บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอรัตภูมิ หมู่ที่ ๑ ตำบลกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลำ
ที่ สข ๐๗๓๒/วันที่ 15 มีนำคม ๒๕๖5
.
เรื่อง รำยงำนผลกำรดำเนินงำนเกี่ยวกับกำรเสริมสร้ำงและพัฒนำทำงด้ำนจริยธรรมและกำรมีวินัย รวมทั้งกำร
ป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย

.

.

เรียน สำธำรณสุขอำเภอรัตภูมิ
ด้ ว ยกลุ่ ม งำนบริ ห ำรงำนทั่ ว ไป ส ำนั ก งำนสำธำรณสุ ข อ ำเภอรั ต ภู มิ ได้ จั ด ท ำแผนคครงกำรเพ่ อ
ตอบสนองตำมยุทธศำสตร์กำรบริหำรงำนตำมสำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุขและเพ่อสนองแผนกำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคลและเสริมสร้ำงและพัฒนำทำงด้ำนจริยธรรมและกำรมีวินัย รวมทั้งกำรป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย
และเร่องกำรป้องกันผลประคยชน์ทับซ้อนคดยใช้หลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำ มำเสริมสร้ำงวัฒนธรรมสุจริตต่อต้ำน
ทุจริตในหน่วยงำน ปลูกฝังควำมซ่อสัตย์สุจริต และแยกแยะเร่องส่วนตัวกับส่วนรวม นั้น
ทำงส ำนั กงำนสำธำรณสุ ขอำเภอรัตภูมิ จึงได้จั ดทำคครงกำรแผนหน่ว ยงำนคุณ ธรรม ส ำนักงำน
สำธำรณสุขอำเภอรัตภูมิ ปี ๒๕๖5 แต่เน่องด้วยสถำนกำรณ์กำรระบำดของครคติดเช้อไวรัสคคครน่ำ (COVID - 19)
ในเขตอำเภอรัตภูมิ ณ ปัจจุบัน มีกำรระบำดเป็นจำนวนมำก ซึ่งส่งผลกระทบต่อกำรทำงำนของเจ้ำหน้ำที่ในสังกัด
สำนักงำนสำธำรณสุขเป็นอย่ำงมำก จำกที่มีประชำชนในพ้นที่ติดเช้อ รวมถึงเจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุขติดเช้อจำนวน
มำก ดังนั้นจึงไม่สำมำรถดำเนินกำรตำมแผนงำนคครงกำรได้ทันในไตรมำสที่ 2 ดังรำยละเอียดเอกสำรที่แนบมำ
ด้วยนี้
จึงเรียนมำเพ่อคปรดพิจำรณำลงนำม

(นำยเสรี คต๊ะเด็น)
นักวิชำกำรสำธำรณสุขชำนำญกำร

ทราบ/อนุมตั ิ

(นำยประเชิญ คนรดี)
สำธำรณสุขอำเภอรัตภูมิ

แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
สานักงานสาธารณสุขอาเภอรัตภูมิ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

แผนยุทธศาสตร์เครือข่ายบริการสุขภาพ อาเภอรัตภูมิ ปี 25๖5

Vision

เครือข่ายบริการสุขภาพ ที่จัดระบบการบริหารและการดูแลสุขภาพของประชาชนที่ดี
ในจังหวัดสงขลา”

Mission

จัดบริกำรสุขภำพองค์รวมแบบบูรณำกำร ให้ประชำชนมีสุขภำวะและเป็นที่ไว้วำงใจของชุมชน
มีระบบบริหำรจัดกำรภำวะวิกฤติสุขภำพ พัฒนำบริหำรจัดกำรเครอข่ำยคดยใช้ทรัพยำกรให้
เกิดประสิทธิภำพสูงสุด ส่งเสริมกำรเป็นองค์กำรแห่งสุขภำวะ และกำรเรียนรู้รวมถึงกำร
พัฒนำระบบสำรสนเทศ และกำรส่อสำรที่มีประสิทธิภำพให้สอดคล้องกับระบบกำรจัดกำร
ภำครัฐแนวใหม่

