
 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  กลุ่มงานบรหิารทั่วไป ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง โทร.๐ ๕476 1043 
ท่ี  นน.0932/ 52                                          วันท่ี   6 มีนาคม 2564                 . 
เร่ือง  การก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนป้องกัน ปราบปรามการทจุริต และประพฤติมิชอบประจ าปี
ของหน่วยงาน และขออนญุาตเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  

เรียน  สาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง 
    

   ตามที่ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง มีแผนปฏิบัติการแผนป้องกัน ปราบปรามการ
ทุจริต และประพฤติมิชอบประจ าปีของหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ เพื่อให้การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐสามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ตามการด าเนินงานเพื่อการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) โดยการประเมินหน่วยงานเป้าหมาย ด้วยแบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-
Based Integrity and Transparency Assessment : EBIT) ของหน่วยงานในสังกัด ที่ก าหนดให้หน่วยงานมี
การก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบประจ าปีของ
หน่วยงานหรือแผนที่เกี่ยวข้อง 
       กลุ่มงานบริหาร ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง จึงขอก ากับติดตามการด าเนินงาน
ตามแผนป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบประจ าปีของหน่วยงาน (ตัดยอด ณ วันที่ ๑๐ 
มีนาคม 256๔) และขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง  
www.ssobanluang.com 

   จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและอนุมัติ 
 
 

 

                                                
   (นางจรรยา เช้ือหมอ)  

                                                         นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
     
      - อนุมัติ - 

                                                           
 ( นายธนเสฏฐ์ สายยาโน )               

                   สาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง 
 
    



 

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสรมิคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข  

ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 
 

 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 256๓ - 31 มีนาคม 256๔) 
 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 256๓ - 30 กันยายน 256๔) 

       ชื่อชมรม     ชมรมจริยธรรมส านักงานสาธารณสขุอ าเภอบ้านหลวง    หน่วยงาน        ส านักงานสาธารณสขุอ าเภอบ้านหลวง ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
น่าน                                       

       สถานท่ีตั้ง  หมู่ 2 ต าบลป่าคาหลวง อ าเภอบ้านหลวง  จังหวัดน่าน  55190     

       ชื่อผู้ประสานงาน นางสาวพิชญา อายุยืน โทรศัพท์ .......054 761043 ……………… 

ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 256๔ 

กิจกรรม การด าเนินงาน จ านวน ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

 ด าเนินการแล้ว ยังมิได้ด าเนนิการ    
1. กิจกรรมให้ความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลากรที่บรรจุ หรือเข้ามาปฏิบัติงานใหม่และจัด
กิจกรรมเพ่ิมพูนให้ความรู้กับบุคลากรทุกคนให้มีการผ่านการอบรมเก่ียวกับเร่ืองพฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานเพ่ือปลูกจิตส านึกในการให้บริการ 

X       1 ด าเนินการแล้ว  

2. กิจกรรมสร้างจิตส านึกต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย ์ X       1 ด าเนินการแล้ว  

3. กิจกรรมเสนอชื่อบุคลากรเพ่ือรับรางวัลด้านคุณธรรมจริยธรรมในโครงการทีห่น่วยงาน จังหวัด หรือ
กระทรวงสาธารณสุขจัด เช่น-รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น -รางวัลคนดีศรีสาธารณสุข  X   อยู่ระหว่างการคัดเลือก 

4.กิจกรรมยกย่องและเชิดชูบุคลากรที่ท าความดีเป็นตัวอยา่งและต้นแบบโดยมอบเกียรติบัตรในที่
ประชุมประจ าเดือน  X   อยู่ระหว่างการคัดเลือก 

5.กิจกรรมให้เจ้าหน้าที่ผ่อนคลาย ด้วยการนัง่สมาธิ สวดมนต์ก่อนประชุม สวดมนต์ทุกวันพระ และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างสัมพันธภาพระหว่างเจ้าหน้าที่ด้วยกัน X       1 ด าเนินการแล้ว  

