
 
บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกงหรา  โทร ๐  ๗๔๖๘  ๗๐๑๘ 
ที่  พท  ๐๕๓๒/- วันที่  8 พฤศจิกายน  ๒๕๖4 
เร่ือง   ขออนุมัติแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม 

เรียน สาธารณสุขอ าเภอกงหรา 

 ด้วย คณะกรรมการชมรมจริยธรรม ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกงหรา ได้จัดท าแผนปฏิบัติ
การส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกงหรา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖5  
เพ่ือเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ให้มีความต่อเนื่องและมีทิศทางเดียวกัน น าสู่การ
ปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงาน ตามตัวชี้วัดที่ ๗ ในการตอบแบบสอบถามเชิง
ประจักษ์  MOIT  16  นั้น  

 ในการนี้ คณะกรรมการชมรมจริยธรรม ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกงหรา ขออนุมัติ
แผนปฏิบัติ การส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกงหรา  ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖5 เพ่ือปฏิบัติ ตามแผนงาน และขออนุญาตน าเผยแพร่บนเว็บไซต์  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกงหรา 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
 
   (นางสาวอมลรดา  คงสุทธิ์) 
        เจ้าพนักงานธุรการ 

  อนุมัติ 
 
 
 
  (นายประจวบ   รามณีย์) 
  สาธารณสุขอ าเภอกงหรา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ค าสั่ง ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกงหรา 

ที่  107/๒๕64 

เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม  ชมรมจริยธรรมกงหรา 
ของ  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกงหรา 

 ตามท่ี คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เห็นชอบแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔) เพ่ือให้ทุกหน่วยงานใช้เป็นกรอบและทิศทางในการปฏิบัติการส่งเสริม
คุณธรรมของทุกหน่วยงานและกระทรวงสาธารณสุข จัดท าแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับ
ที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564) เป็นไปตามแนวทางการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. 
๒๕๕๙-๒๕๖๔) และตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564) นั้น 

 ฉะนั้น เพ่ือให้การขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรมของ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกงหรา  เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ จึงแต่งตั้งคณะท างานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม  ชื่อชมรมจริยธรรม  ของ  
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกงหรา  โดยมีองค์ประกอบ หน้าที่และอ านาจ ดังต่อไปนี้ 

 1.  องค์ประกอบ 

1.1  นายประจวบ  รามณีย์   ต าแหน่ง  สาธารณสุขอ าเภอกงหรา ประธาน 
1.2  นายชาคริต  ด าชื่น ต าแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  รองประธาน 
1.3  นายปรีชารีฟ  ยีหรีม  ต าแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ คณะท างาน 
1.4  นางอาภรณ์  จันวนา   ต าแหน่ง  จพ.สาธารณสุขช านาญงาน คณะท างาน 
1.5  นางดวงพร  ถวัลย์ชัยวัฒน์ ต าแหน่ง  จพ.สาธารณสุขช านาญงาน คณะท างาน 
1.6  นางสาวพรภรัตน์ชา  หอยสกุล ต าแหน่ง  จพ.สาธารณสุขปฏิบัติการ คณะท างานและเลขานุการ 
1.7  นางสาวอมลรดา  คงสุทธิ์ ต าแหน่ง  จพ.ธุรการ คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
1.8  นายกฤษฎัณฐ์  นนทแก้ว ต าแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุข คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 

 ๒.        หน้าที่และอ านาจ 
 2.1  ให้คณะท างานมีหน้าที่รวบรวมข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์รูปแบบการส่งเสริมคุณธรรมใน
หน่วยงานกับเป้าหมายการด าเนินงานของชมรมจริยธรรมให้สอดคล้องกับแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวง
สาธารณสุข ฉบับที่ 1  (พ.ศ.2560-2564) ที่มีมติจากคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรม ให้ขยายระยะเวลาบังคับ
ใช้ต่อไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 
 2.2.  จัดท าเป็นแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม   ชื่อชมรมจริยธรรม   
และด าเนินการขับเคลื่อนแผนฯ ดังกล่าว โดยการสร้างการรับรู้และความเข้าใจในแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม 
กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2560-2564) แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 
(พ.ศ.2564-2565) ฉบับปรับปรุง และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม   ชื่อชมรมจริยธรรม   
ให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน 
 2.3.  ด าเนินการรายงานผลตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม และ
ด าเนินการจัดส่งให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ในเวลาที่ก าหนด 



