
ส ว่น ราช ก าร กลุ่มงานบริหารท่ัวไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง โทร๐ ๗๕๒๐ ๕๖๑๑ ต่อ ๑๐๑ 
ที ่ ต ง๐๐๓๓.๐๑/ ๔39 วนั ,ท่ี รฺ9<  ̂ พฤศจกิายน๒๕๖๕
เร่ือง แต่งต้ังคณะทำงานขับเคล่ือนซมรมจริยธรรม และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของซมรมจริยธรรม 

ตามหลักปรัซญาเศรษฐกิจพอเพียง สำนักงาบสาธารณสุขจังหวัดตรัง
เรียบ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง

๑. เร่ืองเดิม
๑.๑ ตามท่ี คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งซาติ จัดทำแผนปฏินัตด้านการส่งเสริมคุณธรรม 

แห่งซาติ ระยะท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพ่ือให้ทุกหน่วยงานใซ้เปีนกรอบและทิศทางในการปฏิบัติการส่งเสริม 
คณุธรรมของทกุหนว่ยงานและกระทรวงสาธารณสขุ จดัทำแผนปฏบิตัริาซการดา้นการสง่เสรมิคณุธรรม 
จริยธรรม กระทรวงสาธารณสุข ระยะท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปีนไปตามแนวทางการขับเคล่ือนแผนปฏิบัติ 
การด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งซาติ ระยะท่ี ๒ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

๑.๒ ตามแนวทางการขับเคล่ือนซมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ในลังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง 
สาธารณสุข ราซการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในการขับเคล่ือนแผนปฏิบัติราฃการ 
ดา้นการสง่เสรมิคณุธรรมจรยิธรรม กระทรวงสาธารณสขุระยะที๒่ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)สูก่ารปฺฏบิตัใิน 
หน่วยงานในสังกัดสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุขราขการบริหารส่วนภูมิภาค มีแนวทางดำเนินการด้งน้ี

๑.จดัทำดำสัง่แตง่ตัง้คณะทำงานขบัเคลือ่นซมรมจรยิธรรมของหนว่ยงาบในลงักดั 
กระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ปริะจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

๒.จดัทำแผนปฏบิตักิารสง่เสรมิคณุธรรมของซมรมจรยิธรรมของหนว่ยงานในลงักดั 
สำนกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุ ราฃการบรหิารสว่นภมูภิาค ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
โดยให ห้ น 'วยงาน คดัลอกลงิกค์ำส ัง่ฯ  ท ีเ่ข า้ถงึได ้ รายงาน ใน ซอ่งทาง google forms ตามสงิกย์อ่ 
https://moph.cc/qL-H<niffJlJZL ภายในวันท่ี ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕

๒. ข้อเท็จจริง
เพ่ือให้การขับเคล่ือนซมรมจริยธรรมของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง เป็นไปตามเฟ้าหมาย 

ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีกำหนด โดยให้ทุกฝ่ายมีส่วน 
ร่วมในการขับเคล่ือนขมรมจริยธรรมของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง จิงได้จัดทำ

๑. คำส่ังแต่งต้ังคณะทำงานขับเคล่ือนขมรมจริยธรรม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง 
๒. แผนปฏิบัติการส่งเสริม'คุณธรรมของขมรมจริยธรรม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง

สำเนาถูกต้อง

(บางเกศทพิย ์ พฤฒนั'นห!้ฃติกฺล)''' 
นกัวิขาการเงินนละบณัสู

i p ,  บันทึก'$ อความ

https://moph.cc/qL-H%3cniffJlJZL


๓. ข้อเสนอ
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเฟ้นชอบโปรดลงนาม
๑. คำสังแต่งด้ังคณะทำงานขับเคลอนชมรมจริยธรรม สำนักงาบสารารณสุขจังหวัดตรัง 
เอ. แผนปฏิบ้ตการส่งเสริมคุณธรรมชองชมรมจริยธรรม สำนักงาบสาธารณสุชจังหวัดตรัง

