
    บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอปำกพะยูน   อ ำเภอปำกพะยูน   จังหวัดพัทลุง    ๙๓๑๒๐ 

ที่  พท  ๐๔๓๒/ ๒๕๐     วันที่  ๒๗ มีนำคม  ๒๕๖๔  

เร่ือง   ขอรำยงำนผลกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน และขออนุญำต
เผยแพร่เอกสำร 

เรียน  สำธำรณสุขอ ำเภอปำกพะยูน 

  เรื่องเดิม  ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอปำกพะยูน จังหวัดพัทลุง ได้จัดท ำแผนปฏิบัติกำรส่งเสริม
คุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข รำชกำรบริหำรส่วนภูมิภำค 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔  เพ่ือให้สอดคล้องกับกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของ
หน่วยงำน (Integrity and Transparency Assessment :ITA) 

  ข้อเท็จจริง  บัดนี้ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอปำกพะยูน จึงขอควำมเห็นชอบลงนำมอนุมัติแผน 
และขออนุญำตเผยแพร่ ผ่ำนเว็บไซต์ http://www.pakphayunhospital.net/index.php/ita-sso  ดังรำยละเอียด
ตำมท่ีแนบมำด้วยแล้ว 

  ข้อพิจำรณำ  หำกเห็นชอบ ขอได้โปรดลงนำมอนุมัติแผน และอนุญำตให้เผยแพร่ต่อไป 

  ข้อเสนอ  จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำ 
 

     

         
 
 
 
 
 



 
แบบฟอร์มกำรขออนุญำตเผยแพร่ข้อมูลผ่ำนเว็บไซต์ของหน่วยงำนในรำชกำรส่วนภูมิภำค 

ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 
ตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุข 

เรื่องแนวทำงกำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะผ่ำนเว็บไซต์ของหน่วยงำน พ.ศ.๒๕๖๑ 
ส ำหรับหน่วยงำนในรำชกำรบริหำรส่วนภูมิภำคส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 

แบบฟอร์มกำรขออนุญำตเผยแพร่ข้อมูลผ่ำนเว็บไซต์ของหน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 
ชื่อหน่วยงำน : ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอปำกพะยูน จังหวัดพัทลุง 
วัน/เดือน/ปี :  ๒๗ มีนำคม  พ.ศ.๒๕๖๔ 
หัวข้อ : ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอปำกพะยูน จังหวัดพัทลุง ได้จัดท ำแผนปฏิบัติกำรส่งเสริมคุณธรรมของ
ชมรมจริยธรรมของหน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข รำชกำรบริหำรส่วนภูมิภำค 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔  เพ่ือให้สอดคล้องกับกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร
ด ำเนินงำนของหน่วยงำน (Integrity and Transparency Assessment :ITA) จึงขออนุญำตเผยแพร่ผ่ำน
เว็บไซต์ http://www.pakphayunhospital.net/index.php/ita-sso   

 
          ผู้รับผิดชอบกำรให้ข้อมูล                                         ผู้อนุมัติ

รับรอง                                 
 

            
ผู้รับผิดชอบกำรน ำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

 
(นำงสำวสุนิสำ มำเส็ม) 
 นักวิชำกำรสำธำรณสุข 

 
 
 
 



 
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

ชื่อชมรม องค์กรคุณธรรมส านักงานสาธารณสุขอ าเภอปากพะยูน หน่วยงาน ส านักงานสาธารรณสขุอ าเภอปากพะยูน  

สถานที่ต้ัง ถนนจงเก-ปากพะยูน  ต าบลปากพะยูน  อ าเภอปากพะยูน  จังหวัดพัทลุง ๙๓๑๓๐ 

ชื่อผู้ประสานงาน  นายภชภณ เมืองแก้ว โทรศัพท์ ๐๗๔ ๖๙๙๙๖๒๐ มือถือ ๐๘๑๘๙๗๕๒๕๙  

จ านวนบุคลากรในหน่วยงาน  ๖๕ คน 

จ านวนกลุ่มเป้าหมาย   ๖๕  คน 

จ านวนกิจกรรมที่ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔   ๓  โครงกำร 

จ านวนงบประมาณที่ใช้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รวม ๙,๔๐๐ บำท 
 จำกงบประมำณปกติของหน่วยงำน รวมทุกกิจกรรม จ ำนวน ๙,๔๐๐ บำท 
 จำกงบประมำณอื่น ๆ รวมทุกกิจกรรม จ ำนวน - บำท 

เป้าหมายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 
 ประเมิน ITA ผ่ำนเกณฑ์ตำมที่กระทรวงก ำหนด  

ระยะเวลาที่ด าเนินการ  ๑๒ เดือน 

ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการด าเนินการในกิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน 
 องค์กรส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอปำกพะยูน เป็นองค์กรคณุธรรม   

 



รายละเอียดของกิจกรรมที่จะด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
ของโครงการ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

เป้าหมาย งบประมาณ 
ที่ใช ้

ปีงบประมาณพ.ศ. 256๔ หมายเหตุ 

ผลลัพธ์เชิง
ปริมาณ 

ผลลัพธ์เชิง
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 ให้เจ้ำหนำ้ที่ปฏบิัติกิจกรรมทำง
ศำสนำ ไปวัดฟังธรรม   

-เดือนละ  ๑ ครั้ง อ ำเภอปำกพะยูน
ก ำหนดวนัที่ไปวัดฟังธรรม 

-น ำป่ินโตไปวัด  
-เข้ำรว่มกิจกรรมฟังธรรม 

 

