ip ,

บันทึก'$ อความ

ส ว่ น ราชการ กลุม่ งานบริหารทัว่ ไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง โทร๐ ๗๕๒๐ ๕๖๑๑ ต่อ ๑๐๑
ที่ ต ง๐๐๓๓.๐๑/ ๔39

เรื่อง

วัน ,ท่ี รฺ9<^ พฤศจิก ายน๒๕๖๕

แต่งตัง้ คณะทำงานขับเคลือ่ นซมรมจริยธรรม และแผนปฏิบตั กิ ารส่งเสริมคุณธรรมของซมรมจริยธรรม
ตามหลักปรัซญาเศรษฐกิจพอเพียง สำนักงาบสาธารณสุขจังหวัดตรัง

เรียบ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง

๑. เรื่องเดิม
๑.๑ ตามที่ คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งซาติ จัดทำแผนปฏินตั ด้านการส่งเสริมคุณธรรม
แห่งซาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพือ่ ให้ทกุ หน่วยงานใซ้เปีนกรอบและทิศทางในการปฏิบตั กิ ารส่งเสริม
คุณ ธรรมของทุกหน่วยงานและกระทรวงสาธารณสุข จัดทำแผนปฏิบ ตั ริ าซการด้านการส่งเสริมคุณ ธรรม
จริยธรรม กระทรวงสาธารณสุข ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปีนไปตามแนวทางการขับเคลือ่ นแผนปฏิบตั ิ
การด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งซาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
๑.๒ ตามแนวทางการขับเคลือ่ นซมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ในลังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ราซการบริหารส่วนภูมภิ าค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในการขับเคลือ่ นแผนปฏิบตั ริ าฃการ
ด้านการส่งเสริมคุณ ธรรมจริยธรรม กระทรวงสาธารณสุขระยะที๒
่ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)สูก่ ารฺปฏิบตั ใิ น
หน่วยงานในสังกัดสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุขราขการบริหารส่วนภูมภิ าค มีแนวทางดำเนินการด้งนี้
๑.จัดทำดำสัง่ แต่งตัง้ คณะทำงานขับ เคลือ่ นซมรมจริยธรรมของหน่วยงาบในลังกัด
กระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมภิ าค ปริะจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
๒.จัดทำแผนปฏิบตั กิ ารส่งเสริมคุณ ธรรมของซมรมจริยธรรมของหน่วยงานในลังกัด
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราฃการบริห ารส่วนภูมภิ าค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
โดยให้ห น'วยงานคัด ลอกลิง ก์ค ำสัง่ ฯ ทีเ่ ข้า ถึง ได้ รายงานในซ่อ งทาง google forms ตามสิงก์ย อ่
https://moph.cc/qL-H<niffJlJZL ภายในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕

๒. ข้อเท็จจริง
เพือ่ ให้การขับเคลือ่ นซมรมจริยธรรมของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง เป็นไปตามเฟ้าหมาย
ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีประสิทธิภาพ และบรรลุวตั ถุประสงค์ทก่ี ำหนด โดยให้ทกุ ฝ่ายมีสว่ น
ร่วมในการขับเคลือ่ นขมรมจริยธรรมของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง จิงได้จดั ทำ
๑. คำสัง่ แต่งตัง้ คณะทำงานขับเคลือ่ นขมรมจริยธรรม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
๒. แผนปฏิบตั กิ ารส่งเสริม'คณ
ุ ธรรมของขมรมจริยธรรม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง

สำเนาถูกต้อง
(บางเกศทิพ ย์ พฤฒนั'นห้!ฃติกลฺ )''
นักวิขาการเงินนละบัณสู

๓. ข้อเสนอ
จึงเรียนมาเพือ่ โปรดพิจารณา หากเฟ้นชอบโปรดลงนาม
๑. คำสังแต่งดัง้ คณะทำงานขับเคลอนชมรมจริยธรรม สำนักงาบสารารณสุขจังหวัดตรัง
เอ. แผนปฏิบต้ การส่งเสริมคุณธรรมชองชมรมจริยธรรม สำนักงาบสาธารณสุชจังหวัดตรัง

