
 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ    กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง โทร.๐ ๕๔76 1043   .         

ที ่ นน.0932/198                                          วันที่   8 พฤศจิกายน ๒๕๖4                  . 

เรื่อง  ลงนามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม และการป้องกันปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติม ิ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 

  
 
 



แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
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     3 กิจกรรม 

จำนวนงบประมาณที่ใช้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 รวม 3,120 บาท 
• จากงบประมาณปกตขิองหน่วยงาน รวมทุกกิจกรรม จำนวน 3,120 บาท 
• จากงบประมาณอื่น ๆ รวมทุกกิจกรรม จำนวน - บาท 

เป้าหมายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
  1. ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้ารับการอบรมมีระดับความรู้เรื่องการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อน  การทุจริต และประพฤติมิชอบ ท่ีถูกต้องอยู่ในระดับด ี
  2. ร้อยละ 100 ของความเสี่ยงท่ีพบได้รับการแก้ไขตามแนวทางการแก้ไขปัญหาความเสี่ยงท่ีเกิดจากการมีผลประโยชน์ทับซ้อน การทุจริต และประพฤติมิชอบ ของหน่วยงาน 

ระยะเวลาที่ดำเนินการ  12 เดือน 

ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินการในกิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน 
 1. บุคลากรสาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง มีความรูค้วามเข้าใจเรื่องการป้องกันการมผีลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจรติ และประพฤติมิชอบ 
 2. หน่วยงานมีกำหนดแนวทางแก้ไขความเสี่ยงท่ีเกิดจากการมผีลประโยชน์ทับซ้อน การทุจรติ และประพฤติมิชอบ  
 
 
รายละเอียดของกิจกรรมทีจ่ะดำเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 (ตามบัญชีแนบท้าย)



-1- 

   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. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการ
ป้องกันการมีการป้องกันผลประโยชน์
ทับซอ้น จิตพอเพยีงต้านทุจริต และ
ประพฤติมิชอบ 
 

-เพื่อให้บุคลากรสาธารณสุข
อำเภอบา้นหลวง มีความรู้
ความเข้าใจเร่ืองการป้องกัน
การมีผลประโยชน์ทบัซ้อน จิต
พอเพียงต้านทุจริต และ
ประพฤติมิชอบ 
 

กลุ่มงาน
บริหารทั่วไป 

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

เจ้าหน้าที่ได้รับการ
พัฒนาความรู้ความ
เข้าใจ เร่ืองการ
ป้องกันการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อน  
การทุจริต และ
ประพฤติมิชอบ  

3,120
บาท 

     

2.ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการ
ทุจริต 

  -บ ริ ห า ร /  จ น ท .
หน่ วย งาน เข้ าร่ วม
ครบ100% 

       

3. ประเมินผลการอบรมฯ 
 

  ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้า
รับการอบรมมีระดับ
ความรู้เรื่องการ
ป้องกันการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อน  
การทุจริต และ
ประพฤติมิชอบ ที่
ถูกต้องอยู่ในระดับด ี

บุคลากรสาธารณสุข
ในสังกัดสำนักงาน
สาธารณสุขอำเภอ
บ้านหลวง ไม่มีข้อ
ร้องเรียนพฤติกรรม
การรับผลประโยชน์
ทับซ้อน การทุจริต 
และประพฤติมิชอบ 

      

           

   
 

 
 
 
 
 

 

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 เวปไซต ์และบอร์ดประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้าน
หลวง เพ่ือให้สาธารณชนรับทราบโดยทั่วกัน 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
          1. บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานเพือ่ขอความเห็นชอบอนุมัติและลงนามในแผนฯ 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 : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………........……………………………………………………………………………… 
 
                   
             ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล                                                       ผู้อนุมัติรับรอง 

                                                                                           
                ( นางดาวรุ่ง งามสม )                                                     ( นายธนเสฏฐ์ สายยาโน ) 
 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน                              ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง 
  วันที ่ 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 
 

 


