 ดำเนินการแล้ว  

3. ประเมินผลการอบรมฯ 

 
/  1 ดำเนินการแล้ว  

 

 ลงชื่อ                         ผู้รายงาน 
                                                                                                                                                                             ( นางดาวรุ่ง งามสม ) 
                                                                                                                                                                       ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน 
                                                                                                                                                                      วันท่ี    9  เดือน   มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖5  
  

แบบฟอร์มที่ 2 

X 



 

 

 

แบบฟอร์มท่ี 3 
แบบติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
 

 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565) 
 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565) 

          ชื่อชมรม ชมรมจริยธรรมส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง    หน่วยงาน        ส านักงานสาธารณสขุอ าเภอบา้นหลวง ส านักงานสาธารณสขุจงัหวัดน่าน                                       

         สถานที่ต้ัง  หมู่ 2 ต าบลป่าคาหลวง อ าเภอบ้านหลวง  จังหวัดน่าน  55190     

         ชื่อผู้ประสานงาน     นางดาวรุ่ง งามสม โทรศัพท์ .......054 761043 ……………… 
จ านวนกิจกรรมที่ก าหนดตามแผนการด าเนินงาน ทั้งสิ้น 3 กิจกรรม 
จ านวน กิจกรรมที่ด าเนินการจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 3 กิจกรรม 
จ านวนงบประมาณที่ใช้ด าเนินการจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 รวม 3,120     บาท 

• จากงบประมาณปกติของหน่วยงาน รวมทุกกิจกรรม จ านวน     3,120      บาท 
• จากงบประมาณอื่น ๆ รวมทุกกิจกรรม จ านวน -  บาท 

รายละเอียด ดังน้ี 
 

กิจกรรม ผลส าเร็จ งบประมาณ 
ที่ใช ้

(บาท) 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลาที่ด าเนินการปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖5 ผลการด าเนินการ 
ผลลัพธ์ 
เชิงปริมา

ณ 

ผลลัพธ์ 
เชิงคุณภาพ 

ไตรมาส ๑ 
(ต.ค.-ธ.ค.64) 

ไตรมาส ๒ 
(ม.ค.-มี.ค.๖5) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย.๖5) 

ไตรมาส ๔ 
(ก.ค.-ก.ย.๖5) 

1. 
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการป้องกันการ
มีการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
จิตพอเพียงต้านทุจริต และประพฤติมิชอบ 

 

 1 ครั้ง เจ้าหน้าที่ได้รับการพัฒนาควา
มรู้ความเข้าใจ 
เร่ืองการป้องกันการมีผลประโ
ยชน์ทับซ้อน  การทุจริต 
และประพฤติมิชอบ 

3,120 กลุ่มงานบริหา
รทั่วไป 

 
   X      เป็นไปตามตัวชี้วัด 

2.ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต 1 ครั้ง ผู้บริหาร/ 
จนท.ทุกคนร่วมกันแสดงเจตน
ารมณ์ฯ 

กลุ่มงานบริ
หารทั่วไป 

กลุ่มงานบริหา
รทั่วไป 

 X   เป็นไปตามตัวชี้วัด 

3. ประเมินผลการอบรมฯ 

 

 2 ครั้ง จนท.มีความรู้ความเข้าใจการป้
องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
การทุจริต และประพฤติมิชอบ 

ไม่ใช่งบ 
ประมาณ 

กลุ่มงานบริหา
รทั่วไป 

 X 
  เป็นไปตามตัวชี้วัด 

หมายเหตุ: ผลส าเร็จเชิงปริมาณ คือ จ านวนคน จ านวนหน่วยงาน จ านวนชุมชน 

X 



 

 

                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ป จจัยแห่งความส าเร็จในการด าเนินงาน 
 มีการจัดท าโครงการรองรับและมีการก าหนดแผนปฏิบัติการแต่ละกิจกรรมที่ชัดเจน  ท าให้การด าเนินการตามแผนที่ก าหนดน าไปสู่ป จจัยแห่งความส าเร็จ  
รวมถ งผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับ ้อนและการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงราชการเพ่ิมข ้น      
    

