บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอแม่จริม อำเภอแม่จริม จังหวัดน่ำน
ที่ นน 0832.001/820
วันที่ 1 พฤศจิกำยน 2564
เรื่อง แผนปฏิบัติกำรส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมำณ 256๕
เรียน สำธำรณสุขอำเภอแม่จริม
ตำมที่ สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ได้แจ้งแนวทำงกำรขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของ
หน่วยงำนในสังกัดสำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข รำชกำรบริหำรส่วนภูมิภำค โดยกำหนดให้ชมรม
จริยธรรมของหน่วยงำนในสังกัดสำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข จัดทำแผนปฏิบัติกำรส่งเสริมคุณธรรมของ
ชมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๕ นั้น
ในกำรนี้ สำธำรณสุขอำเภอแม่จริม โดยสำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอแม่จริม ขอส่งแผนปฏิบัติ
กำรส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปึงบประมำณ ๒๕๖๕ รำยละเอียดปรำกฎตำมสิ่งที่ส่งมำพร้อมนี้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบและพิจำรณำดำเนินกำรต่อไป

เจ้ำหน้ำที่
(นำงสำวศศิธร กันทะ)
นักวิชำกำรสำธำรณสุขชำนำญกำร

(นำยฉลองชัย สิทธิวัง)
สำธำรณสุขอำเภอแม่จริม

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ชื่อชมรม

STRONG

หน่วยงาน สาธารณสุขอาเภอสันติสุข

สถานที่ตั้ง 13 หมู่ 8 ตาบลดู่พงษ์ อาเภอสันติสุข จังหวัดน่าน 22510
ชื่อผู้ประสานงาน
นายสุระทิตย์ เสนนันตา
จานวนบุคลากรในหน่วยงาน ๒๐ คน

โทรศัพท์

081-1117567

จานวนกลุ่มเป้าหมาย 29
คน
จานวนกิจกรรมที่ดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โครงกำร
จานวนงบประมาณที่ใช้ดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 รวม
 จำกงบประมำณปกติของหน่วยงำน รวมทุกกิจกรรม จำนวน
 จำกงบประมำณอื่น ๆ รวมทุกกิจกรรม จำนวน บำท

4,000 บำท
4,000 บำท

เป้าหมายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
 จำนวนบุคลำกรในหน่วยงำนและ รพ.สต.ในสังกัด ได้รับกำรอบรมพัฒนำคุณธรรม จริยธรรม และสร้ำงภูมิคุ้มกันให้เข้มแข็ง จำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80
 จำนวนบุคลำกรในหน่วยงำนและ รพ.สต.ในสังกัด เข้ำร่วมกิจกรรมเทิดทูนสถำบันชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ จำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80
 หน่วยงำนให้ควำมสำคัญ สนับสนุนให้มีกำรจัดอบรมพัฒนำคุณธรรม จริยธรรม
 ระยะเวลำที่ดำเนินกำร 12 เดือน

ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการดาเนินการในกิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนปฏิบัตกิ ารของหน่วยงาน
 ปลูกและปลุกจิตสำนึกคุณธรรม และจริยธรรมในองค์กร
 สร้ำงองค์กรควำมรู้ด้ำนคุณธรรม และจริยธรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่จะดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
กิจกรรม

1.กำรเสริ ม สร้ ำ งองค์
ควำมรู้ ด้ ำ นประมวล
จริยธรรม และวินัยเชิ ง
บวก

2.ประกำศเจตจำนง
สุจริตใน กำร
บริหำรงำนมุ่งนำสู่กำร
เป็นองค์กรที่ยึดมั่นใน
หลัก คุณธรรม เทิดทูน
สถำบัน ชำติ ศำสนำ
พระมหำกษัตริย์

วัตถุประสงค์
ของโครงการ

เพื่อให้บุคลำกร
ภำยใน องค์กร มี
ควำมรู้เกี่ยวกับ
คุณธรรม จริยธรรม
วินัย ข้ำรำชกำร
สำมำรถนำไปใช้ เป็น
กรอบแนวทำงกำร
ปฏิบัติในกำรครองตน
ครอง งำน สร้ำงควำม
สมดุลใน ชีวิตและ
สังคมได้อย่ำงยั่งยืน
เพื่อแสดงเจตจำนงใน
กำร เทิดทูนสถำบัน
ชำติ ศำสนำ
พระมหำกษัตริย์
ปฏิบัติงำน โดยยึด
หลักธรรมำภิบำล
เห็นประโยชน์ส่วนตน

หน่วยงาน
เป้าหมาย
ที่รับผิดชอบ ผลลัพธ์ ผลลัพธ์เชิง
เชิง
คุณภาพ
ปริมาณ

งบประมาณ
ปีงบประมาณพ.ศ. 2564
ที่ใช้
ไตรมาส ๑
ไตรมาส ๒
ไตรมาส ๓

ไตรมาส ๔
(ต.ค.-ธ.ค.63) (ม.ค.-มี.ค.๖4) (เม.ย.-มิ.ย.๖4) (ก.ค.-ก.ย.๖4)

สสอ.สันติสุข

จำนวน
บุคลำกรที่
เข้ำร่วม
โครงกำร

บุคลำกรใน
หน่วยงำน มี
ควำมรู้ ควำม
เข้ำใจ เกี่ยวกับ
คุณธรรม
จริยธรรม และ
วินัย ข้ำรำชกำร
เพิ่มมำกขึ้น

1,500

สสอ.สันติสุข

จำนวน
บุคลำกรที่
เข้ำร่วม
โครงกำร

บุคลำกรใน
หน่วยงำน มี
จิตสำนึกยึดมั่น
ใน หลักธรรมำภิ
บำล ปฏิบัติงำน
ด้วยควำม
ซื่อสัตย์

1,500

หมายเหตุ

กิจกรรม

3.มำตรกำร กำร
ส่งเสริมคุณธรรม
ภำยในองค์กร

วัตถุประสงค์
ของโครงการ

เพื่อวำงระบบรำกฐำน
กำรเสริมสร้ำง
คุณธรรม ของ
บุคลำกรในสังกัด

หน่วยงาน
เป้าหมาย
ที่รับผิดชอบ ผลลัพธ์ ผลลัพธ์เชิง
เชิง
คุณภาพ
ปริมาณ

สสอ.สันติสุข

บุคลำกรใน
หน่วยงำน
สำมำรถนำ
นโยบำยไปสู่กำร
ปฏิบัติได้อย่ำง
แท้จริง

ไตรมาส ๔
(ต.ค.-ธ.ค.64) (ม.ค.-มี.ค.๖4) (เม.ย.-มิ.ย.๖4) (ก.ค.-ก.ย.๖4)

1,000

4,000

รวม

ลงชื่อ

จำนวน
มำตรกำร
อย่ำงน้อย
1
มำตรกำร

งบประมาณ
ปีงบประมาณพ.ศ. 2564
ที่ใช้
ไตรมาส ๑
ไตรมาส ๒
ไตรมาส ๓

ผู้เสนอแผน

(นำยสุระทิตย์ เสนนันตำ)
ตาแหน่ง เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุขชำนำญงำน
เลขานุการชมรมจริยธรรม
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
วันที่ 1 เดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 256๕

ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบแผน

(นำยนิคม สุนทร)
ตาแหน่ง สำธำรณสุขอำเภอสันติสุข
ประธานชมรมจริยธรรม
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
วันที่ 1 เดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 256๕

หมายเหตุ