เพื่อวำงรำกฐำน
ควำมคิด ปลูกฝัง
ควำมคิด ทัศคติ 
ค่ำนิยมของ
บุคลำกร ให้ปฏิเสธ
และต่อต้ำนกำร
ทุจริต โดยน ำ
หลักธรรมทำง
ศำสนำ มำปรับใช้
ในกำรปฏิบัติงำน
และต่อ ชวีิต 

สสอ.ปำกพะยูน/
รพ.สต.ในสังกัดฯ 

เจ้ำหน้ำที่
ส ำนักงำนสำ

ธำรณ 
สุขอ ำเภอ

ปำกพะยูน/
รพ.สต.ใน
สังกัดฯ 

จ ำนวน ๓๓  
คน/เดือนละ 

๑ ครั้ง   

ผู้เข้ำร่วม
กิจกรรม

สำมำรถน ำ
ควำมรู้และ

ประสบกำรณ์ไป
ประยุกต์ใช้ใน
กำรปฏิบัติงำน

และด ำรงชีวิตได้ 

ไม่ใช้
งบประมำณ 
บูรณำกำรกับ
กิจกรรม
ร่วมกับอ ำเภอ
ยิ้มเคลื่อนที่
ของอ ำเภอ
ปำกพะยูน 

     

2. ยกย่องเกียรติคนบุคลำกรผู้มี
คุณธรรมจริยธรรมดีเด่นให้เป็น
ต้นแบบเพื่อเสริมสร้ำงแรงจูงใจ
ให้กับบุคคลในหน่วยงำน และ
คัดเลือกข้ำรำชกำรดีเด่น 

เพื่อยกย่องเชิดชู
เกียรติบุคลำกรผู้มี
คุณธรรมจริยธรรม
ดีเด่นให้เป็นที่
ประจักษ์แก่สำ
ธำรณขน 

สสอ.ปำกพะยูน จ ำนวนผู้
ได้รับคัด 
เลือก 

1.เพื่อสนับสนุน
และเชิดชูเกียรติ
คุณของบุคลำกร
ผู้มีคุณธรรม
จริยธรรมเป็นที่
ปรำกฎต่อ
สำธำรณะ2.เพื่อ
เสริมสร้ำง
สมรรถนะ
ประสิทธิภำพ
และจิตส ำนึกทีดี
ของผู้ปฏิบัติงำน 
 

ไม่ใช้
งบประมำณ 

     



3.สร้ำงองค์กรที่มีคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใสอย่ำงยั่งยืนตำม
แนวทำง ITA 

เพื่อยกระดับกำร
ด ำเนินงำนของ
องค์กรด้ำน
คุณธรรมและควำม
โปร่งใส ส่งเสริม
ระดับกำรรับรู้กำร
ทุจริต 
(Corruption 
Perception 
Index) 
และพัฒนำกำร
เปิดเผยข้อมูลของ
องค์กรให้มีระบบ
ตำมมำตรฐำนสำกล
ตลอดจนสร้ำงควำม
เช่ือมั่นต่อผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 

สสอ.ปำกพะยูน ผลกำร
ประเมินได้
คะแนนร้อย
ละ ๙๐ - 
๑๐๐  

องค์กรมีระดับ
คุณธรรมควำม
โปร่งใสในกำร
ด ำเนินงำนสูง
มำก 

ไม่ใช้
งบประมำณ 

     

๔.กำรแต่งกำยตำมนโยบำย 
-วันจันทร์แต่งเครื่องแบบรำชกำร
(สีกำกี) 
-วันอังคำแต่งกำยด้วยชุดฟอร์มฟำ้
สำธำรณสุข 
-วันพธุ แต่งเสื้อสีม่วง สีประจ ำ
จังหวัดพัทลุง 
-วันพฤหัสบดี เส้ือทูบีนัมเบอรว์ัน   
-วันศุกร์  แต่งกำยด้วย  ชุดทีม           
(ผ้ำบำติก/ผ้ำพื้นเมือง/ชุดไทย)  
 
 
 
 
 
 

เพื่อส่งเสริมให้มีวิ
นับและรักษำ
ขนบธรรมเนียม
ประเพณี และ
สนองนโยบำย
ผู้บริหำรระดับสูง
ของจังหวัดพัทลุง 

สสอ.ปำกพะยูน/
รพ.สต.ในสังกัดฯ 

เจ้ำหน้ำที่ 
๓๓ คน แต่ง
กำยตำม
นโยบำย 

องค์มีควำม
สำมัคคีเป็น
อันหนึ่งอัน
เดียวกัน 

ไม่ใช้
งบประมำณ 

     



๕. ท ำบุญส ำนกังำน 
 -นิมนต์พระสงฆ์ฉันภัตตำหำรเพล   
พระคุณเจ้ำวัดรัตนวรำรำม  
- น ำปิ่นโตถวำยพระคุณเจ้ำ 
-รพ.สต. น ำอำหำรมำสมทบ 

เพื่อส่งเสรมิ
คุณธรรมจริยธรรม
และควำมเป็นสิริ
มงคลแก่เจ้ำหน้ำที ่

สสอ.ปำกพะยูน เจ้ำหน้ำที่
สสอ./รพ.
สต.สต.ใน
สังกัดฯ 
จ ำนวน ๕๐ 
คน 

เจ้ำหน้ำที่มี
ควำมสุขได้
ท ำบุญร่วมกัน
และมีควำมเป็น
สิริมงคล 

๙,๙๐๐ บำท      

   

                                  
 

ผู้ เสนอแผน 
ผู้ เห็นชอบแผน 


