เอกสารหมายเลข ๑
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน
ในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ราชการบริหารส่วนภูมิภาค)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3
ชื่อชมรม ชมรมจริยธรรมสำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดชลบุรี หน่วยงาน สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดชลบุรี
สถานที่ตั้ง 29/9 หมู่ ๔ ถนนวชิรปรำกำร ตำบลบ้ำนสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20000
ชื่อผู้ประสานงาน นำงเสมอ ทรงพุฒิ
โทรศัพท์ 08 7998 4204
จานวนบุคลากรในหน่วยงาน 170 คน
จานวนกลุ่มเป้าหมาย 150 คน
จานวนกิจกรรมที่จะดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ทั้งสิ้น ๓
โครงกำร
จานวนงบประมาณที่จะใช้ดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รวม
๕๘,๖๐๐ บำท
 จำกงบประมำณสำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข จำนวน ๕๘,๖๐๐ บำท
 จำกงบประมำณอื่นๆ รวมทุกโครงกำร จำนวน บำท
เป้าหมายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 หน่วยงำนในสังกัดสำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดชลบุรี ผ่ำนกำรประเมินตนเองตำมเกณฑ์กำรประเมินองค์กรคุณธรรม 12 หน่วยงำน
 มีเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม ให้เป็นองค์กรคุณธรรม ในสังกัดสำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดชลบุรี เพิ่มขึ้น
 มีบุคลำกรต้นแบบด้ำนคุณธรรมจริยธรรม/บุคคลดีเด่นสำขำอื่นๆ อย่ำงน้อย ๑๐ คน ขึ้นไป
ระยะเวลาที่ดาเนินการ
12
เดือน
ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการดาเนินการในกิจกรรมต่างๆ ตามแผนการดาเนินงาน
 บุคลำกรได้รับกำรพัฒนำด้ำนคุณธรรมจริยธรรมทั้งแบบเป็นทำงกำรและไม่เป็นทำงกำร
 บุคลำกรมีควำมสุข ประพฤติดี มีน้ำใจ และน้อมนำหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงมำใช้ในชีวิตประจำวันและกำรทำงำน มีควำมพอเพียง
วินัย สุจริต จิตอำสำ

๒

รายละเอียดของกิจกรรมที่จะดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนกำรดำเนินงำน/
กิจกรรม
๑) กำรจัดทำโครงกำร
ประชุมสัมมนำแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กำรพัฒนำคุณธรรม
จริยธรรม

วัตถุประสงค์
ของกิจกรรม

เพื่อ่ให้บุคลำกรทุก
ระดับในสังกัดได้มี
โอกำสแลกเปลี่ยน
เรียนรู่ประสบกำรณ์
ด้ำนกำรพัฒนำ
คุณธรรมจริยธรรม
1.๑ จัดกิจกรรมและร่วมพิธี เพื่อให้บุคลำกรได้มี
เนื่องในโอกำสวันสำคัญทำง โอกำสเจริญสติและ
พระพุทธศำสนำ และพิธี
ปัญญำ และร่วมพิธีใน
เนื่องในวันสำคัญต่ำง ๆ
วันสำคัญต่ำง ๆ
ธรรมในโอกำสสำคัญทำง ร่วมกับจังหวัดชลบุรี
พระพุทธศำสนำ
และหน่วยงำนอื่น

ผู้รับ
ผิดชอบ
กลุ่มงำน
บริหำร
ทั่วไป

กลุ่มงำน
บริหำร
ทั่วไป

เป้ำหมำย
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
เชิง
เชิง งบประมำณ
ปริมำณ คุณภำพ ที่จะใช้ ไตรมำส ไตรมำส ไตรมำส ไตรมำส
๑
๓
๔
๒
ต.ค.-..ธ ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย.-มิ.ย. ก.ค-ก.ย.
บุคลำกร
๓๐,๔๐๐
สำธำรณ
สุข
ทุกหน่วย
งำนใน
สังกัด
บุคลำกร
นักงำน
สำธำรณ
สุข
จังหวัด
ชลบุรี
จำนวน
150 คน