ผ ืน ผ แ  % ^
4, (นางธิตาพร แก้ใเพง็)§}ไรพ*}พ หัวหน้ากลุ่มงานบริหาf ท่ัวไป

0^
(นายชัยรัดใ! ลำ!,น)

บายนพทนสารทณสุขจังหวัดตรัง

น  ใ!) 0 2565

สำเนาถูกต้อ'*

(นางเกศทพิย ์ พฤcH บ '^พ กิ ล )ไ 
นกวชาการเงนิและนญั^



คำส่ังสํๆนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
ท่ี ร1ฬ(^/ ๒๕๖๕:

เร่ือง แต่งต้ังคณะทำงานขับเคล่ือนชมรมจริยธรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง

ตามที ่ คณะกรรมการสง่เสรมิคณุธรรมแหง่ชาต ิ จดัทำแผนปฏบิตัดิา้นการสง่เสรมิคณุธรรม 
แห่งชาติ ระยะท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๓!๐) เพีอให้ทุกหน่วยงานใขัเป็นกรอบและทิศทางในการปฏินัตการส่งเสริม 
คุณธรรมของทุกหน่วยงานและกระทรวงสาธารณสุข จัดทำแผนปฏิบัติราชการด้านการส่งเริมคุณธรรมจริยธรรม 
กระทรวงสาธารณสุข ระยะที ่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปน็ไปตามแนวทางการขบัเคลือ่นแผนปฏบิตักิารดา้น 
การส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะท่ี ๒ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) 'ส่ัน

ฉะส่ัน เพ่ือให้การขับเคล่ือนคุณธรรมจริยธรรมชองสำนักงานสาธารณจังหวัดตรัง เป็นไปอย่าง 
รประสทิธิภาพและบรรลวัุตลปุระสงคต์ามนโยบายชองกระทรวงสาธารณสขุ จงึแตง่ตัง้คณะทำงาบขบัเคลือ่น 
“ชมรมจรยิธรรมตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง” สำนกังานสาธารณสขุจงัหวดัตรงั โดยมอีงคป์ระกลบ 
หน้าท่ีและอำนาจ ดังต่อไปน้ี 

©. องค์ประกอบ
๑.๑ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง
๑.๒ นายแพทย์เช่ียวชาญ(ด้านเวชกรรมฟ้องกัน)
๑.๓ นักวิชาการสาธารณสุขเช่ียวชาญ(ด้านส่งเสริมพัฒนา)
๑.๔ นักวิชาการสาธารณสขุเช่ียวชาญ(ด้านบริการทางวิชาการ)
๑.๕ หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงาน 
๑.๖ นางสุลักชณา แก้วคุด 
๑.๗ นางอรยิา ภาฤทยัเจิดจรัส 
๑.๘ นางปาผสิรา ศรีธนสาร 
๑.๙ น.ส.ปียะดา ลังฃ์วงค์ 
๑.๑๐ นางเบญญาภา จันทร์โหน่ง 
(5).6X5) บางวิไลพรรณ ธิติประเสริฐ 
๑.๑๒ นายสุชาติ ส่ันสิบ 
๑.๑๓ นางดรุณี สุวรรณชาตรี 
๑.๑๔ นายจรรรงค์ ลีสุรพงศ์ 
๑.๑๕ นางรัตติยา สองทิศ 
๑.๑๖ นางสุธิดา ล้ิมสิทธิดักด๋ึ 
๑.๑๗ น.ส.จารุวรรณ โทธรรม