ผ ืน ผ แ

§}ไรพ*}พ
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%^

(นางธิตาพร แก้ใเพ็ง)
หัวหน้ากลุม่ งานบริหาfทัว่ ไป

0^
(นายชัยรัดใ! ลำ!,น)
บายนพทนสารทณสุขจังหวัดตรัง

น

ใ!) 0 2565

สำเนาถูกต้อ'*
(นางเกศทิพย์ พฤcH บ '^พ กิ ล )ไ
นกวชาการเงินและนัญ ^

คำสัง่ สํๆนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
ที่ ร1ฬ(^/ ๒๕๖๕:
เรือ่ ง แต่งตัง้ คณะทำงานขับเคลือ่ นชมรมจริยธรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
ตามที่ คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ จัดทำแผนปฏิบตั ดิ า้ นการส่งเสริมคุณธรรม
แห่งชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๓!๐) เพีอให้ทกุ หน่วยงานใขัเป็นกรอบและทิศทางในการปฏินตั การส่งเสริม
คุณธรรมของทุกหน่วยงานและกระทรวงสาธารณสุข จัดทำแผนปฏิบตั ริ าชการด้านการส่งเริมคุณธรรมจริยธรรม
กระทรวงสาธารณสุข ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เป็นไปตามแนวทางการขับเคลือ่ นแผนปฏิบตั กิ ารด้าน
การส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) 'สน่ั
ฉะสัน่ เพือ่ ให้การขับเคลือ่ นคุณธรรมจริยธรรมชองสำนักงานสาธารณจังหวัดตรัง เป็นไปอย่าง
รประสิทธิภาพและบรรลุวตั ลุประสงค์ตามนโยบายชองกระทรวงสาธารณสุข จึงแต่งตัง้ คณะทำงาบขับเคลือ่ น
“ชมรมจริยธรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง โดยมีองค์ประกลบ
หน้าทีแ่ ละอำนาจ ดังต่อไปนี้
©. องค์ประกอบ
๑.๑ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง
ประธาน
๑.๒ นายแพทย์เชีย่ วชาญ(ด้านเวชกรรมฟ้องกัน)
รองประธาน
รองประธาน
๑.๓ นักวิชาการสาธารณสุขเชีย่ วชาญ(ด้านส่งเสริมพัฒนา)
รองประธาน
๑.๔ นักวิชาการสาธารณสุขเชีย่ วชาญ(ด้านบริการทางวิชาการ)
คณะทำงาน
๑.๕ หัวหน้ากลุม่ งานทุกกลุม่ งาน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ คณะทำงาน
๑.๖ นางสุลกั ชณา แก้วคุด
๑.๗ นางอริยา ภาฤทัยเจิดจรัส
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
คณะทำงาน
๑.๘ นางปาผิสรา ศรีธนสาร
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
คณะทำงาน
๑.๙ น.ส.ปียะดา ลังฃ์วงค์
เจัาพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน คณะทำงาน
๑.๑๐ นางเบญญาภา จันทร์โหน่ง
เจ้าพนักงาบสาธารณสุขชำนาญงาน
คณะทำงาน
(5).6X5) บางวิไลพรรณ ธิตปิ ระเสริฐ เภลัซกร'ชำนาญการ
คณะทำงาน
๑.๑๒ นายสุชาติ สัน่ สิบ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
คณะทำงาน
๑.๑๓ นางดรุณี สุวรรณชาตรี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
คณะทำงาบ
๑.๑๔ นายจรรรงค์ ลีสรุ พงศ์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
คณะทำงาน
๑.๑๕ นางรัตติยา สองทิศ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
คณะทำงาน
๑.๑๖ นางสุธดิ า ลิม้ สิทธิดักดึ๋
เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาชำนาญงาน คณะทำงาน
๑.๑๗ น.ส.จารุวรรณ โทธรรม
นักวิชาการเงินและบัญชี
คณะทำงาน
๑.๑๘ น.ส.ป้ญญทรัพย์ ส้มเขียวหวาน นักวิชาการพัสดุ
ส ำน ท ถ ก ต อ้ ง คณะพั'1งาน
พ ^ ',

