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1.จติอาสาพฒันา โครงการพฒันา
จริยธรรม จติอาสา 
ชมรมจริยธรรม จติ
อาสา สาธารณสุขระยอง

1. กจิกรรม"จติอาสาพฒันาส่ิงแวดล้อม" 
เพือ่ป้องกนัโรคทีเ่กดิจากยงุลาย และ Big Cleaning day

สสจ./รพ.สสอ./รพ
สต.ทุกแหง่

√ √ √ √ ชมรมจริยธรรม จติ
อาสา สาธารณสุข
ระยอง ร่วมก าจดัแหล่ง
เพาะพนัธุ์ยงุลาย 
พฒันาส่ิงแวดล้อม

 - ชมรมพฒันา
จริยธรรม
และจติอาสา
สาธารณสุขระยอง

2. กจิกรรมจติอาสาถวายพระกศุล "ปณิธานความดี ท าดี
เร่ิมได้ทีใ่จเรา" เนือ่งในวนัคล้ายวนัสวรรคต 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธเิบศร มหาภมูิพลอดุลย
เดชมหาราช บรมนาถบพติ

คลองมะเฟอืง ม.9 
ต.บางบุตร อ.บ้าน
ค่าย จ.ระยอง

√ ร่วมสร้างส่ิงแวดล้อม
ในชุมชนใหส้ะอาด 
น่าอยู่

 - ชมรมพฒันา
จริยธรรม
และจติอาสา
สาธารณสุขระยอง

3. กจิกรรมจติอาสาถวายพระกศุล "ปณิธานความดี ท าดี
เร่ิมได้ทีใ่จเรา" คล้ายวนัสวรรคตพระบาทสมเด็จพระ
จลุจอมเกล้าเจา้อยู่หวั

หน้าวดัสารนาถธรร
มาราม ต.ทางเกวยีน
 อ.แกลง จ.ระยอง

23 
ตค. 
63

ร่วมสร้างส่ิงแวดล้อม
ในชุมชนใหส้ะอาด 
น่าอยู่

 - ชมรมพฒันา
จริยธรรม
และจติอาสา
สาธารณสุขระยอง

แผนการด าเนินการตามแผนการด าเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรม   ของชมรมจริยธรรม ส านักงานสาธารณสุขจงัหวดัระยอง                                 เอกสารหมายเลข 1
ในสังกดัส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ราชการบริหารส่วนภมูิภาค)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.   2564 

•/ รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม  -31 มีนาคม  )     • รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม  -30 กนัยายน  )
ชื่อชมรม ชมรมพฒันาจริยธรรมและจติอาสาสาธารณสุขระยอง         หน่วยงาน สถานทีต้ั่ง ส านักงานสาธารณสุขจงัหวดัระยอง       ชื่อผู้ประสานงาน นางเอื้อมพร  บุราณเคน

ผลการด าเนินการตามแผนการด าเนินงานของชมรมจริยธรรม ประจ าปีงบประมาณ 2564

ประเภท ชื่อโครงการ/กจิกรรม ขั้นตอนกจิกรรมหลัก กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินการ ผลทีค่าดวา่จะได้รับ งบประมาณ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ



4. กจิกรรมจติอาสาท าความสะอาดสถานทีก่กักนัตัว     
 ผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อโควดิ - 19

บริเวณต านานป่ารี
สอร์ท ต.เพ อ.เมือง 
จ.ระยอง

4 มีค ร่วมสร้างส่ิงแวดล้อม
ในทีพ่กันักท่องเทีย่ว
ใหส้ะอาด

 - ชมรมพฒันา
จริยธรรม
และจติอาสา
สาธารณสุขระยอง

5. จติอาสาบ าเพญ็ประโยชน์ร่วมสร้างสุขภาพ
ส่ิงแวดล้อมในขมุชน เกบ็ขยะบริเวณชายหาด
แสงจนัทร์ และบริเวณสถานทีส่าธารณะ

บริเวณชายหาด
แสงจนัทร์และ
บริเวณสถานที่
สาธารณะ

18 มีค ร่วมสร้างสุขภาพ
ส่ิงแวดล้อมในชุมชน
สะอาด น่าอยู่

 - ชมรมพฒันา
จริยธรรม
และจติอาสา
สาธารณสุขระยอง

6. กจิกรรมทอดกฐิน,เขา้วดัฟงัธรรม,ท าบุญในวนัส าคัญ
ทางศาสนา,ท านุบ ารุงศาสนสถาน 

วดัในเขต
อ.เมืองระยอง

√ √ √ √ เสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมและปฏบิัติ
ตนตามหลัก
พระพทุธศาสนา