อุปสรรค/ป ญหา/ข้อสังเกต จากการด าเนินงาน 
 -   
    

ข้อเสนอแนะ แนวทางในการปรับปรุงการด าเนินงานในปีงบประมาณถัดไป 
 -   
    
 

 

ลงชื่อ                     ผู้รายงาน 
                                                                                                                                                                            ( นางดาวรุ่ง งามสม ) 

                                                                                                                                                                       ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน 
                                                                                                                                                                      วันท่ี    9  เดือน   มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖5  



 
 

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565) 
 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565) 

       ชื่อชมรม     ชมรมจริยธรรมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง    หน่วยงาน        สำนักงานสาธารณสขุอำเภอบ้านหลวง สำนกังานสาธารณสุขจังหวัดน่าน                                       
       สถานที่ต้ัง  หมู่ 2 ตำบลป่าคาหลวง อำเภอบ้านหลวง  จังหวัดน่าน  55190     
       ชื่อผู้ประสานงาน................. นางดาวรุ่ง งามสม โทรศัพท์ .......054 761043 ……………… 

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

กิจกรรม การดำเนินงาน จำนวน ผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 
 ดำเนินการแล้ว ยังมิได้ดำเนินการ    

1. การอบรม/ให้ความรู้ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการปอ้งกันทุจริตข้าราชการใหม่  /  ยังไม่ได้ดำเนินการ ยังไม่มีข้าราชการบรรจุใหม ่

2. กิจกรรมสร้างจิตสำนกึต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย ์ /  1 ดำเนินการแล้ว  

3. กิจกรรมยกยอ่งเชิดชูคนดีมีคุณธรรม “รางวัลคนดี ศรีสาสุขบ้านหลวง”  /  ยังไม่ได้ดำเนินการ อยู่ระหว่างการคดัเลือก 

4. กิจกรรมสวดมนต์เจริญสมาธิกอ่นการประชุมประจำเดือน /  6 ดำเนินการแล้ว  

5. กิจกรรมประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด 
5.1 กิจกรรมประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของผู้บริหาร 
5.2 กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ 
5.3 กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์การปอ้งกันและแก้ไขปญัหาการล่วงละเมิดหรอืคุกคามทางเพศในการทำงาน 
5.4 กิจกรรมประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ 

/  1 ดำเนินการแล้ว  

6.กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมป้องกันและปราบปรามการทุจริต “STRONG” จิตพอเพียง ต้านทจุริต /  1 ดำเนินการแล้ว  

7. กิจกรรมให้ความรู้แก่เจา้หน้าทีภ่ายในหน่วยงานเกีย่วกับการเสริมสร้างพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัย
รวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดทางวินยั การทุจริต และการรับผลประโยชน์ทบัซ้อน /  1 ดำเนินการแล้ว  

8. กิจกรรมจิตอาสา มุ่งเน้นการมีส่วนรวมการสร้างความเข้มแข ง “บวร” (บ้านชุมชน/วัด-ศาสนสถาน/โรงเรียน-
ส่วนราชการ) /  2 ดำเนินการแล้ว  

ลงชื่อ                    ผู้รายงาน 
                                                                                                                                                                             ( นางดาวรุ่ง งามสม ) 
                                                                                                                                                                       ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน 
                                                                                                                                                                      วันท่ี    9  เดือน   มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖5  

แบบฟอร์มที่ 2 

X 



 

 
 

 

แบบฟอร์มท่ี 3 
แบบติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
 

 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565) 
 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565) 

          ชื่อชมรม ชมรมจริยธรรมส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง    หน่วยงาน        ส านักงานสาธารณสขุอ าเภอบา้นหลวง ส านักงานสาธารณสขุจงัหวัดน่าน                                       

         สถานที่ต้ัง  หมู่ 2 ต าบลป่าคาหลวง อ าเภอบ้านหลวง  จังหวัดน่าน  55190     

         ชื่อผู้ประสานงาน     นางดาวรุ่ง งามสม โทรศัพท์ .......054 761043 ……………… 
จ านวนกิจกรรมที่ก าหนดตามแผนการด าเนินงาน ทั้งสิ้น 8 กิจกรรม 
จ านวน กิจกรรมที่ด าเนินการจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 6 กิจกรรม 
จ านวนงบประมาณที่ใช้ด าเนินการจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 รวม       บาท 

