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สวนราชการ  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน 

ท่ี  ขก 1032/132      วันท่ี    16  มีนาคม  ๒๕๖5 

เรื่อง  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ 

        ปงบประมาณ 2565 (รอบ 6 เดือน) และขออนุมัติเผยแพร Web Site หนวยงาน 

เรียน   สาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง 
   
  ดวยงานบริหาร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง ไดจัดทำแผนการปองกันการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ปงบประมาณ 2565 เพ่ือเปนกรอบดำเนินงานในการปองกันและปราบปรามทุจริต และ
ประพฤติมิชอบ ในหนวยงานภาครัฐ และแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปงบประมาณ 
2565 นั้น 

  บัดนี้ ไดดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการดานการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบเปนท่ี
เรียบรอยแลว  จึงขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการดานการปองกัน การทุจรติและประพฤติมมิชอบ 
ของหนวยงานสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง ประจำปงบประมาณ 2565 (รอบ 6 เดือน )             
ดังรายละเอียดท่ีแนบมาพรอมนี ้

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและอนุมัติเผยแพรขอมูล Web Site หนวยงานตอไป 
 

 
(นายบุญเลิศ   นิลละออง) 

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
 

คำสั่ง สาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง 
                 -  ทราบ 

   -  อนุมัติ นำข้ึนเผยแพร Web Site  
    

 
 

    (นายสุชาติ  ผาบสิมมา) 
 สาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง 
 
 



 
 

 

 

รายงานผลการดำเนินการ 
ตามแผนปฏิบัติการ 

ดานการปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 

(รอบ 6 เดือน) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง  
จังหวัดขอนแกน โทร. 0 4349 1016 

 
 

 



 
รายงานผลดำเนินการ 

ตามแผนปฏิบัติการดานการปองกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ 
ประจำปงบประมาณ 2565 

(รอบ 6 เดือน) 
……………………………………………………….………. 