ประธาน
รองประธาน 
รองประธาน
รองประธาน 
คณะทำงาน

นักวิเคราะหน์โยบายและแผนชำนาญการ คณะทำงาน 
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ คณะทำงาน
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ คณะทำงาน
เจัาพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน คณะทำงาน 
เจ้าพนักงาบสาธารณสุขชำนาญงาน คณะทำงาน
เภลัซกร'ชำนาญการ คณะทำงาน
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ คณะทำงาน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน คณะทำงาบ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ คณะทำงาน
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ คณะทำงาน
เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาชำนาญงาน คณะทำงาน 
นักวิชาการเงินและบัญชี คณะทำงาน

๑.๑๘ น.ส.ป้ญญทรัพย์ ส้มเขียวหวาน นักวิชาการพัสดุ ส ำน ท ถ ก ต อ้ ง  คณะพั'1งาน

พ ^ ' ,
(นางเกศทพิย ์ พฤฒินับห์โชติกุใส่'̂  

นกัวชิาการเงนิและบญัขี



๑.๑๙ นางธตาพร แก้วเพีง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารท่ัวไป คณะทำงาน
แลร^ลขาบุการ

๑.!0๐ นางจารุณ ี สายทองแห ั เจ้าพนก้งานการเงนและบญัชีข้านาญงาน คณะทำงาน
และผู้ช่วยเลขาบุการ

๑.๒๑ นางเกศทพิย ์พฤฒิน้นทํโขติกุล บักวิขาการเงนและบัญชี คณะทำงาน
และผู้ช่วยเลขาบุการ

๒. หนา้ทีแ่ละอำนาจ
๒.๑ รวบฺรวมข้อมูล สิกบา วิเคราะหรู์ปแบบการสง่เสรมิคณุธรรมในหนว่ยงาน กบ้เนา้หมายการ 

ดำเนนิงานของชมรมจริยธรรมใหส้อดคสอังกบ้แผนแม่บทสง่เสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสขุ ระยะที ่ ๒ 
(พ.ศ.๒<£๖๖-๒๕๗๐)

๒.๒ กำหนดแผนปฏบิตักิารสง่เสรมิคณุธรรมของ “ซมรมจรยิธรรมตามหสกัปร'ิขญาเศรบฐกจิ 
พอเพยีง1' และดำเนนิการขับเคส์อนแผนๆ สังกล่าว โดยการสจ้างการริบ!และความเขา้ใจใบแผนปฏบิตัริาขการ 
ก้านการสง่เสริมคุณธรรม จริยธรรม กระทรวงสาธารณสุข ระยะที ่ ๒ (พ.ศ.!©๕๖๖-๒๕๗๐) และปฏิบัติการ 
ส่งเสริมคุณธรรมของ “ขมรมจริยธรรมตามหสักปริ'ขญาเศรษฐกิจพอเพียง” ให้แก่บุคลากรในหน่วยงาบ

๒.๓ รายงานผลตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อก้าน 
การทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ใบเวลาท่ีกำหนด

๒.๔ ดำเนินการอ่ืนใดตามท่ีไก้จ้บมอบหมาย

ท้ังน้ี ท้ังแต่บัดน้ีเน้นก้นไป

สํริเนาถูกต้อง

(นางเกศทิพย' พฤติ}ปันป,];ฬ 0ล) 
นัก1ร'ิขาการเงนิและบ ั̂

ส่ง ณ วิบท่ี 9 < ^;พฤศจ้กายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ■

0 ^

(นายขัยรัตน้ ลำโป)
นายแพทย์ลาธารณสขุจังหจัท9)จ้ง



แผนปฏบิตักิารสง่เสรมิคณุธรรมของขมรมจรยิธรรมของหนว่ยงานในสงักดัสำนกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุ ราชการบรหิารสว่นภมูภิาค
ประจำปงีบประมาณ  พ .ศ. ๒๕๖๖