เป้าประสงค์
รัตภูมิพัฒนำ ประชำสุขี เจ้ำหน้ำที่มีสุข

วัฒนธรรมองค์กร
ตรงต่อเวลำ ไปมำถำมไถ่ ยิ้มให้แก่กัน ทักทำยสวัสดี

เป้าหมาย
1. สถำนบริกำรในเครอข่ำย
จัดระบบบริกำรสุขภำพองค์รวมอย่ำงมีคุณภำพ ให้เกิด
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ของประชำชน
2. พัฒนำสถำนบริกำรในเครอข่ำย ให้เป็นองค์กำรแห่งกำรเรียนรู้ เพ่อบรรลุองค์กำรที่มีสุขภำวะ
3. เสริมสร้ำงควำมเช่อมั่นและไว้วำงใจทั้งในระบบบริหำรและระบบบริกำรสุขภำพ ภำยใต้กำร
สนับสนุนและกำรบริหำรเครอข่ำยที่มีประสิทธิภำพ

ยุทธศาสตร์ที่ 1

ยุทธศาสตร์ที่ 2

พัฒนาการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันและควบคุมโรค

พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีมาตรฐาน คุณภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 3

ระบบบริหารจัดการกาลังคนด้านสุขภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔

การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ

โครงการตามยุทธศาสตร์ที่ ๑
๑.๑ คครงกำรกำรจัดทำแผนยุทธศำสตร์และแผนกำรปฏิบัติงำน ประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๕
๑.๒ คครงกำรพัฒนำมำตรฐำนทีมเฝ้ำระวังสอบสวนเคล่อนที่เร็ว และกำรป้องกันและควบคุมครคทำงระบำดวิทยำ ปีงบประมำณ 2565
๑.๓ คครงกำร สร้ำงเสริมทันตสุขภำพเพ่อรอยยิ้มสดใส เด็กปฐมวัยและวัยเรียนฟันดี อำเภอรัตภูมิ ปีงบประมำณ 2565
๑.๔ คครงกำร ส่งเสริมป้องกันเชิงคุณภำพกำรดำเนินงำนครคไม่ติดต่อเร้อรัง เครอข่ำยบริกำรสุขภำพอำเภอรัตภูมิ ประจำปีงบประมำณ 2565
๑.๕ คครงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำอุทกภัย วำตภัย และแผ่นดินถล่ม อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลำ
๑.๖ คครงกำรกำรจัดทำแผนยุทธศำสตร์และแผนกำรปฏิบัติงำน ประจำปีงบประมำณ ๒๕๖5
๑.๗ คครงกำรพัฒนำส่งเสริมสุขภำพ และป้องกันครคกลุ่มสตรี และเด็กปฐมวัยเครอข่ำยบริกำรสุขภำพอำเภอรัตภูมิ ปีงบประมำณ 2565
๑.๘ คครงกำรพัฒนำคุณภำพงำนส่งเสริมสุขภำพกลุ่มวัยเรียน เครอข่ำยบริกำรสุขภำพอำเภอรัตภูมิ ประจำปีงบประมำณ 2565
๑.๙ คครงกำรพัฒนำคุณภำพงำนส่งเสริมสุขภำพกลุ่มวัยทำงำน เครอข่ำยบริกำรสุขภำพอำเภอรัตภูมิ ประจำปีงบประมำณ 2565
โครงการตามยุทธศาสตร์ที่ ๒
๒.๑ คครงกำรพัฒนำงำนส่งเสริมสุขภำพ และป้องกันครคกลุ่มกลุ่มผู้สูงอำยุ ผู้พิกำร ผู้ที่อยู่ในภำวะพึ่งพิง และผู้ป่วยในพระรำชำนุเครำะห์
เครอข่ำยบริกำรสุขภำพอำเภอรัตภูมิ ปีงบประมำณ 25๖5
โครงการตามยุทธศาสตร์ที่ ๓
๓.๑ คครงกำรพัฒนำระบบข้อมูลอำเภอรัตภูมิ ปี ๒๕๖5
๓.๒ คครงกำรพัฒนำกำรสร้ำงสุขภำพของภำคีเครอข่ำยด้ำนสุขภำพภำคประชำชน อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลำ ปี ๒๕๖๔
๓.๓ คครงกำรหน่วยงำนคุณธรรม สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอรัตภูมิ ปี ๒๕๖5
๓.๔ คครงกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตบุคลำกรและเพิ่มประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรบริกำรด้วยใจอย่ำงมีควำมสุข (Organization Development)
ประจำปีงบประมำณ 2565
โครงการตามยุทธศาสตร์ที่ ๔
๔.๑ คครงกำร เสริมสร้ำงสมรรถนะกำรปฏิบัติงำนกำรเงิน กำรบัญชี และพัสดุของหน่วยบริกำรในเครอข่ำยอำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลำ ปีงบประมำณ 2565