6.กิจกรรมให้เจ้าหน้าที่ผ่อนคลาย งานกีฬาสัมพันธ์สถานบริการ ทุกวันศุกร์ X      12 ด าเนินการแล้ว  

ลงชื่อ                        ผู้รายงาน 
                                                                                                                                                                      (  นางสาวพิชญา อายุยืน  ) 
                                                                                                                                                                       ต าแหน่ง   นักวิชการสาธารณสุขช านาญการ
                                                                                                                                                               วันที่    ๑๐  เดือน   มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔
  

 

แบบฟอร์มท่ี 2 

X 



    แบบฟอร์มท่ี 3 
แบบติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของ 

หน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 256๓ - 31 มีนาคม 256๔) 
 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 256๓ - 30 กันยายน 256๔) 

          ชื่อชมรม ชมรมจริยธรรมส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง    หน่วยงาน        ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง ส านักงานสาธารณสขุจังหวัดน่                                       

         สถานท่ีตั้ง  หมู่ 2 ต าบลป่าคาหลวง อ าเภอบ้านหลวง  จังหวัดน่าน  55190     

         ชื่อผู้ประสาน     นางสาวพิชญา อายุยืน โทรศัพท์ .......054 761043 ……………… 
จ านวนกิจกรรมท่ีก าหนดตามแผนการด าเนินงาน ท้ังสิ้น 6 กิจกรรม 
จ านวน กิจกรรมท่ีด าเนินการจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 6 กิจกรรม 
จ านวนงบประมาณท่ีใช้ด าเนินการจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รวม ๐     บาท 

• จากงบประมาณปกติของหน่วยงาน รวมทุกกิจกรรม จ านวน     ๐       บาท 
• จากงบประมาณอ่ืน ๆ รวมทุกกิจกรรม จ านวน -  บาท 

รายละเอียด ดังน้ี 
 

กิจกรรม ผลส าเร็จ งบประมาณ 
ที่ใช้ 

(บาท) 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลาที่ด าเนินการปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๔ ผลการด าเนินการ 
ผลลัพธ์ 

เชิงปริมาณ 
ผลลัพธ์ 

เชิง
คุณภาพ 

ไตรมาส ๑ 
(ต.ค.-ธ.ค.6๓) 

ไตรมาส ๒ 
(ม.ค.-มี.ค.๖๔) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย.๖๔) 

ไตรมาส ๔ 
(ก.ค.-ก.ย.๖๔) 

1. กิจกรรมให้ความรู้ด้าน
คุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลากรที่บรรจุ 
หรือเข้ามาปฏิบัติงานใหม่และจัด
กิจกรรมเพ่ิมพูนให้ความรู้กับบุคลากร
ทุกคนให้มกีารผ่านการอบรมเก่ียวกับ
เร่ืองพฤติกรรมการปฏิบัติงานเพ่ือปลูก
จิตส านึกในการให้บริการ 
 
 

 1 ครั้ง มีการ
ก ากับ
ติดตาม
ภายใน 

ไม่ใช่งบ 
ประมาณ 

กลุ่มงานบริหาร
ทั่วไป 

 X      เป็นไปตามตัวชี้วัด 

2. กิจกรรมสร้างจิตส านึกต่อสถาบัน
ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย ์

 
 

1 ครั้ง  ไม่ใช่งบ 
ประมาณ 

กลุ่มงานบริหาร
ทั่วไป 

 X   เป็นไปตามตัวชี้วัด 

กิจกรรม ผลส าเร็จ งบประมาณ หน่วยงาน ระยะเวลาที่ด าเนินการปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๔ ผลการด าเนินการ 

X 



ผลลัพธ์ 
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ์ 
เชิง

คุณภาพ 

ที่ใช้ 
(บาท) 