ซือ่ซมรม.ชมรมจรยิธรรมคณุธรรมตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง หนว่ยงาน.................สำนกังานสาธารณสขุจงัหวดัตรงั...................................:..............
สถานทีต่ ัง้.๑๘๑....หมูท่ี.่.๔....ตำบลบา้นควน อำเภอเมอืง....จงัหวดัตรงั....๙๒๐๐๐............................................................................................................
ซือ่ผูป้ระสานงาน...๑,..นางจา.รณ.ี.ส.!ย.ทอง.เฒ.้.............................โทรศพัท.์....... ๐๘๒'๓๙๐-๒๗๔๒
.............................. .๒.1.นาง!เกศทพิ]ยพฤฒนินทโ์ซต-ิกล.................โทรศพัท์..........๖๘๖'๙๔๓-๒๗๓๗

จำนวนบคุลากรในหนว่ยงาน....๑๔๔.......คน
จำนวนกลุม่เปา้หมาย....๑๔๔......คน
จำนวนกจิกรรมทีด่ำเนนิการในปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๖,..๒..โครงการ
จำนวนงบประมาณทีใ่ซด้ำเนนิการในปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๖ รวม.................. บาท

•  จากงบประมาณปกตขิองหนว่ยงาน รวมทกุกจิกรรม จำนวน....:...........บาท
•  จากงบประมาณอืน่  ๆ รวมทกุกจิกรรม จำนวน........... .:............บาท

เปา้หมายในปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๖
๑1.บุคลากรทุกระดับในสังกัดสำนักงานส.!ธ.!'ร.ณสุข.จังหวัดตรังไ.ด้รับกา.'รุ.,พฒันาศกัยภาพ.ดา้น.ร่า.งก!ยดา้น.จติใจ.จำนวน..๑๔๔.คน 
๒...บคุลากรในหนว่ยงาน.มคืว.ไมสขุในการปฏบิตังิ!น
๓...จำนวนบคุลากรที'่ได'้รับการพฒัน.!คุณธรรม.5จุริยธรรมเท!ร.ดำเนิน.'ใ!,น:ต!ม.ห.สัก...'.‘.พ!ริ)!เพียง..:วิ.นัย..สุจริต.จิต.อาสา..กุ.ตัญญ.’บุจํ!น.วน..๑๔๔..คน 

ระยะเวลาทีด่ำเนนิ ๑๒.. เดือน
ผลทีค่าดวา่จะไดร้บัจากการดำเนนิการในกจิกรรมตา่ง  ๆ ตามแผนปฏบิตักิารของหนว่ยงาน

.๑...บุคลากร.'ก่ีรับร้นเละ.เข้า,ใจ.'นโยบาย.และ.ข้อ.ตุ.กล.ง.ส่ง..เส.1เม.คุณ!ธรรม.'จริยธรรมหน่วย.ง.!น
๒....บุคลากรท่ีได้'รันการอ.บ.รม!และส!ร้างค.ว!ม.เข้าใ.'จ'ใน.'ห]ลักค]M ธรรม.แก่บุคลากร.บเละ.ฒไขิก.ชม..'!.ใ.นลังกัด.
๓....บคุลากร.ที่ได้'รันการพัฒนา!ค.ณ:ธร.รม.จริยธรรม.การ.ดำเนิน.งาน.ตาม.หลัก 'พอ.เพยีง.:วิ.นัย..สุจริต..จิต.อาลา..กตัญญ-”



รายละเอียดของกิจกรรมที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
กิจกรรม วัตถุประลงค์ 

ของโครงการ
หน่วยงาน 

ที่รับผิดขอบ
เฟ้าหมาย งบประมาณ 

ที่ใข้
จงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๕ หมาย

เหตุ
ผลลัพธ์เซิง 

ปริมาณ
ผลลัพธ์เซิง 

คุณภาพ
ไตรมาส ๑ 
(ต.ค.-ธ.ค.๖๕)

ไตรมาส ๒ 
(ม.ค.-มี.ค.๖๖)

ไตรมาส๓ 
(เม.ย.-มี.ย.๖๖)

ไตรมาส๔ 
(ก.ค.-ก.ย.๖๖)