1.ความเปนมา  
 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง  ไดจัดทำแผนปฏิบัติการดานการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริต ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2561 เพ่ือใชเปนกรอบดำเนินงานในการปองกันและปราบปรามการทุจริตใน
ภาคหนวยงาน สามารถนาไปสูการปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม โดยพิจารณาสอดคลองกับเจตนารมณของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 พระ
ราชกฤษฎีกาวาดวยหลักฐานและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ.2556 ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกัน
และการปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ2560-2564) กำหนดใหปลูกฝงคานิยม คุณธรรม จริยธรรม และ
จิตสานักในการรักษาศักดิ์ศรีความเปนขาราชการและความซ่ือสัตยสุจริต ควบคูกับการบริหารจัดการภาครัฐท่ีมี
ประสิทธิภาพ เพ่ือปองการและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาท่ีของรัฐ รวมถึง คำสั่งคณะ
รักษาความสงบแหงชาติ ท่ี 69/2557 ลงวันท่ี18 มิถุนายน 2557 เรื่องมาตรการปองกันและแกไขปญหาการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ ไดมีคำสั่งใหทุกสวนราชการและหนวยงานของรัฐ กำหนดมาตรการ หรือแนวทางปองกัน
และแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในสวนราชการของหนวยงานของรัฐ โดยมุงเนนการสรางธรรมาภิบาลใน
การบริหารงาน และสงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการตรวจสอบ เฝาระวัง เพ่ือสกัดก้ันมิใหเกิดการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ ตามนโยบายคณะรัฐมนตรีท่ีมีพลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ไดแถลงตอสภา
นิติบัญญัติแหงชาติ เม่ือวันท่ี 12 กันยายน 2557 ขอ 10 เรื่องการสงเสริมการบริหารราชการราชแผนดินท่ีมีธรร
มาภิบาล รวมถึงมาตรการกระทรวงสาธารณสุข 3ป. 1ค. (ปลูกจิตสำนึก ปองกัน ปราบปราม เครือขาย) โดย
ปงบประมาณ พ.ศ.2563 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง ไดจัดทำแผนปฏิบัติการดานการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต ดังรายละเอียดตอไปนี้  
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี : 1  
 ปลูกและปลุกจิตสำนึกการตอตานทุจริต เนนการปรับเปลี่ยนฐานความคิดของคน ในทุกภาคสวนในการ
รักษาประโยชนสาธารณะ  
เปาประสงค : ปลูกและปลุกจิตสำนึกของบุคลากรใหปฏิบัติราชการ เพ่ือประโยชนสาธารณะตามหลัก  
ธรรมาภิบาล และดำเนินชีวิตดวยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 มาตรการ ท่ี 1  
 การสงเสริมใหบุคลากรในสังกัดปลูกและปลุกจิตสำนึกความซ่ือสัตยสุจริต วินัย ความรับผิดชอบ ยึดหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ถือประโยชนสวนรวม แยกเรื่องสวนตัวออกจากหนาท่ี ยึดประโยชนสวนรวมเหนือ
ประโยชนสวนตวั  
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 กิจกรรม  
1.ใหความรูและปลุกจิตสำนึกเก่ียวกับวินัยและการรักษาวินัย การปองกันผลประโยชนทับซอนสำหรับบุคลากร  
2.การจัดทำสื่อสรางสรรคเพ่ือรณรงคกระตุนจิตสำนึกบุคลากรในสังกัด  
3.สนับสนนุการใชประมวลจริยธรรมหรือเกณฑจริยธรรมเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจาง 
 มาตรการ ท่ี 2  
 สงเสริมใหขาราชการและเจาหนาท่ีทุกระดับรักษาประโยชนสาธารณะตามหลักธรรมาภิบาล หลัก
กฎหมาย และดำเนินชีวิตดวยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 กิจกรรม  
1.ปฐมนิเทศขาราชการใหม หรือบุคลากรใหม เก่ียวกับกฎหมายและระเบียบวินัยและการรักษาวินัย  
2.เผยแพรความรูเก่ียวกับกฎหมาย ระเบียบท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงาน วินัย การรักษาวินัย และใหความรูเรื่อง
กฎหมายแบบเชิงรุก  
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี : 2  
 บูรณการการทำงานของหนวยงานในการตอตานทุจริต และพัฒนาเครือขายในประเทศ  
เปาประสงค : มีเครือขายเฝาระวังและปองกันการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 มาตรการ  
 สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการติดตามตรวจสอบ เฝาระวังการทุจริต หรือ  
ประพฤติมิชอบ  
 กิจกรรม  
1.การใหความรูดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต แก อสม. และจัดตั้งเครือขาย อสม. ระดับหมูบาน เพ่ือ
การเฝาระวังและปองกันการทุจริต  
2.การรับเรื่องรองเรียนรองทุกขและชองทางการชี้เบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี : 3  
 พัฒนาความรวมมือกับองคกรตอตานการทุจริตและเครือขายระหวางหนวยงาน  
เปาประสงค : เสริมสราง พัฒนา เครือขายการแจงขอมูล หรือเบาะแสในการปองกันและปราบปรามทุจริต  
 มาตรการ  