ที่รับผิดชอบ ไตรมาส ๑ 
(ต.ค.-ธ.ค.6๓) 

ไตรมาส ๒ 
(ม.ค.-มี.ค.๖๔) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย.๖๔) 

ไตรมาส ๔ 
(ก.ค.-ก.ย.๖๔) 

3. กิจกรรมเสนอชื่อบุคลากรเพ่ือรับ
รางวัลด้านคุณธรรมจริยธรรมใน
โครงการที่หน่วยงาน จังหวัด หรือ
กระทรวงสาธารณสุขจัด เช่น-รางวัล
ข้าราชการพลเรือนดีเด่น -รางวัลคนดี
ศรีสาธารณสุข 

0 ครั้ง  ไม่ใช่งบ 
ประมาณ 

กลุ่มงานบริหาร
ทั่วไป 

  X 
 อยู่ระหว่างการคัดเลือก 

4.กิจกรรมยกย่องและเชิดชูบุคลากรที่
ท าความดีเป็นตัวอย่างและต้นแบบโดย
มอบเกียรติบัตรในที่ประชุมประจ าเดือน 

 0 ครั้ง  ไม่ใช่งบ 
ประมาณ 

กลุ่มงานบริหาร
ทั่วไป 

  X 
 อยู่ระหว่างการคัดเลือก 

5.กิจกรรมให้เจ้าหน้าที่ผ่อนคลาย ด้วย
การนั่งสมาธิ สวดมนต์ก่อนประชุม สวด
มนต์ทุกวันพระ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
สร้างสัมพันธภาพระหว่างเจ้าหน้าที่
ด้วยกัน 

 1 ครั้ง มีการ
ก ากับ
ติดตาม
ภายใน 

ไม่ใช่งบ 
ประมาณ 

กลุ่มงานบริหาร
ทั่วไป 

 X 
  เป็นไปตามตัวชี้วัด 

6.กิจกรรมให้เจ้าหน้าที่ผ่อนคลาย งาน
กีฬาสัมพันธ์สถานบริการ ทุกวันศุกร์ 

 10 ครั้ง มีการ
ก ากับ
ติดตาม
ภายใน 

ไม่ใช่งบ 
ประมาณ 

กลุ่มงานบริหาร
ทั่วไป 

 X 
  เป็นไปตามตัวชี้วัด 

 

หมายเหตุ: ผลส าเร็จเชิงปริมาณ คือ จ านวนคน จ านวนหน่วยงาน จ านวนชุมชน 
  ผลส าเร็จเชิงคุณภาพ คือ คุณภาพชีวิต ความพึงพอใจ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมซึ่งมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ 
 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จในการด าเนินงาน 
 มีการจัดท าโครงการรองรบัและมีการก าหนดแผนปฏิบัติการแต่ละกิจกรรมที่ชัดเจน  ท าให้การด าเนินการตามแผนที่ก าหนดน าไปสูป่ัจจัยแหง่
ความส าเรจ็  รวมถึงผูเ้ข้าร่วมกจิกรรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลประโยชน์ทบัซ้อนและการปอ้งกันการทจุริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงราชการเพิม่ขึ้น  
อุปสรรค/ปัญหา/ข้อสังเกต จากการด าเนินงาน 

    ทีมงานด าเนินการมจี านวนน้อย เมื่อเทียบกับปรมิาณงาน และตัวช้ีวัดที่มาก ท าให้งานล่าช้า และท าไมท่ัน เกิดปัญหางานล้นม ื

ข้อเสนอแนะ แนวทางในการปรับปรุงการด าเนินงานในปีงบประมาณถัดไป 

ลงชื่อ                        ผู้รายงาน 
                                                                                                                                                                      (  นางสาวพิชญา อายุยืน  ) 

ต าแหน่ง   นักวิชการสาธารณสุข
ช านาญการวันที่    ๑๐  เดือน   
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 



ลงชื่อ  