๑. โครงการพัฒนา 
บุคลากร(เน้นด้าน 
กาย จิต สังคม) ของ 
สำนักงานสาธารณสุข 
จังหวัดตรัง 
กิจกรรม
๑.๑ กำหนดการแต่ง 
กายของจนท.ตาม 
นโยบายของจังหวัด 
๑.๒ จัดกิจกรรม 
เคารพธงชาติและสวด 
มนต์ เดือนละ ๒ คร้ัง 
ผู้บริหารพบเจ้'’หน้าที ่
และนำเสนอ 
สาระสำคัญของแต่ละ 
กลุ่มครั้งละ ๕ นาท ี
๑.๓ ทุกวันธรรมะ 
เสาวนะหริอวันพระ 
จัดให้มีการสัการะพระ 
ภูมิเจ้าที่ประจำ 
หน่วยงาน
๑.๔ จัดให้มีกิจกรรม 
จิตอาสาในองค์กร

๑ .เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะด้าน 
ร่างกาย ด้านความคิด มุ่งมันที่จะเป็นคนดี 
มีจิตสำนึกในการพัฒนาตนเอง คิดพูด 
อย่างมีสติ ใช้กิริยาวาจาที่เหมาะสม มี 
ความซื่อสัตย์สุจริต รักการเรียนรู้ มีวินัย 
ตรงต่อเวลา รับผิดชอบ 
๒.เพื่อพัฒนาให้บุคลากรมีสมรรถนะด้าน 
มนุษย์ มุ่งมั่นที่จะเช้าใจและตระหนักรู้ใน 
คุณค่าของผู้อื่น ยืดประซาซนเป็นที่ตั้งเป็น 
ศูนย์กลางในการการทำงาน มีความอ่อน 
น้อมถ่อมตน เคารพผู้อื่น เห็นแก่ประโยซน ์
ส่วนรวมเปิดรับฟิงความคิดเห็นต่าง 
๓.เพื่อสร้างสัมพันธภาพภายในองค์กรซอง 
หน่วยงาน

- คณะทำงาน 
ขับเคลื่อน 
ซมรม
จริยธรรมวิถ ี
พุทธ วิถีธรรม 
สสจ.ตรัง

บุคลากรทุก 
ระดับในสสจ. 
ตรังได้รับการ 
พัฒนาศักยภาพ 
ด้านร่างกายด้าน 
จิตใจร้อยละ 
๑๐ ๐

บุคลากรใน 
หน่วยงานม ี

ความสุขในการ 
ปฎิ'มติงาน 

เพ่ิมขึ้น ร้อยละ 
๘๐

✓ ร ✓

รวม



กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
ของโครงการ

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

เป้าหมาย งบประมาณ 
ที่ใข้

ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๕ หมาย
เหตุผลลัพธ์เชิง 

ปริมาณ
ผลลัพธ์เชิง 

คุณภาพ
ไตรมาส ๑ 
(ต.ค.-ธ.ท๖ ๔ )

ไตรมาส๒ 
(ม.ค.-มี.ค.๖๖)

ไตรมาส๓ 
(เม.ย.-มิ.ย.๖๖)

ไตรมาส๔ 
(ก.ค.-ก.ย.๖๖)

๒.โครงการพัฒนา 
องค์กรเพื่อให้เป็น 
หน่วยงานคุณธรรม

๑ . เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงาน 
สาธารณสุขจังหวัดตรังเป็นแบบอย่างที่ด ี
ด้านการส่งเสริมให้เป็นองค์กรคุณธรรม/ 
โรงพยาบาลคุณธรรม/รพ.สต.คุณธรรม แก่ 
หน่วยงานอื่น
๒.เพื่อพัฒนาองค์กรให้เป็นหน่วยงานด้าน 
ความโปร่งใสในการปฎิป็ติงาน