(นางเกศทิพย์ พฤฒินบั ห์โชติกใุ ส่'^
นักวิชาการเงินและบัญขี

๑.๑๙ นางธตาพร แก้วเพีง

หัวหน้ากลุม่ งานบริหารทัว่ ไป

คณะทำงาน
แลร^ลขาบุการ
๑.!0๐ นางจารุณี สายทองแหั
เจ้าพน้กงานการเงนและบัญชีขา้ นาญงาน คณะทำงาน
และผูช้ ว่ ยเลขาบุการ
๑.๒๑ นางเกศทิพย์ พฤฒิน้นทํโขติกุล บักวิขาการเงนและบัญชี
คณะทำงาน
และผูช้ ว่ ยเลขาบุการ
๒. หน้าทีแ่ ละอำนาจ
๒.๑ รวบฺรวมข้อมูล สิกบา วิเคราะห์รปู แบบการส่งเสริมคุณธรรมในหน่วยงาน ก้บเน้าหมายการ
ดำเนินงานของชมรมจริยธรรมให้สอดคสัองก้บแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ระยะที่ ๒
(พ.ศ.๒<£๖๖-๒๕๗๐)
๒.๒ กำหนดแผนปฏิบตั กิ ารส่งเสริมคุณธรรมของ “ซมรมจริยธรรมตามหสักปริ'ขญาเศรบฐกิจ
พอเพียง1' และดำเนินการขับเคส์อนแผนๆ สังกล่าว โดยการสจ้างการริบ!และความเข้าใจใบแผนปฏิบตั ริ าขการ
ก้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กระทรวงสาธารณสุข ระยะที่ ๒ (พ.ศ.!©๕๖๖-๒๕๗๐) และปฏิบตั กิ าร
ส่งเสริมคุณธรรมของ “ขมรมจริยธรรมตามหสักปริ'ขญาเศรษฐกิจพอเพียง” ให้แก่บคุ ลากรในหน่วยงาบ
๒.๓ รายงานผลตามแผนปฏิบตั กิ ารส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ให้ศนู ย์ปฏิบตั กิ ารต่อก้าน
การทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ใบเวลาทีก่ ำหนด
สํริเนาถูกต้อง
๒.๔ ดำเนินการอืน่ ใดตามทีไ่ ก้จบ้ มอบหมาย
ทัง้ นี้ ทัง้ แต่บัดนีเ้ น้นก้นไป

(นางเกศทิพย' พฤติ}ปันป,];ฬ 0ล)
นัก1ร 'ิ ขาการเงิน และบั^

ส่ง ณ วิบที่ 9<^;พฤศจ้กายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ■
0 ^

(นายขัยรัตน้ ลำโป)
นายแพทย์ลาธารณสุขจังหจัท9)จ้ง

แผนปฏิบ ตั กิ ารส่ง เสริม คุณ ธรรมของขมรมจริย ธรรมของหน่ว ยงานในสัง กัด สำนัก งานปลัด กระทรวงสาธารณสุข ราชการบริห ารส่ว นภูม ภิ าค
ประจำปีง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ซือ่ ซมรม.ชมรมจริยธรรมคุณ ธรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หน่วยงาน.................สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง...................................:..............
สถานทีต่ ง้ั .๑๘๑....หมูท่ .่ี .๔....ตำบลบ้านควน

อำเภอเมือ ง....จังหวัด ตรัง....๙๒๐๐๐............................................................................................................