 - ชมรมพฒันา
จริยธรรม
และจติอาสา
สาธารณสุขระยอง

3.ก าจดัลูกน้ ายงุลาย  ก าจดัขยะ ปรับปรุงวดั /ศาสน
สถาน

วดัในเขต
อ.เมืองระยองทุก
รพ.สต.

√ √ √ √ พระสงฆสุ์ขภาพดี
ไม่ป่วยเป็นโรคทีน่ า
โดยยงุเป็นพาหะ

 - ชมรมพฒันา
จริยธรรม
และจติอาสา
สาธารณสุขระยอง

4.ตรวจสุขภาพพระสงฆแ์ละถวายความรู้ ในการส่งเสริม
สุขภาพและป้องกนัโรค

วดัในเขต
อ.เมืองระยอง 4 วดั

√ √ √ √ พระสงฆสุ์ขภาพดี
คัดกรองความเส่ียง

 - ชมรมพฒันา
จริยธรรม
และจติอาสา
สาธารณสุขระยอง

5.ส่งเสริมสุขภาพ เล้ียงอาหารกลางวนั,กจิกรรม
สร้างสรรค์พฒันาจติ เพือ่เด็กด้อยโอกาสเด็กศึกษาพเิศษ

โรงเรียน
ศึกษาพเิศษ
สถานดูแล
เด็กด้อยโอกาส

√ ส่งเสริมสุขภาพ
จติเด็กด้อยโอกาสเด็ก
ศึกษาพเิศษ

 - ชมรมพฒันา
จริยธรรม
และจติอาสา
สาธารณสุขระยอง
ร่วมกบัสหกรณ์
ออมทรัพย์



6.โครงการตลาดนัดเพือ่ผู้ป่วยยากไร้  ชมรมจริยธรรม 
และจติอาสา สาธารณสุขระยอง

รพ.ทุกแหง่ √ √ √ √ เพือ่น ารายได้ 
ช่วยเหลือ
ผู้ป่วยยากไร้

 - ชมรมพฒันา
จริยธรรม
และจติอาสา
สาธารณสุขระยอง

7.กจิกรรมมอบพลังและความหวงัใหผู้้ติดเชื้อ เอช ไอ วี ศูนยค์ามิลเลียน
 ระยอง

√ เพือ่ช่วยเหลือ
ผู้ติดเชื้อ

 - ชมรมพฒันา
จริยธรรม
และจติอาสา
สาธารณสุขระยอง

2.จริยธรรม
 คุณธรรม
 ในองค์กร

โครงการพฒันา
จริยธรรม คุณธรรม ใน
องค์กรสาธารณสุข
ระยอง

1.จดักจิกรรมส่งเสริมวฒันธรรม รดน้ า ด าหวั เทศกาล
สงกรานต์/กจิกรรมท าบุญเนือ่งในวนัสาธารณสุข

สสจ.ระยอง √ √ สืบสานวฒันธรรมไทย  - ชมรมพฒันา
จริยธรรม
และจติอาสา
สาธารณสุขระยอง

2.จดักจิกรรม สร้างบรรยากาศ ส่งเสริมความสุขในการ
ท างาน การท างานเป็นทีม ผู้บริหารพบเจา้หน้าที ่
รับประทานอาหารกลางวนัร่วมกนั

สสจ.ระยอง √ √ √ √ ส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมในองค์กร 
สร้างความสามัคคี

 - ชมรมพฒันา
จริยธรรม
และจติอาสา
สาธารณสุขระยอง

3.จดักจิกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ การจดัการความรู้ 
เพือ่พฒันาคุณธรรมเจา้หน้าทีใ่นองค์กร โดยการ น้อมน า
หลักปรัชญา เศรษฐกจิพอเพยีงมาใช้

สสจ.ระยอง √ √ √ √ ส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมในองค์กร 
สร้างความสามัคคี

 - ชมรมพฒันา
จริยธรรม
และจติอาสา
สาธารณสุขระยอง