 ประสานความรวมมือกับหนวยงาน องคกรตอตานการทุจริต หรือ หนวยงานตรวจสอบการทุจริตหรือ
ประพฤติมิชอบ  
 กิจกรรม  
 การสรางภาคีเครือขายหนวยงานตรวจสอบระดับอำเภอ เพ่ือสรางการเสริมสรางความรวมมือในการเฝา
ระวังและปองกันการทุจริต ภายใตกิจกรรมการใหความรูเพ่ือปลูกจิตสำนึก บุคลากรสาธารณสุขในการปองกันและ
ตอตานการทุจริต  
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี : 4  
 พัฒนาระบบบริหารและเครื่องมือในการปองกันและปราบปรามทุจริต  
เปาประสงค : มีระบบบริหารจัดการความเสี่ยง เพ่ือเฝาระวัง ปองกัน และ ปราบปรามทุจริต  
 มาตรการ  
 พัฒนาระบบบริหารจัดการและกลไกการควบคุม ตรวจสอบ ถวงดุล การใชอำนาจ หนาท่ี ในการจัดซ้ือ 
จัดจาง ภาครัฐ  
 กิจกรรม 
1.ดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลในการจัดซ้ือ จัดหา ยาและเวชภัณฑมิใชยา และวัสดุท่ัวไป ตามระเบียบ
กระทรวงสาธารณสุข วาดวยการบริหารจัดการดานยาและเวชภัณฑมิใชยาของสวนราชการ และหนวยงานใน
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2557  
2.การพัฒนาระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของหนวยงานและหนวยบริการในสังกัด  
-การพัฒนาระบบควบคุมภายในสำหรับหนวยงานและหนวยบริการ  
-การสรางภาคีเครือขายการตรวจสอบภายใน  
-การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ  
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี : 5  
 เสริมสรางองคความรูใหกับบุคลากรดานการตอตานการทุจริต  
เปาประสงค : 1.พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถบุคลากรในสังกัด ในการปองกันและปราบปราม  
การทุจริตภาครัฐ เกิดผลสัมฤทธิ์อยางมีประสิทธิภาพ  
 2.สรางแรงจูงใจใหกับบุคลากรสาธารณสุขปฏิบัติหนาท่ีดวยความซ่ือสัตย โปรงใส ตรวจสอบได  
 มาตรการ  
 พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถดานความรู ดานกฎหมาย ระเบียบท่ีเก่ียวของในการปฏิบัติงาน 
และการปองกันการทุจริต  
 กิจกรรม  
 อบรมใหความรูเก่ียวกับการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและการเสริมสรางวินัย
บุคลากรในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง 
2.ผลการดำเนนิงาน ไตรมาสท่ี 2  
 ในไตรมาสท่ี 2 ประจำปงบประมาณ 2563 ผูรับผิดชอบไดการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการดานการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต ป 2563 แลวดังนี้  
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี : 1  
 ปลูกและปลุกจิตสำนึกการตอตานทุจริต เนนการปรับเปลี่ยนฐานความคิดของคน ในทุกภาคสวนในการ
รักษาประโยชนสาธารณะ  
เปาประสงค : ปลูกและปลุกจิตสำนึกของบุคลากรใหปฏิบัติราชการ เพ่ือประโยชนสาธารณะตามหลัก  
ธรรมาภิบาล และดำเนินชีวิตดวยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
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 มาตรการ ท่ี 1  
 การสงเสริมใหบุคลากรในสังกัดปลูกและปลุกจิตสำนึกความซ่ือสัตยสุจริต วินัย ความรับผิดชอบ ยึดหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ถือประโยชนสวนรวม แยกเรื่องสวนตัวออกจากหนาท่ี ยึดประโยชนสวนรวมเหนือ
ประโยชนสวนตวั 
 กิจกรรม  
 สนับสนนุการใชประมวลจริยธรรมหรือเกณฑจริยธรรมเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจาง  
 ผลการดำเนินงาน  
 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง ไดกำชับใหกลุมงานในสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลในสังกัด ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข 
(MOPH Code of Conduct) และประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขวาดวยแนวปฏิบัติเพ่ือตรวจสอบ
บุคลากรในหนวยงานดานการจัดซ้ือจัดจาง พ.ศ.2560 อยางเครงครัด 
 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี : 2  
 บูรณการการทำงานของหนวยงานในการตอตานทุจริต และพัฒนาเครือขายในประเทศ  
เปาประสงค : มีเครือขายเฝาระวังและปองกันการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 มาตรการ  
 สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการติดตามตรวจสอบ เฝาระวังการทุจริต หรือ  
ประพฤติมิชอบ  
 กิจกรรม  
 การรับเรื่องรองเรียนรองทุกขและชองทางการชี้เบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 ผลการดำเนินงาน  
 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง ไดประกาศจัดตั้งศูนยรับเรื่องรองเรียนรองทุกข และแตงตั้ง
คณะกรรมการจัดการเรื่องรองเรียนและหนวยงานท่ีรับผิดชอบ พรอมท้ังจัดทำหนังสือแจงเวียนชองทางการรับ
เรื่องรองเรียนใหหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรเอกชน และประชาชนท่ัวไปรับทราบ โดยดำเนินการแลว 
ผลการดำเนินงาน ในรอบ 6 เดือน ไมมีเรื่องรองเรียนรองทุกข 