• จากงบประมาณปกติของหน่วยงาน รวมทุกกิจกรรม จ านวน             บาท 
• จากงบประมาณอื่น ๆ รวมทุกกิจกรรม จ านวน -  บาท 

รายละเอียด ดังน้ี 
 

กิจกรรม ผลส าเร็จ งบประมาณ 
ที่ใช ้

(บาท) 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอ

บ 

ระยะเวลาที่ด าเนินการปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖5 ผลการด าเนินการ 
ผลลัพธ์ 

เชิงปริมาณ 
ผลลัพธ์ 

เชิงคุณภาพ 
ไตรมาส ๑ 
(ต.ค.-ธ.ค.64) 

ไตรมาส ๒ 
(ม.ค.-ม.ีค.๖5) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย.๖5) 

ไตรมาส ๔ 
(ก.ค.-ก.ย.๖5) 

1. การอบรม/ให้ความรู้ 
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
และการป้องกันทุจริตข้าราชการใหม ่

 0 ครั้ง  ไม่ใช่งบ 
ประมาณ 

กลุ่มงานบริ
หารทั่วไป 

     X 
 ยังไม่มีข้าราชการ/ลูกจ้างบรรจุให

ม่ 

2. 
กิจกรรมสร้างจิตส านึกต่อสถาบันชาติ 
ศาสนา และพระมหากษัตริย ์

1 ครั้ง ทุกคนแสดงความจ
งรักภักดีต่อชาติ 
ศาสนาพระมหากษั
ตริย์ 
 

   X   เป็นไปตามตัวชี้วัด 

3. 
กิจกรรมยกย่องเชิดชูคนดีมีคุณธรรม 
“รางวัลคนดี ศรีสาสุขบ้านหลวง” 
 

 0 ครั้ง       X 
อยู่ระหว่างการคัดเลือก 

X 



 
กิจกรรม ผลสำเร็จ งบประมาณ 

ที่ใช ้
(บาท) 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 

ระยะเวลาที่ดำเนินการปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖5 ผลการดำเนินการ 

ผลลัพธ์ 
เชิงปรมิาณ 

ผลลัพธ์ 
เชิงคุณภาพ 

ไตรมาส ๑ 
(ต.ค.-ธ.ค.64) 

ไตรมาส ๒ 
(ม.ค.-มี.ค.๖5) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย.๖5) 

ไตรมาส ๔ 
(ก.ค.-ก.ย.๖5) 

4. กิจกรรมสวดมนต์เจริญสมาธิกอ่น
การประชุมประจำเดือน 

6 ครั้ง เจ้าหน้าที่ม ี
สัมพันธภาพที่ดีต่อ
ด้วยกัน มีจิตสำนกึ
ที่ดีในการให้บริการ 

ไม่ใช่งบ 
ประมาณ 

ก ล ุ ่ ม ง าน
บ ร ิ ห า ร
ทั่วไป 

X X 
  เป็นไปตามตัวชี้วัด 

5. กิจกรรมประกาศเจตจำนงสุจริต
ของผู้บริหารสูงสุด 
 5.1 กิจกรรมประกาศเจตจำนงสุจริต
ในการบริหารงานของผู้บริหาร 
 5.2 กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์
ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ 
5.3 กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์การ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิด
หรือคุกคามทางเพศในการทำงาน 
5.4 กิจกรรมประกาศมาตรการ
ป้องกันการรับสินบนทกุรูปแบบ 

1 ครั้ง ผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่มีทัศนคติ
ที่ดีด้านคุณธรรม
จริยธรรม 

ไม่ใช่งบ 
ประมาณ 

ก ล ุ ่ ม ง าน
บ ร ิ ห า ร
ทั่วไป 

 X 
  เป็นไปตามตัวชี้วัด 

6.กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต 
“STRONG” จิตพอเพียง ตา้นทุจริต 