- ศูนย์ 
ปฏิบ้ติการ 
ต่อต้านการ 
ทุจริต สสจ. 
ตรัง

หน่วยงานใน 
สังกัดสสจ.ตรัง 
ผ่านเกณฑ์การ 
ประเมิน ITA 
ร้อยละ ๑ ๐ ๐

หน่วยงานใน 
สังกัดสสจ.ตรัง 
ผ่านเกณฑ์การ 

ประเมิน 
คุณธรรมและ 

ความโปร่งใสใน 
การดำเนินงาน 
ของหน่วยงาน 

ITA เฉพาะ 
หลักฐานเชิง 

ประจักษ์ 
คะแนนร้อย ๙๒

ร ✓ ร

รวม

ลงชื่อ........................ ^.* .............ผู้เสนอแผน
C... นางุธิตาพร..._ แก้วเพ็ง.....)

ตำแหน่ง หัว.หน้ากล,ม.งา.นนริหารท่ัว.ไป...
4,ลขานุการชมรมจริยธรรม 

หริอผู้ที่ได้รับมอบหมาย
วันท่ี ....๑.๔ ...... เดือน..พฤศจิกายน.. พ.ศ. ๒๕๖๕

ลงชื่อ 0 พ ^
(.... (นวยพัรัฒ!-ส']โป)

.. ผู้เห็นชอบแผน
)

พ ิฒ ่พ ัฒ ์ส าtm ณชุข&ตพัตรง-

ประธานชมรมจริยธรรม 
หริอผู้ที่ได้รับมอบหมาย

วันที่ . . ร ) ร ร ิ: . .  เดือน ..พ.ฤ.ศ.จิทาย.น.. พ.ศ. ๒.๕X2 ๕



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วร)งานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
ตามประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง 

เร่ือง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไชุต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๖

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง

ขือ่หนว่ยงาน :  สำนกังานสาธารณสขุจงัหวดัตรงั............................................................................................
วนั/เดอืน/ป ี : ..... ๑๕ พฤศจกิายน ๒๕๖๕...............................................................................................
หัวข้อ :  แตง่ตัง้คณะทำงานขบัเคลือ่นซมรมจรยิธรรม และแผนปฏบิตักิารสง่เสรมิคณุธรรมของซมรม 
รายละเอยีดขอ้มลู (โดยสรปุหรอืเอกสารแนบ)

เพือ่ใหท้กุหนว่ยงานใชเ้ปน็กรอบและทศิทางในการปฏบิตักิารสง่เสรมิคณุธรรมของทกุหนว่ยงานและ 
กระทรวงสาธารณสขุ จดัทำแผนปฏบิตัริาชการดา้นการสง่เสรมิคณุธรรมจรยิธรรม กระทรวงสาธารณสขุ 
ระยะที ่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐).
Linkfrายนอก : ........................................................................................................................................................
หมายเหต ุ : ...............................................................................................................................................................

ผูร้บัผดิชอบขอ้มลู

Qlfdl frcimitrf
)

(.นางจารณุ ี สายทองแท.้)
ตำแหนง่.เจา้พนกังานการเงนิและบญัชชีำนาญงาน

วนัที.่.๑๕..เดอืน..พฤศจกิายน..พ.ศ..๒๕๖๕..

ผูอ้นมุติรับรอง

(..นายเฉลมิ เกตพุงษพ์นัธ.ุ)
ตำแหนง่.นกัวชิาการสาธารณสขุชำนาญการ 

แทนหวัหนา้กลุม่งานพฒันายทุธศาสตรส์าธารณสขุ 
วนัที.่.๑๕.เดอืน..พฤศจกิายน..พ.ศ..๒๕๖๕..

ผูร้บัผดิชอบการนำขอ้มลูขืน่เผยแพร่

(..น.ส.ยวุด ี จนัทรกัษ.์.)
ตำแหนง่.นกัวชิาการคอมพวิเตอรป์ฏบิตักิาร 
วนัที.่..๑๕..เดอืน.พฤศจกิายน..พ.ศ..๒๕๖๕..