(นำยประเชิญ คนรดี)
สำธำรณสุขอำเภอรัตภูมิ

(นายประเชิญ โนรดี)
สาธารณสุขอาเภอรัตภูมิ

□ / โครงการตอบสนองยุทธศาสตร์ □ งานพัฒ นา
□ งานประจา
ยุทธศาสตร์ที่ 3 :
พัฒนาระบบบริหารจัดการกาลังคนด้านสุขภาพ
เป้าประสงค์ :
ขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน
กลยุทธ์:
การส่งเสริมคุณธรรม ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๔๖๐-๒๕๖๔)
แผนงาน :
การขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมในหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุข
โครงการ
หน่วยงานคุณธรรม สานักงานสาธารณสุขอาเภอรัตภูมิ ปี ๒๕๖5
ตัวชี้วัดหลัก :
สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอรัตภูมิผำ่ นเกณฑ์ประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำน
กิจกรรมหลัก

รายละเอียดงบประมาณ
กลุ่มเป้าหมาย
และจานวน

กิจกรรมที่ ๑ ขับเคลื่อนคุณธรรมที่พงึ
ประสงค์ “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอำสำ”
๑.๑ ประชุมเพือ่ ประกำศเจตนำรมณ์
หรือข้อตกลงของผู้บริหำร
และสมำชิกในองค์กรที่จะขับเคลื่อนให้
เป็นองค์กรคุณธรรมร่วมกัน
๑.๒ พัฒนำสมรรถนะบุคลำกรกำหนด
คุณธรรมเป้ำหมำยจำก “ปัญหำที่อยำก
แก้”และ “ควำมดีที่อยำกทำ” ที่
สอดคล้องกับคุณธรรม ๔ ประกำร
พอเพียงวินัย สุจริต จิตอำสำ

ระยะเวลา ระบุไตรมาส
ระบุเดือน 1 2 3 4

จานวน

แหล่งงบ วิธีการประเมินผล
ประมาณ(ระบุ) (input process
output)
บาท
-ผลกำรตรวจสุขภำพ

ผลงาน

ผู้รบั ผิดชอบ

เสรี/ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง
- บุคลำกร จำก รพ.สต.
๓๓ คน ผูจ้ ดั และวิทยำกร
๗ คน (๔๐ คน)
- บุคลำกร จำกรพ.
หน่วยงำนละ ๒ คน (๓๓ พ.ย.
คน)
-ผูจ้ ดั อบรมและวิทยำกร ๗
คน
รวมทัง้ หมด 4๐ คน

1.1 ค่ำตอบแทนวิทยำกร
จำนวน ๑ คน ชัว่ โมงละ
600 บำท x ๖ ชม. เป็น
เงิน ๓,๖๐๐ บำท
1.2 อำหำรว่ำงและเครือ่ งดื่ม
๓๐ คน x 25 บำท X ๒
มื้อ เป็นเงิน ๑,๕๐๐ บำท
๑.๓ คำอำหำรกลำงวัน
จำนวน ๓๐ คน X ๘๐ บำท
เป็นเงิน ๒,๔๐๐ บำท
1.๔ เอกสำร ๑,๐๐๐ บำท

