
บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอรัตภูมิ หมู่ที่ ๑  ต ำบลก ำแพงเพชร อ ำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลำ  . 

ที ่ สข ๐๗๓๒/-                                        วันที ่   15  มีนำคม   ๒๕๖5                         . 

เรื่อง  รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนเกี่ยวกับกำรเสริมสร้ำงและพัฒนำทำงด้ำนจริยธรรมและกำรมีวินัย รวมทั้งกำร
ป้องกันมิให้กระท ำผิดวินัย                                                                                                         . 
 

เรียน  สำธำรณสุขอ ำเภอรัตภูมิ 
 

     ด้วยกลุ่มงำนบริหำรงำนทั่วไป ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอรัตภูมิ ได้จัดท ำแผนคครงกำรเพ ่อ
ตอบสนองตำมยุทธศำสตร์กำรบริหำรงำนตำมส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุขและเพ ่อสนองแผนกำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคลและเสริมสร้ำงและพัฒนำทำงด้ำนจริยธรรมและกำรมีวินัย รวมทั้งกำรป้องกันมิให้กระท ำผิดวินัย 
และเร ่องกำรป้องกันผลประคยชน์ทับซ้อนคดยใช้หลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำ มำเสริมสร้ำงวัฒนธรรมสุจริตต่อต้ำน
ทุจริตในหน่วยงำน ปลูกฝังควำมซ ่อสัตย์สุจริต และแยกแยะเร ่องส่วนตัวกับส่วนรวม นั้น  

     ทำงส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอรัตภูมิ  จึงได้จัดท ำคครงกำรแผนหน่วยงำนคุณธรรม ส ำนักงำน
สำธำรณสุขอ ำเภอรัตภูมิ ปี ๒๕๖5 แต่เน ่องด้วยสถำนกำรณ์กำรระบำดของครคติดเช ้อไวรัสคคครน่ำ (COVID - 19) 
ในเขตอ ำเภอรัตภูมิ ณ ปัจจุบัน มีกำรระบำดเป็นจ ำนวนมำก ซึ่งส่งผลกระทบต่อกำรท ำงำนของเจ้ำหน้ำที่ในสังกัด
ส ำนักงำนสำธำรณสุขเป็นอย่ำงมำก จำกที่มีประชำชนในพ ้นที่ติดเช ้อ รวมถึงเจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุขติดเช ้อจ ำนวน
มำก ดังนั้นจึงไม่สำมำรถด ำเนินกำรตำมแผนงำนคครงกำรได้ทันในไตรมำสที่ 2  ดังรำยละเอียดเอกสำรที่แนบมำ
ด้วยนี้ 

     จึงเรียนมำเพ ่อคปรดพิจำรณำลงนำม  
                                                           
                            
                                                                                      
                                                                         (นำยเสรี  คต๊ะเด็น) 
                                                                นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
               
 
 
             ทราบ/อนุมตั ิ
 
 
 
                    (นำยประเชิญ  คนรด)ี 
                  สำธำรณสุขอ ำเภอรัตภูมิ 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอรัตภูมิ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 
 

 

 

 

 

 

 



แผนยุทธศาสตร์เครือข่ายบริการสุขภาพ อ าเภอรัตภูมิ ปี 25๖5 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vision 
 

เครือข่ายบริการสุขภาพ  ที่จัดระบบการบริหารและการดูแลสุขภาพของประชาชนที่ดี 
ในจังหวัดสงขลา” 

 

Mission 
 

จัดบริกำรสุขภำพองค์รวมแบบบูรณำกำร  ให้ประชำชนมีสุขภำวะและเป็นที่ไว้วำงใจของชุมชน  
มีระบบบริหำรจัดกำรภำวะวิกฤติสุขภำพ  พัฒนำบริหำรจัดกำรเคร อข่ำยคดยใช้ทรัพยำกรให้
เกิดประสิทธิภำพสูงสุด  ส่งเสริมกำรเป็นองค์กำรแห่งสุขภำวะ  และกำรเรียนรู้รวมถึงกำร
พัฒนำระบบสำรสนเทศ  และกำรส ่อสำรที่มีประสิทธิภำพให้สอดคล้องกับระบบกำรจัดกำร
ภำครัฐแนวใหม่ 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เป้าประสงค ์
 

