แผนปฏิบัติการพัฒนาคุณธรรม และจริยธรรม
ของสํานักสงเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560

กลุมบริหารยุทธศาสตร
สํานักสงเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย

นโยบายการพัฒนาคุณธรรม และจริยธรรม
กระทรวงสาธารณสุขไดกําหนดคุณคาหลัก (Core Value) ของบุคลากรในวงการกระทรวงสาธารณสุข 4 ประการ หรือ MOPH ซึ่งประกอบดวย
M : Mastery หรือเปนนายตนเอง คือเปนบุคคลที่หมั่นฝกฝนตนเองใหมีศักยภาพ ยึดมั่นในความถูกตอง มีวินัย ปฏิบัติตามกฎระเบียบ บนพื้นฐานของการมีสํานึก
รับผิดชอบ คุณธรรม และจริยธรรม
O : Originality หรือ เรงสรางสิ่งใหม คือ สรางสรรคนวัตกรรม สิ่งใหมที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพเพื่อใหเกิดประโยชนตอระบบสุขภาพ
P : People centered หรือใสใจประชาชน คือ ตองยึดประชาชนเปนศูนยกลางในการทํางานเพื่อประโยชนอันดีแกประชาชน โดยใชหลักเขาใจ เขาถึง พึ่งได
H : Humility หรือออนนอมถอมตน คือมีสัมมาคารวะ มีน้ําใจ ใหอภัย รับฟงความเห็น เสียสละเพื่อประโยชนสวนรวม
สํานักสงเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย กําหนดอัตลักษณวา“เชิดชูผูมีคุณธรรม นอมนําประเพณีที่ดีงาม ดําเนินตามรอยเศรษฐกิจพอเพียง” ไดตระหนักและ
เห็นความสําคัญที่จะสนับสนุนใหบุคลากรไดรับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงาม สามารถปฏิบัติงานรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ มีผลงานที่บริสุทธิ์ยุติธรรมและ
ให บ ริ ก ารประชาชนอยางเต็ม กํ าลั ง สติป ญ ญา ตลอดจนสามารถนําเอาหลั ก ธรรมและหลั ก เศรษฐกิ จ พอเพี ย งไปใชในการดํา เนินชีวิตอยางถูก ตอ งและมี ความสุ ข
จึงประกาศนโยบายดานคุณธรรม จริยธรรมของสํานักสงเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย ดังนี้
นโยบายที่ 1. M : Mastery มีสํานึกรับผิดชอบ สรางเสริมคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงาม ใชหลักธรรมในการดําเนินชีวิต
นโยบายที่ 2. O : Originality ยกยองเชิดชูผูมีคุณธรรมและจริยธรรมที่ดีใหเปนตนแบบในการดําเนินรอยตาม
นโยบายที่ 3. P : People centered บุคลากรของ สสอป.มีความขยันและประหยัดดําเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทในการใชชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
นโยบายที่ 4. H : Humility มีสัมมาคารวะและรวมสืบทอดวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามในองคกรและสังคม
นโยบายที่ 5. P : People centered การบริหารงานในองคกรมีความโปรงใส ประชาชนสามารถตรวจสอบได

นโยบายที่ 1. M : Mastery มีสํานึกรับผิดชอบ สรางเสริมคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงาม ใชหลักธรรมในการดําเนินชีวิต
เปาประสงค บุคลากรมีความรู ความเขาใจ ยึดมั่นวินัยในหลักคุณธรรมและจริยธรรมพื้นฐานในการดําเนินชีวิต
มาตรการ/แนวทาง
1.1 พัฒนาบุคลากร อยางเปนระบบ
และตอเนื่องโดยให ตระหนักในการ
เปนผูปฏิบัตงิ านที่มเี กียรติ มีศักดิ์ศรี
ยึดมั่นในวินัย ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกตอง
ตระหนักในคุณงามความดี ซื่อสัตย
สุจริต เสียสละ มีคุณธรรม จริยธรรม

กิจกรรม
1. การจัดทําบอรดเพื่อเผยแพรเอกสาร และความรู
เกี่ยวกับเรื่องคุณธรรม จริยธรรมพื้นฐานในการ
ดําเนินชีวิต
2. สงบุคลากรเขารวมอบรมดานการสงเสริม
คุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมาภิบาล

ตัวชี้วัด
-บุคลากร สสอป.ไดรบั ความรู
เกี่ยวกับเรื่องคุณธรรม
จริยธรรมพื้นฐานในการ
ดําเนินชีวิต
-บุคลากรไดรบั การอบรมดาน
การสงเสริมวินัย คุณธรรม
จริยธรรม และหลัก
ธรรมาภิบาล

หนวยนับ เปาหมาย ผูรับผิดชอบ
เรื่อง
1 เรื่อง
บย.+คส.+อก.