 2.4.  ด าเนินการอ่ืนใดตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

 สั่ง ณ วันที่  12   เดือน  พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 

 

(นายประจวบ  รามณีย์) 

ผู้บริหารสูงสุดของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกงหรา 



 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขราชการบริหารส่วนภูมิภาค 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

ชื่อชมรม  ชมรมจริยธรรมกงหรา  หน่วยงาน  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกงหรา  จังหวัดพัทลุง 

สถานที่ตั้ง  หมู่ที่ 8  ต าบลคลองทรายขาว  อ าเภอกงหรา  จังหวัดพัทลุง 

ชื่อผู้ประสานงาน  นางสาวอมลรดา  คงสุทธิ์  โทร 08 4395 5925 

จ านวนบุคลากรในหน่วยงานและ รพ.สต.ในสังกัด  42  คน 

จ านวนกลุ่มเป้าหมาย  42  คน 

จ านวนกิจกรรมทีด่ าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 โครงการ 

จ านวนงบประมาณท่ีใช้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 รวม - บาท  

   จากงบประมาณปกติของหน่วยงาน รวมทุกกิจกรรม จ านวน      -    บาท  
 จากงบประมาณอ่ืน ๆ รวมทุกกิจกรรม จ านวน     -     บาท 

เป้าหมายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5  

๑. จ านวนบุคลากรในหน่วยงานและ รพ.สต.ในสังกัด ได้รับการอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และสร้างภูมิคุ้มกันให้เข้มแข็ง จ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐  
๒. จ านวนบุคลากรในหน่วยงานและ รพ.สต.ในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ จ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐  
๓. หน่วยงานให้ความส าคัญ สนับสนุนให้มีการจัดอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 

ระยะเวลาที่ด าเนินการ ๑๒เดือน 

ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการด าเนินการในกิจกรรมต่างๆตามแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน  

 - ปลูกและปลุกจิตส านึกคุณธรรม และจริยธรรมในองค์กร  

 - สร้างองค์กรความรู้ด้านคุณธรรม และจริยธรรม 

 

 



กิจกรรม วัตถุประสงค์ 

ของโครงการ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

เป้าหมาย งบประมา
ณ 

ที่ใช้ 

ปีงบประมาณพ.ศ.2565 หมายเหตุ 

ผลลัพธ์เชิง 

ปริมาณ 

ผลลัพธ์
เชิง 

คุณภาพ 

ไตรมาส 1 

(ต.ค.-ธ.ค..64) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.-มี.ค.65) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.-มิ.ย.65) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.-ก.ย.
65) 

1.  กิจกรรมการประกาศ
เจตนารมณ์  บริหารงาน
ด้วยความ  ซื่อสัตย์สุจริต
และก าหนดนโยบาย  
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงาน 

บุคลากรทุกคนมี
จิตส านึกและ
พฤติกรรมที่สามารถ
แยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์  
ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 

ผู้รับผิดชอบ
งาน ITA 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

มีค่านิยม
ร่วม 

-      

2.  จัดกิจกรรมส่งเสริมธรรม 
2.1  ท าบุญทุกวันพฤหัสบดี 
2.2  สวดมนต์  นั่งสมาธิ 
2.3 ร่วมละหมาดวันศุกร์ 

เพ่ือให้เจ้าหน้าที่
พัฒนาจิตใจ   และมี
คุณธรรมในการ
ปฏิบัติงาน 

คกก.
คุณธรรม 

 มีค่านิยม
ที่ดีข้ึนใน
องค์กร 

-      

3.  โครงการจิตอาสา  เราท าดี
ด้วยหัวใจ 

เพ่ือให้บุคลากร
เสียสละเวลาส่วนตน
เพ่ือท าประโยชน์
ส่วนรวมจากจุดเล็กๆ 
ไปสถานที่ใหญ่ๆ 

จนท.ทุกคน จ านวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

บุคลมี
คุณธรรม
และ
จรรยาบ
รรณที่ดี 

-      

 

 

 

 



กิจกรรม วัตถุประสงค์ 

ของโครงการ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

เป้าหมาย งบประมา
ณ 

ที่ใช้ 

ปีงบประมาณพ.ศ.2565 หมายเหตุ 

ผลลัพธ์เชิง 

ปริมาณ 

ผลลัพธ์
เชิง 

คุณภาพ 

ไตรมาส 1 

(ต.ค.-ธ.ค..64) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.-มี.ค.65) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.-มิ.ย.65) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.-ก.ย.
65) 

4.  กิจกรรมร่วมเข้าพิธีใน
วันสถาปนา ต่างๆ เช่นวัน
แม่  วันพ่อ 

เพ่ือสนับสนุน
บุคลากรให้ได้รับ
พัฒนาด้านคุณธรรม 

จนท.ทุกคน จนท.ทุก
คนร่วม
กิจกรรม 

บุคลมี
คุณธรรม
และ
จรรยาบ
รรณที่ดี 

-      

5. โครงการคัดเลือกบุคคล
ต้นแบบ 

เพ่ือค้นหาบุคลากรที่
เป็นต้นแบบที่ดีด้าน
การมีคุณธรรม  เพ่ือ
เป็นแบบอย่างที่ดีใน
การปฏิบัติตน 

บริหาร จนท.ที่ได้
คัดเลือก 

บุคลากร
เป็น
แบบอย่าง
ที่ด ี

-      

6.  กิจกรรมสร้างสุขในองค์กร 
Happy monitor 

เพ่ือให้บุคลากรมี
ความสุขในการ
ท างาน 

จนท.ทุกคน จนท.ทุก
คนร่วม
กิจกรรม 

จนท.มี
ความสุข 

-      

 

 

 

ลงชื่อ..............................................................  ผู้เสนอแผน     ลงชื่อ.................................................................ผู้เห็นชอบแผน 
               (นางสาวอมลรดา  คงสุทธิ์)             (นายประจวบ   รามณีย์) 
             ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการ                              ต าแหน่ง  สาธารณสุขอ าเภอกงหรา 
 เลาขานุการชมรมจริยธรรมหรือผู้ได้รับมอบหมาย           ประธานชมรมจริยธรรมหรือผู้ได้รับมอบหมาย 
         วันที่ 15  พฤศจิกายน  พ.ศ.2564        วันที่ 15  พฤศจิกายน  พ.ศ.2564 



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกงหรา 
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖5 

ส าหรับหน่วยงานในราชการส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกงหรา 
            

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกงหรา 
 
ชื่อหน่วยงาน: ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกงหรา  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 
วัน/เดือน/ปี:    12  พฤศจิกายน  2564 
หัวข้อ:          หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและแผนปฏิบัติการส่งเสริม 
คุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจ าปีของหน่วยงาน 
รายละเอียดข้อมูล:  
          หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและแผนปฏิบัติการส่งเสริม 
คุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจ าปีของหน่วยงาน 
 
Linkภายนอก: http://www.krhd.moph.go.th/ 
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
                   
                    ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล                                                             ผู้อนุมัติรับรอง 
 
                                                                             
                     (นายชาคริต  ด าชื่น)                                                                                (นายประจวบ  รามณีย์) 
         ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ                                             สาธารณสุขอ าเภอกงหรา       
       วันที่   12  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.2564                                        วันที ่ 12  เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ.
2564 

 
ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

 
                                                               

(นางสาวอมลรดา  คงสุทธิ์) 
ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 

วันที่  12  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.2564                                         
  



บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกงหรา  โทร ๐  ๗๔๖๘  ๗๐๑๘ 
ที่  พท  ๐๕๓๒/- วันที่  8 พฤศจิกายน  ๒๕๖5 
เร่ือง   ขออนุมัติแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

เรียน สาธารณสุขอ าเภอกงหรา 

 ด้วย    คณะกรรมการชมรม   STRONG   ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกงหรา    ได้จัดท า
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ   ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกงหรา   ประจ าปี
งบประมาณ   ๒๕๖5  เพ่ือเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบให้หน่วยงานเป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง เป็นการยกระดับธรรมภิบาลในการบริหารจัดการแบบ
บูรณาการที่สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข ตามตัวชี้วัดที่ ๗ ในการตอบแบบสอบถามเชิง
ประจักษ์ MOIT  16 นั้น  

 ในการนี้       คณะกรรมการชมรม STRONGส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกงหรา    ขออนุมัติ
แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกงหรา ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖5 เพ่ือปฏิบัติตามแผนงาน และขออนุญาตน าเผยแพร่บนเว็บไซต์ส านักงานสาธารณสุข
อ าเภอกงหรา 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
 
   (นางสาวอมลรดา  คงสุทธิ์) 
        เจ้าพนักงานธุรการ 

  อนุมัติ 
 
 
 
  (นายประจวบ   รามณีย์) 
  สาธารณสุขอ าเภอกงหรา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  ในส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกงหรา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

ชื่อชมรม  ชมรม STRONG  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกงหรา  หน่วยงาน  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกงหรา  จังหวัดพัทลุง 

สถานที่ตั้ง  หมู่ที่ 8  ต าบลคลองทรายขาว  อ าเภอกงหรา  จังหวัดพัทลุง 

ชื่อผู้ประสานงาน  นางสาวอมลรดา  คงสุทธิ์  โทร  08 4395 5925 

จ านวนบุคลากรในหน่วยงานและ รพ.สต.ในสังกัด  42  คน 

จ านวนกลุ่มเป้าหมาย  42  คน 

จ านวนกิจกรรมทีด่ าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 โครงการ 

จ านวนงบประมาณท่ีใช้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 รวม - บาท  

   จากงบประมาณปกติของหน่วยงาน รวมทุกกิจกรรม จ านวน      -    บาท  
 จากงบประมาณอ่ืน ๆ รวมทุกกิจกรรม จ านวน     -     บาท 

เป้าหมายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5  

การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการด าเนินงานของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง  มีคา่คะแนนสูงกวาร้อยละ ๙๐ 

ระยะเวลาที่ด าเนินการ ๑๒เดือน 

ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการด าเนินการในกิจกรรมต่างๆตามแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน  

1. เพ่ือเกิดวัฒนธรรมสุจริตในส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกงหรา มุ่งต้านการทุจริต 

 2. บุคลากรส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกงหราเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

สร้างองค์กรความรู้ด้านคุณธรรม และจริยธรรม 

 3. ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกงหราเกิดวัฒนธรรมสุจริต มีกลไกการปองกันการทุจริตและระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลที่มีประสิทธิภาพ 

 

 



กิจกรรม วัตถุประสงค์ 

ของโครงการ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

เป้าหมาย งบประมา
ณ 

ที่ใช้ 

ปีงบประมาณพ.ศ.2565 หมายเหตุ 

ผลลัพธ์เชิง 

ปริมาณ 

ผลลัพธ์
เชิง 

คุณภาพ 

ไตรมาส 1 

(ต.ค.-ธ.ค..64) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.-มี.ค.65) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.-มิ.ย.65) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.-ก.ย.
65) 

1.  ประกาศเจตจ านงสุจริต
ของผู้บริหารและบุคลากร
หน่วยงาน 

เพ่ือแสดงถึงเจตนารมณ์หรือ
ค ามั่นวาจาปฏิบัติหน้าที่และ
บริหารหน่วยงานอย่าง
ซื่อสัตย์สุจริต  โปร่งใสเป็นไป
ตามหลักธรรมมาภิบาล 

ผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่ทุก
คน 

100% มีค่านิยม
ร่วม 

-      

2.  จัดประชุมการ
วิเคราะห์ความเสี่ยง
เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับ
ซ้อนในหน่วยงาน 

เพ่ือป้องกันไม่ให้บุคลากรใน
หน่วยงานแยกแยะ
ผลประโยชน์ส่วนตัวหรือ
ส่วนรวมได้ 

หัวหน้ากลุ่ม
งาน 

100% มีค่านิยม
ที่เกิดขึ้น
ในองค์กร 

-      

3.  จัดท าคู่มือต่างๆ  
3.1  จัดท าคู่มือการรับ
เรื่องร้องเรียนการทุจริต
และพฤติมิชอบ 
3.2 จัดท าคู่มือการรับ
เรื่องร้องเรียนทั่วไปหรือ
พฤติกรรมบริการ 
3.3 จัดท าคู่มือการ
ปฏิบัติการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจหลักและสนับสนุน 