ซือ่ ผูป้ ระสานงาน ...๑,..นางจา.รณี..ส.!ย.ทอง.เฒ้..............................โทรศัพท์........๐๘๒'๓๙๐-๒๗๔๒
.............................. .๒.1.นาง!เกศทิพ]ยพฤฒินนท์โซติ-กล.................โทรศัพ ท์..........๖๘๖'๙๔๓-๒๗๓๗
จำนวนบุค ลากรในหน่ว ยงาน....๑๔๔.......คน
จำนวนกลุม่ เป้าหมาย....๑๔๔......คน
จำนวนกิจกรรมทีด่ ำเนิน การในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๖,..๒..โครงการ
จำนวนงบประมาณทีใ่ ซ้ด ำเนิน การในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๖ รวม.................. บาท
• จากงบประมาณปกติของหน่วยงาน รวมทุกกิจกรรม จำนวน....:...........บาท
• จากงบประมาณอืน่ ๆ รวมทุกกิจกรรม จำนวน............:............บาท
เป้าหมายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๖
๑1.บุคลากรทุกระดับในสังกัดสำนักงานส.!ธ.!'ร.ณสุข.จังหวัดตรังไ.ด้รบั กา.'ร.ุ ,พฒั นาศักยภาพ.ด้าน.ร่า.งก!ยด้าน.จิตใจ.จำนวน..๑๔๔.คน
๒...บุคลากรในหน่วยงาน.มืคว.ไมสุขในการปฏิบตั งิ !น
๓...จำนวนบุคลากรที'่ ได้'รบั การพัฒน.!คุณธรรม.5จุรยิ ธรรมเท!ร.ดำเนิน.'ใ!,น:ต!ม.ห.สัก...'.‘.พ!ริ)!เพียง..:ว.ิ นัย..สุจริต.จิต.อาสา..กุ.ตัญญ.’บจุ !ํ น.วน..๑๔๔..คน
ระยะเวลาทีด่ ำเนิน ๑๒.. เดือน
ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั จากการดำเนิน การในกิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนปฏิบ ตั กิ ารของหน่วยงาน
.๑...บคุ ลากร.'กร่ี บั ร้นเละ.เข้า,ใจ.'นโยบาย.และ.ข้อ.ตุ.กล.ง.ส่ง..เส.1เม.คุณ!ธรรม.'จริยธรรมหน่วย.ง.!น
๒....บุคลากรทีไ่ ด้'รน
ั การอ.บ.รม!และส!ร้างค.ว!ม.เข้าใ.'จ'ใน.'ห]ลักค]M ธรรม.แก่บคุ ลากร.บเละ.ฒไขิก.ชม..'!.ใ.นลังกัด.
๓....บุคลากร.ที่ได้'รนั การพัฒนา!ค.ณ:ธร.รม.จริยธรรม.การ.ดำเนิน.งาน.ตาม.หลัก 'พอ.เพียง.:วิ.นัย..สุจริต..จิต.อาลา..กตัญญ-”

รายละเอียดของกิจกรรมที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
กิจกรรม

๑. โครงการพัฒ นา

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

วัตถุประลงค์
ของโครงการ

หน่วยงาน
ที่รับผิดขอบ

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

- คณะทำงาน
ขับเคลื่อน
ซมรม
จริยธรรมวิถี
พุทธ วิถีธรรม
สสจ.ตรัง

เฟ้าหมาย
ผลลัพธ์เซิง
ปริม าณ

ผลลัพธ์เซิง
คุณ ภาพ

บุคลากรทุก
ระดับในสสจ.
ตรังได้รับการ
พัฒนาศักยภาพ
ด้านร่างกายด้าน
จิตใจร้อยละ
๑๐๐

บุคลากรใน
หน่วยงานมี
ความสุขในการ
ปฎิ'มติงาน
เพิ่มขึ้น ร้อยละ
๘๐

งบประมาณ
ที่ใข้

จงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๕
ไตรมาส ๑
(ต.ค.-ธ.ค.๖๕)

ไตรมาส ๒
ไตรมาส๓
(ม.ค.-มี.ค.๖๖) (เม.ย.-มี.ย.๖๖)
ร
✓

ไตรมาส๔
(ก.ค.-ก.ย.๖๖)
✓

หมาย
เหตุ

กิจกรรม

๒.โครงการพัฒนา
องค์กรเพื่อให้เป็น
หน่วยงานคุณธรรม

วัตถุประสงค์
ของโครงการ

หน่วยงาน
ที่รับ ผิดชอบ

๑. เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงาน

- ศูนย์
สาธารณสุขจังหวัดตรังเป็นแบบอย่างที่ดี
ปฏิบ้ติการ
ด้านการส่งเสริมให้เป็นองค์กรคุณธรรม/
ต่อต้านการ
โรงพยาบาลคุณธรรม/รพ.สต.คุณธรรม แก่ ทุจริต สสจ.
หน่วยงานอื่น
ตรัง
๒.เพื่อพัฒนาองค์กรให้เป็นหน่วยงานด้าน
ความโปร่งใสในการปฎิป็ติงาน