รัตภูมิพัฒนำ  ประชำสุขี  เจ้ำหน้ำท่ีมีสุข 
 

 

วัฒนธรรมองคก์ร 

ตรงต่อเวลำ  ไปมำถำมไถ่   ยิ้มให้แก่กัน   ทักทำยสวัสดี 
 
 

เป้าหมาย 
 

1. สถำนบริกำรในเคร อข่ำย           จัดระบบบริกำรสุขภำพองค์รวมอย่ำงมีคุณภำพ    ให้เกิด
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ของประชำชน 

2. พัฒนำสถำนบริกำรในเคร อข่ำย  ให้เป็นองค์กำรแห่งกำรเรียนรู้  เพ ่อบรรลุองค์กำรที่มีสุขภำวะ 
3. เสริมสร้ำงควำมเช ่อม่ันและไว้วำงใจทั้งในระบบบริหำรและระบบบริกำรสุขภำพ  ภำยใต้กำร 

        สนับสนุนและกำรบริหำรเคร อข่ำยที่มีประสิทธิภำพ 
 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 

 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
 

พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีมาตรฐาน คุณภาพ 

ระบบบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ 

พัฒนาการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันและควบคุมโรค 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ 
 

การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครฐั 



โครงการตามยุทธศาสตร์ที่  ๑          

๑.๑ คครงกำรกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์และแผนกำรปฏิบัติงำน  ประจ ำปีงบประมำณ   ๒๕๖๕ 

๑.๒  คครงกำรพัฒนำมำตรฐำนทีมเฝ้ำระวังสอบสวนเคล ่อนที่เร็ว และกำรป้องกันและควบคุมครคทำงระบำดวิทยำ ปีงบประมำณ  2565 

๑.๓ คครงกำร  สร้ำงเสริมทันตสุขภำพเพ ่อรอยยิ้มสดใส เด็กปฐมวัยและวัยเรียนฟันดี  อ ำเภอรัตภูมิ ปีงบประมำณ  2565 

๑.๔ คครงกำร  ส่งเสริมป้องกันเชิงคุณภำพกำรด ำเนินงำนครคไม่ติดต่อเร ้อรัง  เคร อข่ำยบริกำรสุขภำพอ ำเภอรัตภูมิ ประจ ำปีงบประมำณ  2565 

๑.๕ คครงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำอุทกภัย วำตภัย และแผ่นดินถล่ม อ ำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลำ 

๑.๖ คครงกำรกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์และแผนกำรปฏิบัติงำน  ประจ ำปีงบประมำณ   ๒๕๖5 
๑.๗ คครงกำรพัฒนำส่งเสริมสุขภำพ และป้องกันครคกลุ่มสตรี และเด็กปฐมวัยเคร อข่ำยบริกำรสุขภำพอ ำเภอรัตภูมิ ปีงบประมำณ  2565 

๑.๘ คครงกำรพัฒนำคุณภำพงำนส่งเสริมสุขภำพกลุ่มวัยเรียน เคร อข่ำยบริกำรสุขภำพอ ำเภอรัตภูมิ ประจ ำปีงบประมำณ 2565 

๑.๙ คครงกำรพัฒนำคุณภำพงำนส่งเสริมสุขภำพกลุ่มวัยท ำงำน เคร อข่ำยบริกำรสุขภำพอ ำเภอรัตภูมิ ประจ ำปีงบประมำณ 2565 
 

โครงการตามยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
 

๒.๑ คครงกำรพัฒนำงำนส่งเสริมสุขภำพ และป้องกันครคกลุ่มกลุ่มผู้สูงอำยุ  ผู้พิกำร ผู้ที่อยู่ในภำวะพ่ึงพิง และผู้ป่วยในพระรำชำนุเครำะห์ 
        เคร อข่ำยบริกำรสุขภำพอ ำเภอรัตภูมิ ปีงบประมำณ  25๖5 
 

โครงการตามยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
๓.๑ คครงกำรพัฒนำระบบข้อมูลอ ำเภอรัตภูมิ  ปี ๒๕๖5 

๓.๒ คครงกำรพัฒนำกำรสร้ำงสุขภำพของภำคีเคร อข่ำยด้ำนสุขภำพภำคประชำชน อ ำเภอรัตภูมิ  จังหวัดสงขลำ  ปี ๒๕๖๔ 
๓.๓ คครงกำรหน่วยงำนคุณธรรม ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอรัตภูมิ ปี ๒๕๖5 