เรื่อง

1 เรื่อง

ผูอํานวยการ

นโยบายที่ 2. O : Originality ยกยองเชิดชูผูมีคุณธรรมและจริยธรรมที่ดีใหเปนตนแบบในการดําเนินรอยตาม
เปาประสงค บุคลากรไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติในการเปนผูมีคุณธรรมและจริยธรรม เปนแบบอยางที่ดี
มาตรการ/แนวทาง
2.1 การเสริมสรางขวัญกําลังใจ
ใหกับบุคลากร ที่มีคุณธรรมและ
จริยธรรมที่ดี

กิจกรรม
1. คัดเลือกบุคลากรทีม่ ีคุณธรรมและจริยธรรมที่ดี
โดยคณะกรรมการดําเนินงานพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมบุคลากรของสํานักสงเสริมและสนับสนุน
อาหารปลอดภัย ปงบประมาณ พ.ศ.2560
2. ประกาศเกียรติคุณ บุคลากรที่กระทําความดีโดย
การจัดทําบอรด บอกเลาเรื่องราวและขอคิดในการ
ดําเนินชีวิต

ตัวชี้วัด
- จํานวนบุคลากรที่ไดรับ
คัดเลือก

หนวยนับ
คน

- จํานวนบุคลากรที่ไดรับ
คัดเลือก

คน

เปาหมาย ผูรับผิดชอบ
1
คณะ
กรรมการฯ
1

บย.+คส.+อก.

นโยบายที่ 3. P : People centered บุคลากรของ สสอป.มีความขยันและประหยัดดําเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทในการใชชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
เปาประสงค บุคลากรตระหนักถึงความสําคัญและปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม หลักธรรมาภิบาล ตลอดจนการดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาตรการ/แนวทาง
3.1.เผยแพร ปลูกฝง สงเสริมให
บุคลากรปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม
จริยธรรม ธรรมาภิบาล และการ
ปฏิบัติตนตามรอยเบือ้ งพระยุคล
บาท พระบรมราโชวาท และตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

กิจกรรม
ตัวชี้วัด
๑.สอดแทรกความรูเ กี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และ - จํานวนครั้งที่มกี ารประชุม/
ธรรมาภิบาล รวมทัง้ การปฏิบัติตนตามรอยพระยุคล อบรม/สัมมนา ฯ
บาท พระบรมราโชวาทและตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ในการประชุม/อบรม/สัมมนา ฯ
2.สงบุคลากรเขารวมกิจกรรมพัฒนาเพื่อกระตุนให
- จํานวนที่เขารวมกิจกรรม

หนวยนับ
ครั้ง

เปาหมาย ผูรับผิดชอบ
1
บุคลากร
สสอป.

ครั้ง

1

ผูอํานวยการ

แผน

3

ปาย : คส
ปฏิบัติ :
บุคลากร
สสอป.

ปฏิบตั ิตนตามหลักคุณธรรมจริยธรรม ธรรมาภิบาล และ
การปฏิบตั ิตนตามรอยพระยุคลบาท พระบรมราโชวาท
และตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

3.กิจกรรมรณรงคการปดไฟและปด
เครื่องปรับอากาศ ทุกวัน เวลา 12.00-13.00 น.

- ปายประชาสัมพันธรณรงค
การประหยัดไฟ

นโยบายที่ 4. H : Humility มีสัมมาคารวะและรวมสืบทอดวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีที่ดีงามในองคกรและสังคม
เปาประสงค บุคลากรไดรับการเรียนรูและสืบทอดวัฒนธรรม ประเพณีที่ดีงามในสังคม
มาตรการ/แนวทาง
กิจกรรม
4.1 สงเสริมและปฏิบัติกจิ กรรมตาม 1.การจัดกิจกรรมสงเสริมวัฒนธรรมและประเพณี
ประเพณีที่ดีงามของไทย
ไทย เชน ทําบุญตักบาตร รดน้ําดําหัวขอพรจาก
ผูใหญ

ตัวชี้วัด
- จํานวนกิจกรรม

หนวยนับ
ครั้ง

เปาหมาย ผูรับผิดชอบ
1
นําโดย ผอ+
อก. และ
เจาหนาที่
สสอป.

หนวยนับ
ครั้ง

เปาหมาย ผูรับผิดชอบ
1
บย.+คส.+อก.

นโยบายที่ 5. P : People centered การบริหารงานในองคกรมีความโปรงใส ประชาชนสามารถตรวจสอบได
เปาประสงค บุคลากรตระหนักถึงความสําคัญและรวมมือกันในการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
มาตรการ/แนวทาง
5.1 สงเสริมใหบุคลากรเกิดการ
ตระหนักถึงความสําคัญและรวมมือ
ในการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตในภาครัฐ

กิจกรรม
1. การจัดทําบอรด “สสอป โปรงใส” เพื่อเผยแพร
เอกสารเกี่ยวกับเรื่องคุณธรรม จริยธรรม และการ
ปองกันการทุจริต
2. สงบุคลากรเขารวมกิจกรรม/อบรม/สัมมนา/
ประชุม ในเรื่องที่เกี่ยวของกับ แนวทางปฏิบัติ หรือ
การประสานความรวมมือในการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
3. เปดเผยขอมูลขาวสาร ใหเปนไปตาม พ.ร.บ.วาดวย
ขอมูลขาวสารของทางราชการ บนเว็ปไซตของสํานักฯ

ตัวชี้วัด
-จํานวนเรื่องที่มีการเผยแพร
-จํานวนที่เขารวมกิจกรรม

ครั้ง

1

ผูอํานวยการ

จํานวนการเผยแพรบนเว็ป
ไซค

ครั้ง

3

เว็ปไซค : คส.
ขอมูล :
บุคลากร
สสอป.