เป้าหมาย
ผลลัพธ์เชิง
ปริม าณ

ผลลัพ ธ์เชิง
คุณ ภาพ

หน่วยงานใน
สังกัดสสจ.ตรัง
ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน ITA
ร้อยละ ๑๐๐

หน่วยงานใน
สังกัดสสจ.ตรัง
ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน
คุณธรรมและ
ความโปร่งใสใน
การดำเนินงาน
ของหน่วยงาน
ITA เฉพาะ
หลักฐานเชิง
ประจักษ์
คะแนนร้อย ๙๒

งบประมาณ
ที่ใข้

ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๕
ไตรมาส ๑
(ต.ค.-ธ.ท๖ ๔ )
ร

ไตรมาส๒
ไตรมาส๓
(ม.ค.-มี.ค.๖๖) (เม.ย.-มิ.ย.๖๖)
✓

ไตรมาส๔
(ก.ค.-ก.ย.๖๖)

รวม

ลงชื่อ ........................ ^. *

.............ผู้เสนอแผน

C... นางุธติ าพร..._แก้วเพ็ง.....)

ตำแหน่ง หัว.หน้ากล,ม.งา.นนริหารทั่ว.ไป...
4,ลขานุการชมรมจริยธรรม
หริอผู้ที่ได้รับ มอบหมาย
วันที่ ....๑.๔ ......เดือน..พฤศจิกายน.. พ.ศ. ๒๕๖๕

ลงชื่อ

0พ ^

.. ผู้เห็นชอบแผน

(....(นวยพัรัฒ !-ส']โป) )
พ ิฒ ่พ ัฒ ์ส าtm ณชุข&ตพัตรง-

ประธานชมรมจริยธรรม
หริอผู้ที่ได้รับมอบหมาย
วันที่ . . ร ) ร ร ิ: . . เดือน ..พ.ฤ.ศ.จิทาย.น.. พ.ศ. ๒.๕X2๕

ร

หมาย
เหตุ

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วร)งานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
ตามประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไชุต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๖
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
ขือ่ หน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง............................................................................................
วัน /เดือ น/ปี : .....๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕...............................................................................................
หัวข้อ : แต่งตัง้ คณะทำงานขับเคลือ่ นซมรมจริยธรรม และแผนปฏิบตั กิ ารส่งเสริมคุณธรรมของซมรม
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)
เพือ่ ให้ทกุ หน่วยงานใช้เป็นกรอบและทิศทางในการปฏิบตั กิ ารส่งเสริมคุณธรรมของทุกหน่วยงานและ
กระทรวงสาธารณสุข จัดทำแผนปฏิบตั ริ าชการด้านการส่งเสริมคุณ ธรรมจริยธรรม กระทรวงสาธารณสุข
ระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐).
Linkfrายนอก : ........................................................................................................................................................
หมายเหตุ : ...............................................................................................................................................................

ผูร้ บั ผิดชอบข้อมูล

ผูอ้ นุมติรบั รอง

Qlfdl
frcimitrf
)

(.นางจารุณ ี สายทองแท้.)
ตำแหน่ง.เจ้าพนักงานการเงินและบัญ ชีชำนาญงาน
วันที.่ .๑๕..เดือ น..พฤศจิก ายน..พ.ศ..๒๕๖๕..

(..นายเฉลิม เกตุพงษ์พนั ธุ.)
ตำแหน่ง.นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
แทนหัวหน้ากลุม่ งานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
วันที.่ .๑๕.เดือน..พฤศจิก ายน..พ.ศ..๒๕๖๕..

ผูร้ บั ผิดชอบการนำข้อมูลขืน่ เผยแพร่
(..น.ส.ยุวดี จันทรักษ์..)
ตำแหน่ง.นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบตั กิ าร
วัน ที.่ ..๑๕..เดือน.พฤศจิกายน..พ.ศ..๒๕๖๕..