หมำยเหตุ

๓
รายละเอียดของกิจกรรมที่จะดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต่อ)

แผนกำรดำเนินงำน/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์
ของกิจกรรม

1.2 กำรคัดเลือกบุคลำกร
ดีเด่นประเภทต่ำง ๆ เช่น
-กำรคัดเลือกคนดี
ศรีสำธำรณสุข
-กำรคัดเลือกคนดี
ศรีเมืองชล
-กำรคัดเลือกประกวด
เรื่องเล่ำ
1.3 จัดให้มีมุมแบ่งปัน

เพื่อยกยกเชิดชู
บุคลำกรต้นแบบด้ำน
คุณธรรมจริยธรรม
และผู้ให้บริกำรสังคม
และเรื่องเล่ำ

เป้ำหมำย
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
ผู้รับ
เชิง
เชิง งบประมำณ
ผิดชอบ ปริมำณ คุณภำพ ที่จะใช้ ไตรมำส ไตรมำส ไตรมำส ไตรมำส
๑
๓
๔
๒
ต.ค.-ธ..ค ม.ค.-มี.ค. เม.ย.-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.
กลุ่มงำน บุคลำกร
บริหำร ดีเด่น
ทั่วไป ประเภท
ต่ำง ๆ
อย่ำง
น้อย ๕
คน

เพื่อให้บุคลำกรใน กลุ่มงำน บุคลำกร
หน่วยงำนได้มีโอกำส บริหำร สำนัก
ทำควำมดีโดยกำร ทรัพยำก สำธำรณ
แบ่งปันสิ่งของที่มี่
รบุคคล
สุข
ประโยชน์แก่เพื่อนใน
จังหวัด
หน่วยงำน
ชลบุรี
จำนวน
๑๕๐ คน

หมำยเหตุ

๔
รายละเอียดของกิจกรรมที่จะดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต่อ)

แผนกำรดำเนินงำน/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์
ของกิจกรรม

(๒) โครงกำรจิตอำสำ
เรำทำควำมดี
ด้วยหัวใจ

บุคลำกร
ทุกระดับ
ในสังกัด
สำนัก
งำน
สำธำรณ
สุข
จังหวัด
ชลบุรี
จำนวน
๑๒ แห่ง
เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ กลุ่มงำน บุคลำกร
บุคคลต้นแบบด้ำน
ควบคุม อำสำ
อำสำสมัครสำธำรณสุข โรคไม่
สมัคร
สำขำวิชำชีพต่ำง ๆ
ติดต่อ สำธำรณ
สุข
ในสังกัด

หมำยเหตุ

เพื่อสร้ำงสังคมที่มี
กลุ่มงำน
คุณธรรมและร่วมเป็น พัฒนำ
จิตอำสำแห่งองค์
คุณภำพ
รำชันย์
รูปแบบ
ร่วมร้อยดวงใจ มุ่งมั่น บริกำร
ทำควำมดีด้วยควำม
สมัครสมำนสำมัคคี
รวมใจให้เป็นหนึ่งเดียว

(๓) โครงกำรคัดเลือก
อำสำสมัคร
สำธำรณสุขดีเด่น

ลงชื่อ

ผู้รับ
ผิดชอบ

เป้ำหมำย
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
เชิง
เชิง งบประมำณ ไตรมำส ไตรมำส ไตรมำส ไตรมำส
ปริมำณ คุณภำพ ที่จะใช้
๑
๓
๔
๒
ต.ค.-ธ..ค ม.ค.-มี.ค. เม.ย.-มิ.ย. ก.ค-ก.ย.

ผู้เสนอแผน

(นำงสำววิมล อนันตกูล)
หัวหน้ำกลุ่มงำนบริหำรทั่วไป
เลขำนุกำรชมรมจริยธรรม

๒๘,๒๐๐

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติแผน

