บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ

สานักงานสาธารณสุขอาเภอชานุมาน อาเภอชานุมาน จังหวัดอานาจเจริญ

ที่ อจ ๐232/154

วันที่ 18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖3

เรื่อง ขอความเห็นชอบอนุมัติและลงนามในแผน ฯ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และปรากฏ
การขออนุญาตนาเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
เรียน สาธารณสุขอาเภอชานุมาน
ด้วยกระทรวงสาธารณสุขได้กาหนดนโยบายขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัด
ส านั ก งานปลั ด กระทรวงสาธารณสุ ข เพื่ อ ด าเนิ น งานด้ า นส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมในองค์ ก รให้
สอดคล้องกับแผนการป้องกันและปราบปรามทุจริต และประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2561 -2565 และแผน
แม่บทส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2561 - 2564) และมีเป้าหมายในการ
ดาเนินงานในปีงบประมาณ 2564 โดยให้ฟื้นฟูและขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัด
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขราชการบริหารส่วนภูมิภาคให้มีการดาเนินการอย่างเป็นรูปธรรมของ
ชมรมจริยธรรม ของสานักงานสาธารณสุขอาเภอชานุมาน
ดังนั้น เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายกระทรวงสาธารณสุขและให้การดาเนินงาน ตามแผนงาน
ชมรมจริยธรรมสานักงานสาธารณสุขอาเภอชานุมาน บรรลุวัตถุประสงค์และ เป้าหมาย จึงได้จัดทาคาสั่ง
ชมรมจริ ย ธรรม และแผนการด าเนิ น งานของชมรมจริย ธรรมส านัก งานสาธารณสุ ขอ าเภอชานุ มาน
เพื่อขออนุมัติดาเนินงานตามแผนงาน และขออนุญาตนาเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายทวีฤทธิ์ โลจรัส)
ตาแหน่ง ผู้ช่วยสาธารณสุขอาเภอ(ด้านบริหาร)

อนุมัติ

(นายสมศักดิ์ หอมชื่น)
สาธารณสุขอาเภอชานุมาน

คาสั่งสานักงานสาธารณสุขอาเภอชานุมาน
ที่ 16 / 25๖3
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการชมรมจริยธรรมสานักงานสาธารณสุขอาเภอชานุมาน
ด้วยกระทรวงสาธารณสุขได้กาหนดนโยบายขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหน่วยงานใน
สังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.
2561 – 256๔) รัฐ บาลให้ ความส าคัญในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ให้มีคุณธรรม สังคมมี
คุณธรรม โดยน้อมนาพระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทุกรัชกาล หลักคาสอนของ
ศาสนา วัฒนธรรม วิถีความเป็นไทยมาบูรณาการ อันจะส่งผลให้การพัฒนาประเทศมีความสมดุลทั้ง
ด้า นวั ตถุ แ ละจิ ต ใจ ตามแนวคิ ด “คุ ณ ธรรมนาการพัฒ นา” พร้อ มที่จ ะก้ าวสู่ สั ง คมคุณ ธรรมตาม
ยุ ทธศาสตร์ ช าติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2575) และกระทรวงสาธารณสุ ขมี การขับเคลื่ อ น
เสริ ม สร้ า งระบบคุณ ธรรมของกระทรวงให้ เข้ม แข็ง นาสู่ กระทรวงคุณธรรมภายใต้คุณ ธรรมที่พึ ง
ประสงค์ 4 ประการ คือ พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา และค่านิยมบุคลากรสาธารณสุข MOPH
เพื่อดาเนินงานด้านส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของหน่ว ยงาน ให้สอดคล้องกับแผนการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.2561 – 2565 และแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม
กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2561 – 256๔)
เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ดีและยั่งยืน การสร้างเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม การ
ดาเนินงานตามแผนงาน โครงการและกิจกรรมชมรมจริยธรรม สานักงานสาธารณสุขอาเภอปทุมราช
วงศา เป็นไปด้ว ยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล จึงแต่งตั้งคณะกรรมการชมรมจริยธรรมสานักงานสาธารณสุขอาเภอชานุมาน จังหวัด
อานาจเจริญ ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้
1. คณะกรรมการอานวยการ ประกอบด้วย
1. สาธารณสุขอาเภอชานุมาน
2. ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลโคกเจริญ
3. ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบุ่งเขียว
4. ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลโคกก่ง
5. ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลพุทธรักษา
6. ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลห้วยฆ้อง
7. ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลป่าก่อ
8. ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลคาเดือย
9. ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลคาแก้วเมืองเก่า

ประธานชมรม
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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10. ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลโนนกุง
กรรมการ
11. ผู้ช่วยสาธารณสุขอาเภอชานุมาน ด้านบริหาร
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
1. กาหนดนโยบายและวัตถุประสงค์
2. สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมการดาเนินงานพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในทุกด้าน ทั้ง
ด้านบุคคล ด้านงบประมาณ ด้านวัสดุอุปกรณ์และสถานที่
3. เป็นที่ปรึกษาและให้คาแนะนากรณีมีปัญหาอุปสรรคและข้อขัดแย้ง
2. คณะกรรมการชมรมจริยธรรม ประกอบด้วย
2.1 นายสมศักดิ์ หอมชื่น
ประธานชมรม
2.2 นายวิระวัฒน์ โสภัณ
กรรมการ
2.3 นางมณฑา ใจหาญ
กรรมการ
2.4 ว่าที่ ร.ต.ยุทธพงษ์ ทองสวัสดิ์
กรรมการ
2.5 นางสาวจันทร์สุดา สุดใจ
กรรมการ
2.6 นางสาวชมพูนุช แสงกล้า
กรรมการ
2.7 ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลทุกแห่ง
กรรมการ
2.8 หัวหน้าฝ่ายสานักงานสาธารณสุขอาเภอชานุมานทุกคน
กรรมการ
2.9 นายทวีฤทธิ์ โลจรัส
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่
1. ศึกษาข้อมูล วิเคราะห์รูปแบบการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการขับเคลื่อน
องค์กรคุณธรรมในหน่วยงานของสานักงานสาธารณสุขอาเภอชานุมาน
2. ก าหนดแนวทาง แผนงาน โครงการและกิ จ กรรมการด าเนิ น งานด้ า นส่ ง เสริ ม
คุณธรรม จริยธรรมของชมรมจริยธรรมสานักงานสาธารณสุขอาเภอชานุมาน
3. จั ดท าแผนปฏิบั ติการส่ งเสริม คุณธรรม จริย ธรรมของชมรมจริยธรรมส านัก งาน
สาธารณสุ ขอาเภอชานุ ม านและด าเนิ นการขับเคลื่ อนแผนฯ โดยการสร้า งการรั บรู้ และความเข้ าใจ
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
4. บูรณาการแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมกับกิจกรรมของชมรมจริยธรรม
เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนและพัฒนาองค์กรคุณธรรมในหน่วยงาน
5. ส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินงานด้านคุณธรรม จริยธรรมของชมรมจริยธรรม
หน่วยงานในสังกัดสานักงานสาธารณสุขอาเภอชานุมาน
6. ดาเนินงานตามแผนงาน โครงการและกิจกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมของชมรม
จริยธรรมสานักงานสาธารณสุขอาเภอชานุมานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กาหนด
7. ติดตามความก้าวหน้าและการดาเนินงานตามแผน และจัดทารายงานประจาปีเสนอ
ผู้บริหาร พร้อมระบุปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะในการดาเนินงานต่อไป

8. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 25๖3

(นายสมศักดิ์ หอมชื่น)
สาธารณสุขอาเภอชานุมาน