 1 ครั้ง มีชมรม STRONG
จิตพอเพียง ตา้น
ทุจริต เพื่อเฝ้าระวัง
และป้องกันการ
ทุจริต 

ไม่ใช่งบ 
ประมาณ 

ก ล ุ ่ ม ง าน
บ ร ิ ห า ร
ทั่วไป 

 X   เป็นไปตามตัวชี้วัด 

7. กิจกรรมให้ความรู้แก่เจา้หน้าที่
ภายในหนว่ยงานเกี่ยวกับการ
เสริมสร้างพัฒนาทางด้านจริยธรรม
และการมวีินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้
กระทำผิดทางวินยั การทุจริต และการ
รับผลประโยชน์ทับซ้อน 

 1 ครั้ง เจ้าหน้าที่ได้รับ
ความรู้ความเข้าใจ 
เร่ืองการเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรม
และวินัย การทุจริต 
และการรับผลประ 
โยชน์ทับซ้อน 

ไม่ใช่งบ 
ประมาณ 

ก ล ุ ่ ม ง าน
บ ร ิ ห า ร
ทั่วไป 

 X 
  เป็นไปตามตัวชี้วัด 

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

 2 ครั้ง มีการกำกับติดตาม
ภายใน 

ไม่ใช่งบ 
ประมาณ 

ก ล ุ ่ ม ง าน
บ ร ิ ห า ร
ทั่วไป 

 X 
  เป็นไปตามตัวชี้วัด 

 
หมายเหตุ: ผลสำเร็จเชิงปริมาณ คือ จำนวนคน จำนวนหน่วยงาน จำนวนชุมชน 

  ผลสำเร็จเชิงคุณภาพ คือ คุณภาพชีวิต ความพึงพอใจ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมซึ่งมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ 
 



 

 
 
 
 

ป จจัยแห่งความส าเร็จในการด าเนินงาน 
 มีการจัดท าโครงการรองรับและมีการก าหนดแผนปฏิบัติการแต่ละกิจกรรมที่ชัดเจน  ท าให้การด าเนินการตามแผนที่ก าหนดน าไปสู่ป จจัยแห่งความส าเร็จ  
รวมถ งผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับ ้อนและการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงราชการเพ่ิมข ้น      
    

อุปสรรค/ป ญหา/ข้อสังเกต จากการด าเนินงาน 
 -   
    

ข้อเสนอแนะ แนวทางในการปรับปรุงการด าเนินงานในปีงบประมาณถัดไป 
 -   
    
 

 

ลงชื่อ                     ผู้รายงาน 
                                                                                                                                                                            ( นางดาวรุ่ง งามสม ) 

                                                                                                                                                                       ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน 
                                                                                                                                                                      วันท่ี    9  เดือน   มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖5  

 



 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก



 

 

   ประกาศเจตนารมณ์สุจริตของผู้บริหาร 
“สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง”  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
__________________ 

ข้าพเจ้า นายชวลิต รวมศิลป์ สาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง ในฐานะผู้บริหารสูงสุดของสาธารณสุข
อำเภอบ้านหลวง ขอประกาศและแสดงเจตนารมณ์ว่า จะทำหน้าที่น าบุคลากรกระทรวงสาสารณสุข ให้ยึดมั่นใน
สถาบันหลักอันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเป็นคนดีมีคุณธรรม ประพฤติปฏิบัติตน ในสัมมาอาชีพ ด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นหลักสำคัญม่ันคง ดำรงตนอยู่ด้วยความมีเกียรติและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ กล้ายืนหยัดในสิ่งที่
ถูกต้อง ปฏิบัติงานราชการอย่างถูกต้องชอบธรรม ไม่กระทำการโกงแผ่นดิน ไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ และไม่ใช้
ตำแหน่งหน้าที่หาประโยชน์บนความทุกข์ยากของประชาชน และปฏิบัติ หน้าที่อย่างเต มความสามารถ ตามค่านิยมใน
การบริหารงาน อันได้แก่ ชื่อสัตย์ สามัคคี มีความรู้บผิดชอบ ตรวจสอบได้ โปร่งใส มุ่งในผลสัมฤทธิ์งาน กล้าหาญทำใน
สิ่งที่ถูกต้อง รวมถึงการปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ และจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข 