           
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี : 3  
 พัฒนาความรวมมือกับองคกรตอตานการทุจริตและเครือขายระหวางหนวยงาน  
เปาประสงค : เสริมสราง พัฒนา เครือขายการแจงขอมูล หรือเบาะแสในการปองกันและปราบปรามทุจริต  
 มาตรการ  
 ประสานความรวมมือกับหนวยงาน องคกรตอตานการทุจริต หรือ หนวยงานตรวจสอบการทุจริตหรือ
ประพฤติมิชอบ  
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 กิจกรรม  
 การสรางภาคีเครือขายหนวยงานตรวจสอบระดับอำเภอ เพ่ือสรางการเสริมสรางความรวมมือในการเฝา
ระวังและปองกันการทุจริต ภายใตกิจกรรมการใหความรูเพ่ือปลูกจิตสำนึก บุคลากรสาธารณสุขในการปองกันและ
ตอตานการทุจริต 
 
 ผลการดำเนินงาน  
 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง ไดจัดมอบหมายใหบุคลากรจำนวน 3 คน รับผิดชอบงาน
ตรวจสอบภายในประจำหนวยงาน เพ่ือเปนคณะกรรมการตรวจสอบภายในประจำหนวยงานระดับอำเภอ และได
จัดทำคำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในระดับอำเภอ เพ่ือดำเนินการตรวจสอบภายในหนวยงาน และ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลในสังกัด  
 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี : 4  
 พัฒนาระบบบริหารและเครื่องมือในการปองกันและปราบปรามทุจริต  
เปาประสงค : มีระบบบริหารจัดการความเสี่ยง เพ่ือเฝาระวัง ปองกัน และ ปราบปรามทุจรติ  
 มาตรการ  
 พัฒนาระบบบริหารจัดการและกลไกการควบคุม ตรวจสอบ ถวงดุล การใชอำนาจ หนาท่ี ในการจัดซ้ือ 
จัดจาง ภาครัฐ  
 กิจกรรม  
 ดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลในการจัดซ้ือ จัดหา ยาและเวชภัณฑมิใชยา และวัสดุท่ัวไป ตามระเบียบ
กระทรวงสาธารณสุข วาดวยการบริหารจัดการดานยาและเวชภัณฑมิใชยาของสวนราชการ และหนวยงานใน
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2557  
 ผลการดำเนินงาน  
 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง ไดจัดทำหนังสือสั่งการกำชับใหกลุมงานและโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตำบลในสังกัด ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข วาดวยการบริหารจัดการดานยาและ
เวชภัณฑมิใชยาของสวนราชการ และหนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2557 โดย  
 2.การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ สำนักงานสาธารณสุข
อำเภอหนองสองหอง ไดดำเนินการขับเคลื่อนแผนงานโครงการการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ดังนี้  
  2.1 จัดการประชุมมอบนโยบายการดำเนินงาน ITA และการปองกันผลประโยชนทับซอนของ
หนวยงานสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลในสังกัด เพ่ือเปนเวที
ใหผูบริหารของหนวยงานมอบนโยบายการทำงาน ITA และรวมกันวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ี
อาจเกิดผลประโยชนทับซอน เพ่ือนำมาสูการกำหนดกลไกมาตรการ/แนวทางการปองกันเพ่ือยับยั้งการทุจริต หรือ
ปดโอกาสการทุจริตและผลประโยชนทับซอนของหนวยงาน  
  2.2 จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน ITA ตามกรอบการประเมินดวยการสำรวจหลักฐาน
เชิงประจักษ แกผูรับผิดชอบ ITA และบุคลากรในหนวยงาน  
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  2.3 ดำเนินกิจกรรมประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในหนวยงาน  
  ในปงบประมาณ พ.ศ.2565 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง เปนเปาหมายในการ
ประเมิน ITA ในไตรมาสท่ี 1 ซ่ึงมีเปาหมาย small success คือ การประเมินตนเองและรวบรวมหลักฐานเชิง
ประจักษในประเด็นการจัดซ้ือจัดจาง moit1 - moit5 ผานระดับ 5 จากการประเมินตนเองพบวามีหนวยงาน
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง ผานการประเมินในหัวขอ moit1 - moit5  ไดคะแนนผานเกณฑ
ระดับ 5 
 สำหรับในไตรมาสท่ี 2 ผูรับผิดชอบงาน ITA สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง ไดรวบรวม
เอกสารและหลักฐานเชิงประจักษ ในหัวขอ moit1 – moit24 เรียบรอยครบถวนแลว พรอมจัดสงใหสำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดขอนแกน ตรวจสอบเอกสารและสงใหผูประเมินพิจารณาตอไป  
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี : 5  
 เสริมสรางองคความรูใหกับบุคลากรดานการตอตานการทุจริต  
เปาประสงค : 1.พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถบุคลากรในสังกัด ในการปองกันและปราบปราม  
การทุจริตภาครัฐ เกิดผลสัมฤทธิ์อยางมีประสิทธิภาพ  
        2.สรางแรงจูงใจใหกับบุคลากรสาธารณสุขปฏิบัติหนาท่ีดวยความซ่ือสัตย โปรงใส ตรวจสอบได  
 มาตรการ  
 พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถดานความรู ดานกฎหมาย ระเบียบท่ีเก่ียวของในการปฏิบัติงาน 
และการปองกันการทุจริต  
 กิจกรรม  
 ประชุมแลกเปลี่ยนใหความรูเก่ียวกับการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและการ
เสริมสรางวินัยบุคลากรในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง 
 ผลการดำเนนิงาน 
 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง ไดจัดประชุมแลกเปลี่ยนความรู ทัศนคติ เก่ียวกับการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ การปองกันผลประโยชนทับซอน และการเสริมสรางวินัยแกบุคลากร
ในสังกัด จำนวน 30 คน ณ หองประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน วันท่ี 28 
กุมภาพันธ 2565 