๓.๔ คครงกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตบุคลำกรและเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรบริกำรด้วยใจอย่ำงมีควำมสุข (Organization Development)  

       ประจ ำปีงบประมำณ  2565 

 
โครงการตามยุทธศาสตร์ที่ ๔ 
๔.๑ คครงกำร เสริมสร้ำงสมรรถนะกำรปฏิบัติงำนกำรเงิน กำรบัญชี และพัสดุของหน่วยบริกำรในเคร อข่ำยอ ำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลำ  ปีงบประมำณ  2565 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        

          (นำยประเชิญ  คนรดี) 

                  สำธำรณสุขอ ำเภอรัตภูม ิ
 
 
 
 
 
 
   (นายประเชิญ  โนรดี) 
 สาธารณสุขอ าเภอรัตภูมิ 



 

  □  /  โครงการตอบสนองยุทธศาสตร์   □  งานพัฒนา       □   งานประจ า   
ยทุธศาสตร์ที ่3 : พัฒนาระบบบริหารจดัการก าลงัคนด้านสขุภาพ
เป้าประสงค์ : ขับเคลื่อนชมรมจรยิธรรมของหน่วยงาน

กลยทุธ:์ การส่งเสรมิคุณธรรม ตามแผนแม่บทส่งเสรมิคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที ่๑ (พ.ศ. ๒๔๖๐-๒๕๖๔)

แผนงาน : การขับเคลื่อนชมรมจรยิธรรมในหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุข

โครงการ หน่วยงานคุณธรรม ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอรตัภูมิ ปี ๒๕๖5

ตัวช้ีวัดหลกั : ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอรัตภูมิผ่ำนเกณฑ์ประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน

กิจกรรมหลัก
กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา จ านวน แหล่งงบ วธิีการประเมินผล ผลงาน ผู้รบัผิดชอบ
และจ านวน ระบุเดือน 1 2 3 4

บาท
ประมาณ(ระบุ) (input process 

output)

กจิกรรมที่ ๑ ขบัเคล่ือนคุณธรรมที่พงึ
ประสงค์ “พอเพยีง วนิัย สุจริต จิตอำสำ”

 -ผลกำรตรวจสุขภำพ

เสรี/ผอ.รพ.สต.ทกุแหง่
 ๑.๑ ประชมุเพือ่ประกำศเจตนำรมณ์
หรือขอ้ตกลงของผู้บริหำร
และสมำชกิในองค์กรที่จะขบัเคล่ือนให้
เปน็องค์กรคุณธรรมร่วมกนั

พ.ย. /

 -ผลกำรประเมิน

เสรี/ผอ.รพ.สต.ทกุแหง่
๑.๒ พฒันำสมรรถนะบคุลำกรก ำหนด
คุณธรรมเปำ้หมำยจำก “ปญัหำที่อยำก
แก”้และ “ควำมดีที่อยำกท ำ” ที่
สอดคล้องกบัคุณธรรม ๔ ประกำร 
พอเพยีงวนิัย สุจริต จิตอำสำ

 -ภำพกจิกรรม ผู้เขำ้ร่วม เสรี/ผอ.รพ.สต.ทกุแหง่
๑.๓ จัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนแบบมีส่วน
ร่วมจำกทกุฝ่ำยในองค์กร เพือ่ส่งเสริมให้
เกดิคุณธรรมเปำ้หมำย โดยมีกำร
มอบหมำยบคุลำกรและหน่วยงำน
ผู้รับผิดชอบ พ.ย. /  -ภำพกจิกรรม ผู้เขำ้ร่วม เสรี/ผอ.รพ.สต.ทกุแหง่
๑.๔ จัดกจิกรรมรณรงค์ แลกเปล่ียน
เรียนรู้ร่วมกนัของสมำชกิทกุระดับใน
องค์กรอย่ำงต่อเนื่องเพือ่พฒันำ ปรับปรุง 
แกไ้ขกำรด ำเนินงำนส่งเสริมคุณธรรมใน
องค์กรอย่ำงต่อเนื่อง พ.ย. -ก.ย. / / / /  -ภำพกจิกรรม ผู้เขำ้ร่วม เสรี/ผอ.รพ.สต.ทกุแหง่
๑.๕ จัดกจิกรรมคัดเลือก บคุลำกรต้นแบบ
 MOPH