และขอถวายสัจวาจาว่า จะประพฤติปฏิบัติตนตามรอยพระยุคลบาท สืบสานพระราชปณิธาน รักษา 
ต่อยอดศาสตร์ของพระราชาผู้ทรงธรรม ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยความเพียรอันบริสุทธิ์ ยืน
เคียงข้างสุจริตชน เพ่ือความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ของราชอาณาจักรไทยสืบไป  

        ประกาศ ณ วันที่  24 มกราคม พ.ศ. ๒๕๖5 

                                                  

                      ( นายชวลิต รวมศิลป์ ) 
                                     สาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง 
 

 
 
 
 



 

 
ประกาศสำนักงานสาธารณสขุอำเภอบ้านหลวง 

เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำผิดวินับของเจ้าหน้าที่รัฐ 

ในสังกัดสำนักงานสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

........................................................................ 
  สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดนโยบายสำคัญเร่งด่วนหรือภาระกิจที่ได้รับมอบหมาย
เป็นพิเศษในการป้องกันการทุจริต การบริหารที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และการแก้ไขปัญหาการกระทำผิดวินัยของ
เจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อย เพ่ือเป็นการเสริมสร้างให้เจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขมีพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริตและป้องกันการเกิดปัญหาการทุจริตและการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐใน
เริงรุก โดยมีมาตรการตามปัญหาสำคัญท่ีพบบ่อย 4 มาตรการได้แก่ 

(1) มาตรการการใช้รถราชการ 
(2) มาตรการการเบิกค่าตอบแทน 
(3) มาตรการการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนาตามที่กฎหมายกำหนด 
(4) มาตรการการจัดหาพัสดุตามที่กฎหมายกำหนด 
ดังนั้น เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการดำเนินการตามนโยบายสำคัญเร่งด่วน หรือถาระกิจที่ได้รับ

มอบหมายเป็นพิเศษด้านการป้องกันการทุจริตและแก้ไขปัญหาการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดสำนักงาน
สาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง จึงขอประกาศมาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขปัญหาการกระทำผิดวินัยซึ่ง
ประกอบด้วย 4 มาตรการดังกล่าว เพื่อให้เจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านหลวงยึดถือเป็น
แนวทางในการปฏิบัติ โดยมีองค์ประกอบดังนี้  

นโยบายหลัก 
1. ป้องกันไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยมิชอบด้วย

กฎหมาย 
2. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที ่รัฐมีความสุข มีคุณธรรม จริยธรรมในความรับผิดชอบต่อหน้าที ่ให้

สอดคล้องกับ 
ประกาศ ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ และมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้อง 
 แนวทางปฏิบัติ 

1. เจ้าหน้าที่รัฐต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบดังนี้ 
1.1 ระเบียบสำนักงานนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. 2523 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
1.2 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา

ราชการ พศ. 2550 
1.3 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้ง่ายในการฝึกอบรม การจัดการ และการประชุม

ระหว่าง ประเทศ พ.ศ. 2549 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
1.4 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารการพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และ

ระเบียบกระทรวงการคลังคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
1.5 พระราชกฤษฎีกา มติคณะคณะรัฐมนตรี ประกาศ ชัยบังคับ หลักเกณฑ์ และอื ่นๆที่

เกี่ยวข้อง 
 
          2.หน่วยงาน.... 



 

      
      - 2 -  

2. หน่วยงานดำเนินการตามเกณฑ์การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 
3. หากพบว่ามีกระทำผิดต้องดำเนินการทางวินับ ทางละเมิด และทางอาญาอย่างเคร่งครัด 

 

จึงประกาศมาเพ่ือถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด 

ประกาศ ณ วันที่  28 มกราคม 2565 
                                                            

                                                                                                      
                                   ( นายชวลิต รวมศิลป์ ) 
                    สาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง 
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