 
   

 (นายบุญเลิศ   นิลละออง) 
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ       -  ทราบ 

       ผูรายงาน       -  อนุมัติ นำข้ึนเผยแพร Web Site  
    

         
            (นายสุชาติ  ผาบสมิมา) 

สาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง 



แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง 
แนบทาย ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง 

เรื่อง แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง 
พ.ศ. 2565 

แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ชื่อหนวยงาน : ..สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง.จังหวัดขอนแกน. 
วัน/เดือน/ป : 16 มีนาคม ๒๕๖5... 

หัวขอ: ..รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ 

         ปงบประมาณ 2565 (รอบ 6 เดือน) และขออนุมัติเผยแพร Web Ste หนวยงาน   
รายละเอียดขอมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 

1. แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการดานการปองกัน ปราบปรามทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ 

2. หนังสือเสนอผูบริหาร และสั่งการ 
3. แบบฟอรมการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผาน Web site หนวยงาน 

Linkภายนอก: …www.nongsonghongmoph.com…………………….. 
หมายเหตุ: …-…………………. 

ผูรับผิดชอบการใหขอมูล ผูอนุมัติรับรอง 
 (  / ) อนุมัติ           

(   ) ไมอนุมัติ ระบุเหตุผล....................................... 
 

(..นายบุญเลิศ   นลิละออง..) (นายสชุาต ิ ผาบสิมมา) 

ตำแหนง ...นักวชิาการสาธารณสุขชำนาญการ...... ตำแหนง สาธารณสุขอำเภอหนองสองหอง 

วันท่ี...16....เดือน..มีนาคม พ.ศ. ..2565.......       วันท่ี...16....เดือน..มีนาคม พ.ศ. ..2565 
 

ผูรับผิดชอบการนำขอมูลข้ึนเผยแพร 

 
(นายบุญเลิศ   นิลละออง) 

ตำแหนง นักวชิาการสาธารณสุขชำนาญการ 
วันท่ี...16....เดือน..มีนาคม พ.ศ. ..2565 

 


