คำสั่งสำนักงสำธำรณสุขอำเภอบ้ำนหลวง
ที่ 05 /2563
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรชมรมจริยธรรม
..................................................
ตามที่ กระทรวงสาธารณสุข และสานักงานสาธารณสุขอาเภอบ้านหลวง ได้มีหนังสือแจ้งทุกจังหวัดให้มี
การดาเนินงานขับเคลื่อนงานคุณธรรม และชมรมจริยธรรม ในปี 2563 และขอให้หน่วยงานมีการจัดตั้งชมรมจริยธรรม
โดยใช้อัตลักษณ์คุณธรรม 4 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอำสำ ยึดมัน่ ในสิ่งที่ถูกต้องบนพื้นฐานทางศีลธรรม
วัฒนธรรม และหลักกกหมาย ตลอดจนให้บริการด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ ด้วยคววามมีน้าใจเคารพในศักดิ์ศรี คุณค่า
ของผู้บริหาร และบุคคลอื่น ปฏิบัติงานด้วยความสุขเพื่อประโยชน์ของประชาชนและแผ่นดิน
ดังนั้นเพื่อให้การดาเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานของชมรม
จริยธรรมสานักงานสาธารณสุขอาเภอบ้านหลวง ดังนี้
1. คณะกรรมการอานวยการ ประกอบด้วย
1. นายเกษตร
ปะทิ
สาธารณสุขอาเภอบ้านหลวง
2. นายสมพิศ
วิชัยต๊ะ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
3. นายจิระศักดิ์ ไชยเชิด
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
4. นายประสิทธิ์ คนสูง
เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส
5. นางจิรานุช
ชนกนาถวดี พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
6. นางจรรยา
เชื้อหมอ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
7. นางสาวพิชญา อายุยืน
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ

ประธานชมรม
รองประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

บทบาทหน้าที่
1. ชี้แจงและกาหนดนโยบาย แนวทางการดาเนินงานให้แก่สมาชิกรับทราบ
2. จัดทาประกาศเจตนารมณ์โดยใช้อัตลักษณ์คุณธรรม 4 ประการพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ร่วมกัน
3. จัดทาแผนการดาเนินงานของชมรมจริยธรรมร่วมกับสมาชิก
4. ควบคุม กากับ และสนับสนุนการดาเนินงานให้แก่หน่วยงาน สมาชิก
5. ช่วยเหลือ และให้คาปรึกษา ร่วมแก้ไขปัญหาต่างๆ โดยสร้างความเข้าใจแก่สมาชิกและชมรม

2/2.คณะกรรมการ...

2. คณะกรรมการดาเนินงาน ประกอบด้วย
1. นายสมพิศ
วิชัยต๊ะ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
2. นายจิระศักดิ์
ไชยเชิด
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
3. นายประสิทธิ์
คนสูง
เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส
4. นางจิรานุช
ชนกนาถวดี พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
5. นางจรรยา
เชื้อหมอ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
6. นางสาวพิชญา
อายุยืน
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
7. นางดาวรุ่ง
งามสม
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชานาญงาน
8. นางศิรินทร์ทิพย์
ทิพย์ปัญญา เจ้าพนักงานสาธารณสุขชานาญงาน
9. นางวันเพ็ญ
วิสุทธิจินดา
เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส
10. คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลทุกแห่ง
11. นางจิรพา
จันทร์สาเร็จ นักวิชาการสาธารณสุข
12. นางสาวอักษราภัค
คาเขียว
พนักงานธุรการ

รองประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขนุการ

บทบาทหน้าที่
1. กาหนดนโยบายการดาเนินงานหน่วยงานคุณธรรม ร่วมกับคณะอานวยการ
2. ร่วมประชุมจัดทาประกาศทาเจตนารมณ์โดยใช้อัตลักษณ์คุณธรรม 4 ประการพอเพียง วินัย สุจริต
จิตอาสา ร่วมกัน
3. จัดทาแผนการดาเนินงานของชมรมจริยธรรมร่วมกับสมาชิก
4. มีการส่งเสริมคนดีที่มีคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรมและระบบ รวมทั้งการคัดเลือกคนดีในองค์กร
5. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานทุก 3 เดือน
6. ร่วมกิจกรรมต่างๆที่ทางชมรมจัดขึ้น
7. มีการวิเคราะห์ผลการดาเนินงาน ปัจจัยที่ทาให้สาเร็จ ปัจจัยที่ทาให้ล้มเหลวเพื่อแก้ไข ต่อไป
ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563