/

-ผลกำรประเมิน

เสรี/ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง
เงินบำรุง
สสอ.รัตภูมิ

7,500
๑.๓ จัดทำแผนกำรดำเนินงำนแบบมีสว่ น
ร่วมจำกทุกฝ่ำยในองค์กร เพือ่ ส่งเสริมให้
เกิดคุณธรรมเป้ำหมำย โดยมีกำร
มอบหมำยบุคลำกรและหน่วยงำน
ผู้รับผิดชอบ
พ.ย.
/
๑.๔ จัดกิจกรรมรณรงค์ แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกันของสมำชิกทุกระดับใน
องค์กรอย่ำงต่อเนื่องเพือ่ พัฒนำ ปรับปรุง
แก้ไขกำรดำเนินงำนส่งเสริมคุณธรรมใน
พ.ย. -ก.ย. / / / /
องค์กรอย่ำงต่อเนื่อง
1.1 ค่ำตอบแทนวิทยำกร
๑.๕ จัดกิจกรรมคัดเลือก บุคลำกรต้นแบบ - บุคลำกร จำก รพ.สต.
๓๓ คน ผูจ้ ดั และวิทยำกร
จำนวน ๑ คน ชัว่ โมงละ
MOPH
๗ คน (๔๐ คน)
- บุคลำกร จำกรพ.
หน่วยงำนละ ๒ คน (๓๓
คน)
-ผูจ้ ดั อบรมและวิทยำกร ๗
คน
รวมทัง้ หมด 4๐ คน

600 บำท x ๖ ชม. เป็น
เงิน ๓,๖๐๐ บำท
1.2 อำหำรว่ำงและเครือ่ งดื่ม
๓๐ คน x 25 บำท X ๒
มื้อ เป็นเงิน ๑,๕๐๐ บำท
๑.๓ คำอำหำรกลำงวัน
จำนวน ๓๐ คน X ๘๐ บำท
เป็นเงิน ๒,๔๐๐ บำท
/ 1.๔ เอกสำร ๑,๐๐๐ บำท

ก.ค.
จนท.ในสังกัด
๑.๖ สนับสนุนกำรดำเนินชีวติ ตำม
วัฒนธรรมไทยที่ดงี ำม เช่นจิตอำสำ เอือ้ ทร
และควำมกตั
ญญู งพอใจของผู้รับบริกำร
๑.๗
ประเมินควำมพึ

ธ.ค.-ก.ย. / / / /

มี.ค.,ก.ค.
๑.๘ สร้ำงแกนนำกลุ่มอำสำในหน่วยงำน
และร่วมดำเนินกิจกรรม
มี.ค.
๑.๙ จัดกิจกรรมคัดเลือก บุคลำกรต้นแบบ - บุคลำกร จำก รพ.สต.
๓๓ คน ผูจ้ ดั และวิทยำกร
คนดีศรีสำธำรณสุข อำเภอรัตภูมิ
๗ คน (๔๐ คน)
- บุคลำกร จำกรพ.
หน่วยงำนละ ๒ คน (๓๓
คน)
-ผูจ้ ดั อบรมและวิทยำกร ๗
คน
รวมทัง้ หมด 4๐ คน

หมายเหตุ : ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ย
กันได้

/

-ภำพกิจกรรม ผู้เข้ำร่วม

เสรี/ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง

-ภำพกิจกรรม ผู้เข้ำร่วม

เสรี/ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง

-ภำพกิจกรรม ผู้เข้ำร่วม

เสรี/ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง

-ภำพกิจกรรม ผู้เข้ำร่วม

เสรี/ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง

เงินบำรุง
สสอ.รัตภูมิ

7,500

/

/

-ภำพกิจกรรม ผู้เข้ำร่วม

เสรี/ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง

-ภำพกิจกรรม ผู้เข้ำร่วม

เสรี/ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง

เงินบำรุง
สสอ.รัตภูมิ
/
7,500

รวมเป็นเงินทัง้ สิ้น

22,500

(สองหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)