 - บคุลำกร จำก รพ.สต. 
๓๓  คน ผู้จดัและวิทยำกร 
๗ คน (๔๐ คน)
 - บคุลำกร จำกรพ.
หน่วยงำนละ ๒ คน (๓๓ 
คน)
-ผู้จดัอบรมและวิทยำกร  ๗
 คน 
รวมทัง้หมด 4๐ คน

ก.ค. /

1.1 ค่ำตอบแทนวิทยำกร  
จ ำนวน ๑ คน ชัว่โมงละ 
600 บำท x ๖ ชม.  เปน็
เงิน ๓,๖๐๐ บำท 
1.2 อำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม
  ๓๐  คน x 25 บำท X ๒
 มื้อ เปน็เงิน  ๑,๕๐๐ บำท
๑.๓ คำอำหำรกลำงวัน 
จ ำนวน ๓๐ คน  X ๘๐ บำท
 เปน็เงิน  ๒,๔๐๐ บำท
1.๔ เอกสำร ๑,๐๐๐ บำท  -ภำพกจิกรรม ผู้เขำ้ร่วม เสรี/ผอ.รพ.สต.ทกุแหง่

๑.๖  สนับสนุนกำรด ำเนินชวีติตำม
วฒันธรรมไทยที่ดีงำม เชน่จิตอำสำ เอือ้ทร
 และควำมกตัญญู

จนท.ในสังกัด

ธ.ค.-ก.ย. / / / /
๑.๗ ประเมินควำมพงึพอใจของผู้รับบริกำร

มี.ค.,ก.ค. / /
๑.๘ สร้ำงแกนน ำกลุ่มอำสำในหน่วยงำน
และร่วมด ำเนินกจิกรรม มี.ค. / เสรี/ผอ.รพ.สต.ทกุแหง่
๑.๙ จัดกจิกรรมคัดเลือก บคุลำกรต้นแบบ
 คนดีศรีสำธำรณสุข อ ำเภอรัตภูมิ

 - บคุลำกร จำก รพ.สต. 
๓๓  คน ผู้จดัและวิทยำกร 
๗ คน (๔๐ คน)
 - บคุลำกร จำกรพ.
หน่วยงำนละ ๒ คน (๓๓ 
คน)
-ผู้จดัอบรมและวิทยำกร  ๗
 คน 
รวมทัง้หมด 4๐ คน / เสรี/ผอ.รพ.สต.ทกุแหง่

หมายเหตุ : ทกุรายการสามารถถัวเฉลี่ย
กันได้

22,500   

ระบุไตรมาส
รายละเอียดงบประมาณ

 - บคุลำกร จำก รพ.สต. 
๓๓  คน ผู้จดัและวิทยำกร 
๗ คน (๔๐ คน)
 - บคุลำกร จำกรพ.
หน่วยงำนละ ๒ คน (๓๓ 
คน)
-ผู้จดัอบรมและวิทยำกร  ๗
 คน 
รวมทัง้หมด 4๐ คน

1.1 ค่ำตอบแทนวิทยำกร  
จ ำนวน ๑ คน ชัว่โมงละ 
600 บำท x ๖ ชม.  เปน็
เงิน ๓,๖๐๐ บำท 
1.2 อำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม
  ๓๐  คน x 25 บำท X ๒
 มื้อ เปน็เงิน  ๑,๕๐๐ บำท
๑.๓ คำอำหำรกลำงวัน 
จ ำนวน ๓๐ คน  X ๘๐ บำท
 เปน็เงิน  ๒,๔๐๐ บำท
1.๔ เอกสำร ๑,๐๐๐ บำท

7,500   

เงินบ ำรุง 
สสอ.รัตภูมิ

7,500   

เงินบ ำรุง 
สสอ.รัตภูมิ

7,500   

เงินบ ำรุง 
สสอ.รัตภูมิ

รวมเป็นเงินทัง้สิ้น (สองหมื่นสองพันหา้รอ้ยบาทถ้วน)

 -ภำพกจิกรรม ผู้เขำ้ร่วม

 -ภำพกจิกรรม ผู้เขำ้ร่วม