นายเกษตร ปะทิ
สาธารณสุขอาเภอบ้านหลวง

แผนปฏิบัติกำรส่งเสริมจริยธรรมของหน่วยงำนในสังกัดสำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
รำชกำรบริหำรส่วนภูมิภำค ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2563

ชื่อชมรม ชมรมจริยธรรม สสอ.บ้านหลวง หน่วยงำน สานักงานสาธารณสุขอาเภอบ้านหลวง
สถำนที่ตั้ง ถนนน่าน-พะเยา ตาบล ป่าคาหลวง อาเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน 55190
ชื่อผู้ประสำนงำน นางจรรยา เชื้อหมอ โทรศัพท์ 054-761-043
จำนวนบุคลำกรในหน่วยงำน 26 คน
จำนวนเป้ำหมำย 26 คน
จำนวนกิจกรรมที่ดำเนินกำรในปีงบประมำณ พ.ศ.2563 จานวน 2 โครงการ
จำนวนงบประมำณที่ใช้ดำเนินกำรในปี งบประมำณ พ.ศ.2563 รวม – บาท
 จากงบประมาณปกติของหน่วยงาน รวมทุดกิจกรรม จานวน – บาท
 จากงบประมาณอื่นๆ รวมทุกกิจกรรม จานวน – บาท
เป้ำหมำยในปีงบประมำณ พ.ศ.2563
 โครงการเข้าพรรษา เข้าวัด พัฒนา จิตใจ
 วิ่งสลับเดิน 2.4 กิโลเมตร ทดสอบสมรรถภาพของร่างกาย
ระยะเวลำดำเนินกำร ตุลาคม 2562 ถึง กันยายน 2563
ผลที่คำดว่ำจะได้รับจำกกำรดำเนินกำรในกิจกรรมต่ำงๆตำมแผนปฏิบัติกำรของหน่วยงำน
1. ช่วยเสริมสร้างจิตสานึกที่ดีต่อจิตสาธารณะ
2. ทาให้เจ้าหน้าที่มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี และวินัยในการออกกาลังกายมากขึ้น

รายละเอียดของกิจกรรมที่จะดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2563
กิจกรรม

วัตถถุประสงค๋ของ
โครงการ

1.กิจกรรม เข้าพรรษา 1. เพื่อพัฒนา
เข้าวัด พัฒนาจิตใจ
เจ้าหน้าที่ทางด้าน
กายวาจา จิตใจ สู่
จิตใจที่เป็นสุข
2.เพื่อปลูกจิตสานึก
ในจิตใจอาสากับ
เจ้าหน้าที่
2.กิจกรรมวิ่งสลับเดิน 1.เพื่อทดสอบ
2.4 กิโลเมตร
สมรรถนะของ
ร่างกายแก่
เจ้าหน้าที่
2.ทาให้เจ้าหน้าที่มี
สุขภาพกาย
สุขภาพจิตทีด่ ีและมี
วินัยในการออก
กาลังกายมากขึ้น
รวม

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

สสอ.บ้าน
หลวง

สสอ.บ้าน
หลวง

เป้าหมาย
ผลลัพท์ ผลลัพท์เชิง
เชิง
คุณภาพ
ปริมาณ
เจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่
25 คน ความสุขใน
การปฏิบัติ
ราชการและ
ภาคภูมิใจใน
อาชีพของ
ตนเอง
เจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่มี
25 คน สุขภาพกาย
และใจที่
แข็งแรง

ลงชื่อ........................................................ผู้เสนอแผน
(.นางสาวพิชญา อายุยืน.....)
ตาแหน่ง นักวิชการสาธารณสุขชานาญการ
วันที่ 28 ตุลาคม 2562

งบประม
าณที่ใช้

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หมายเหตุ

ไตรมาสที1่

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที3่

ไตรมาสที4่

(ต.ค.-ธ.ค.62)

(ม.ค.-มี.ค.63)

(เม.ย-มิ.ย63)

(ก.ค.-ก.ย.63)

-

1.ประชุม
คณะกรรมการ
วางแผนการ
ดาเนินงาน

1.ดาเนินงาน
ตามกิจกรรม

1.ดาเนินงาน
ตามกิจกรรม

1. ประเมินผล
กิจกรรม

-

1.ประชุม
คณะกรรมการ
วางแผนการ
ดาเนินงาน

1.ดาเนินงาน
ตามกิจกรรม

1.ดาเนินงาน
ตามกิจกรรม

1.ประเมินผล
กิจกรรม

ลงชื่อ....................................................ผู้เห็นชอบแผน
(.นายเกษตร ปะทิ)
ตาแหน่ง สาธารณสุขอาเภอบ้านหลวง
ประธานชมรม
วันที่ 28 ตุลาคม 2562

