
 

                               บันทึกข้อความ                                          
ส่วนราชการ     ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนม่วง จังหวัดสกลนคร ๔๗๑๔๐ 
 

ท่ี  สน ๐๙๓๒/๒๔    วันท่ี     ๑ ตุลำคม  ๒๕๖๓ 
 

เร่ือง แผนปฏิบัติกำรกำรป้องกัน ปรำบปรำมกำรทุจริตและขออนุญำตเผยแพร่บนเว็บไซต์ 
......................................................................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................ 

เรียน สำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนม่วง 

  ด้วย ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนม่วง ด ำเนินงำนด้ำนประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสใน
กำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๔ และได้แผนปฏิบัติกำรกำรป้องกัน ปรำบปรำม
กำรทุจริต ประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรม ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนม่วง นั้น 
  ดังนั้นส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนม่วง จังหวัดสกลนคร จึงขอน ำแผนปฏิบัติกำรกำรป้องกัน 
ปรำบปรำมกำรทุจริต เผยแพร่บนบอร์ดประชำสัมพันธ์และบนเว็บไซต์ของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนม่วง
ต่อไป  

 

  จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำอนุญำต 
       

                      
                 (นำงภำวิดำ อุดมฉวี) 
                     นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
        
            อนุญาต 
 
 
       
      (นำยทองศักดิ์ ชำยกวด) 
             สำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนม่วง  

 
 
 
 

ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนม่วง 
โทร. 042-794119 
 

“อยู่สกล รักสกล  ท ำเพ่ือสกลนคร” 
 
 



 
 

                               บันทึกข้อความ                                          
ส่วนราชการ     ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนม่วง จังหวัดสกลนคร ๔๗๑๔๐ 
 

ท่ี  สน ๐๙๓๒/๒๔    วันท่ี     ๑ ตุลำคม  ๒๕๖๓ 
 

เร่ือง แผนปฏิบัติกำรส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวง

สำธำรณสุข รำชกำรบริหำรส่วนภูมิภำค ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 และขออนุญำตเผยแพร่บนเว็บไซต์ 
......................................................................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................  

เรียน สำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนม่วง 

  ด้วย ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนม่วง ด ำเนินงำนด้ำนประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสใน
กำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๓ และได้แผนปฏิบัติกำรส่งเสริมคุณธรรมของ
ชมรมจริยธรรมของหน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข รำชกำรบริหำรส่วนภูมิภำค ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564  ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนม่วง นั้น 
  ดังนั้นส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนม่วง จังหวัดสกลนคร จึงขอน ำแผนปฏิบัติกำรส่งเสริม
คุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข รำชกำรบริหำรส่วนภูมิภำค 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  เผยแพร่บนบอร์ดประชำสัมพันธ์และบนเว็บไซต์ของส ำนักงำนสำธำรณสุข
อ ำเภอบ้ำนม่วงต่อไป  

 

  จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำอนุญำต 
       

                      
                 (นำงภำวิดำ อุดมฉวี) 
                     นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
        
            อนุญาต 
 
 
       
      (นำยทองศักดิ์ ชำยกวด) 
             สำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนม่วง  
 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนม่วง 
โทร. 042-794119 
 

“อยู่สกล รักสกล  ท ำเพ่ือสกลนคร” 
 



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านม่วง 

ตามประกาศส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านม่วง 
เร่ือง แผนปฏิบัติการการป้องกัน ปราบปรามทุจริต 

ส าหรบัหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาคส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านม่วง 
 

 

 
 
 
 
 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเวบ็ไซต์ของหน่วยงานในสงักดั 
ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอบ้านม่วง 

 
 
ชื่อหน่วยงาน : ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนม่วง 
วัน/เดือน/ปี : ๑ ตุลำคม 256๓ 
หัวข้อ : แผนปฏิบัติกำรกำรป้องกัน ปรำบปรำมทุจริต 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
          ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนม่วง แผนปฏิบัติกำรกำรป้องกัน ปรำบปรำมทุจริต ประพฤติมิชอบ
และส่งเสริมจริยธรรม ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนม่วง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
Link ภายนอก :      https://bmhp.hosthai.com/notify_show?id=40031 
หมายเหตุ :  
 
 

ผู้รับผิดชอบกำรให้ข้อมูล 

 
(นำงภำวิดำ อุดมฉวี) 

ต ำแหน่ง นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
วันท่ี ๑  เดือน  ตุลำคม  พ.ศ. 256๓ 

ผู้อนุมัติรับรอง 

 
(นำยทองศักดิ์ ชำยกวด) 

ต ำแหน่ง สำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนม่วง 
วันท่ี ๑  เดือน  ตุลำคม  พ.ศ. 256๓ 

ผู้รับผิดชอบกำรน ำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

 
(นำงสำวพัชรี นินันตัง) 

ต ำแหน่ง นักวิชำกำรสำธำรณสุขปฏิบัติกำร 
วันท่ี ๑  เดือน  ตุลำคม  พ.ศ. 256๓ 



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านม่วง 

ตามประกาศส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านม่วง 
เร่ือง แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม 

ส าหรบัหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาคส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านม่วง 
 

 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเวบ็ไซต์ของหน่วยงานในสงักดั 
ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอบ้านม่วง 

 
 
ชื่อหน่วยงาน : ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนม่วง 
วัน/เดือน/ปี : ๑ ตุลำคม 256๓ 
หัวข้อ : แผนปฏิบัติกำรส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
          ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนม่วง แผนปฏิบัติกำรส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของ
หน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข รำชกำรบริหำรส่วนภูมิภำค ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
2564 
 
Link ภายนอก :      https://bmhp.hosthai.com/notify_show?id=40033 
หมายเหตุ :  
 
 

ผู้รับผิดชอบกำรให้ข้อมูล 

 
(นำงภำวิดำ อุดมฉวี) 

ต ำแหน่ง นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
วันท่ี ๑  เดือน  ตุลำคม  พ.ศ. 256๓ 

ผู้อนุมัติรับรอง 

 
(นำยทองศักดิ์ ชำยกวด) 

ต ำแหน่ง สำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนม่วง 
วันท่ี ๑  เดือน  ตุลำคม  พ.ศ. 256๓ 

ผู้รับผิดชอบกำรน ำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

 
(นำงสำวพัชรี นินันตัง) 

ต ำแหน่ง นักวิชำกำรสำธำรณสุขปฏิบัติกำร 
วันท่ี ๑  เดือน  ตุลำคม  พ.ศ. 256๓ 