เพ่ือยกระดับในการ
ปฏิบัติงานและพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรในการ
ท างาน ในการป้องกันการ
ทุจริต 

จนท.ทุกคน จ านวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

บุคลากรมี
การ
ปฏิบัติ
ตามคู่มือ
ได้ 

-      

 

 

 

 



กิจกรรม วัตถุประสงค์ 

ของโครงการ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

เป้าหมาย งบประมา
ณ 

ที่ใช้ 

ปีงบประมาณพ.ศ.2565 หมายเหตุ 

ผลลัพธ์เชิง 

ปริมาณ 

ผลลัพธ์
เชิง 

คุณภาพ 

ไตรมาส 1 

(ต.ค.-ธ.ค..64) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.-มี.ค.65) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.-มิ.ย.65) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.-ก.ย.
65) 

4.  ก าหนดมาตรการและ
วางระบบเพ่ือจัดการความ
เสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์
ทับซ้อน 

เพ่ือยกระดับในการ
ปฏิบัติงานและพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรในการ
ท างาน ในการป้องกนัการ
ทุจริต 

ชมรม 
STRONG 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

บุคลากร
ตระหนัก
ถึงผลของ
การทุจริต 

-      

5.  จัดท าแนวการปฏิบัติ
เพ่ือป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อนของหน่วยงาน 

เพ่ือยกระดับในการ
ปฏิบัติงานและพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรในการ
ท างาน ในการป้องกนัการ
ทุจริต 

ชมรม 
STRONG 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

บุคลากร
ตระหนัก
ถึงผลของ
การทุจริต 

-      

6.จัดอบรมให้ความรู้เรื่อง
การป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน 

เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ใน
การป้องกันการทุจริต
เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับ
ซ้อน 

ชมรม 
STRONG 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

บุคลากร
ตระหนัก
ถึงผลของ
การทุจริต 

-      

7.  สร้างช่องทางการ
ร้องเรียนอย่างน้อย3
ช่องทาง 

เพ่ือสร้างความตื่นตัวในการ
แจ้งเบาะแสเมื่อเจอการ
กระท าผิด 

ชมรม 
STRONG 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

บุคลากร
ตระหนัก
ถึงผลของ
การทุจริต 

-      

 
       ลงชื่อ..............................................................  ผู้เสนอแผน     ลงชื่อ.................................................................ผู้เห็นชอบแผน 

               (นางสาวอลรดา  คงสุทธิ์)             (นายประจวบ   รามณีย์) 
             ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการ                          ต าแหน่ง  สาธารณสุขอ าเภอกงหรา 
 เลาขานุการชมรมจริยธรรมหรือผู้ได้รับมอบหมาย           ประธานชมรมจริยธรรมหรือผู้ได้รับมอบหมาย 
         วันที่   15  พฤศจิกายน  พ.ศ.2564               วันที่   15  พฤศจิกายน  พ.ศ.2564 



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกงหรา 
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖5 

ส าหรับหน่วยงานในราชการส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกงหรา 
            

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกงหรา 
 
ชื่อหน่วยงาน: ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกงหรา  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 
วัน/เดือน/ปี:    12  พฤศจิกายน  2564 
หัวข้อ:          หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและแผนปฏิบัติการส่งเสริม 
คุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจ าปีของหน่วยงาน 
รายละเอียดข้อมูล:  
          หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและแผนปฏิบัติการส่งเสริม 
คุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจ าปีของหน่วยงาน 
 
Linkภายนอก: http://www.krhd.moph.go.th/ 
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
                   
                    ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล                                                             ผู้อนุมัติรับรอง 
 
                                                                             
                     (นายชาคริต  ด าชื่น)                                                                                (นายประจวบ  รามณีย์) 
         ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ                                             สาธารณสุขอ าเภอกงหรา       
       วันที่   12  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.2564                                        วันที ่ 12  เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ.
2564 

 
ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

 
                                                               

(นางสาวอมลรดา  คงสุทธิ์) 
ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 

วันที่  12  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.2564                                         
  


