แผนงาน/กิจกรรม การส่งเสริมคุณธรรม สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
คุณธรรม
เป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม

พอเพียง

ประหยัดพลังงานไฟฟ้า
ร่วมกันปิดสวิตช์ไฟฟ้าทุกครั้งที่เลิกใช้
ปิดเครื่องปรับอากาศ ช่วงพักกลางวัน
และก่อนเลิกงาน ก่อนเวลา 30 นาที

มีวนิ ัย

- การแต่งกายเครื่องแบบ ข้าราชการ
ทุกวันจันทร์
- ปฏิบัติราชการตามกรอบเวลา
- คัดแยกขยะเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่
ปฏิบัติตามประกาศเจตนารมณ์ของ
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง และ
จะประพฤติ ต นด้ ว ยความซื ่ อ ตรง
ซื่อสัตย์ ไม่เรียกรับผลประโยชน์จาก
บุคคลภายนอก
- การร่วมกันทำความสะอาด
สำนักงาน กำหนด 2 เดือน/ครั้ง
- ทำกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างน้อยปีละ
2 ครั้ง

สุจริต

จิตอาสา

วัตถุประสงค์ของโครงการ/
กิจกรรม

ตัวชี้วัด

เพื่อให้บุคลากรมีความพอประมาณ
ในการใช้ไฟฟ้าในปริมาณที่
พอเหมาะ ไม่เปิดไฟในที่สว่าง
เลิกใช้ไฟฟ้าแล้วปิด ช่วยอนุรักษ์
พลังงาน รักษาสิ่งแวดล้อม
ลดค่าใช้จ่าย
เพื่อให้บุคลากรมีวินัย มีสำนึก
รับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม

จำนวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรมฯ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

เพื่อให้บุคลากรมีความซื่อตรง
ซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่น ยืนหยัด ใน
การรักษาความจริง ความถูกต้อง
และความเป็นธรรม

จำนวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรมฯ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

ปีงบประมาณ 2565
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
(ต.ค.-ธ.ค.64) (ม.ค.-มี.ค.65)

จำนวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรมฯ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

เพื่อให้บุคลากรมีจิตสาธารณะและ จำนวนผู้เข้าร่วม
ใส่ใจต่อสังคม
กิจกรรมฯ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.-มิ.ย.65)

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.-ก.ย.65)

ผู้รับผิดชอบ

บุคลากร
ทุกคนใน
สำนักงาน
บุคลากร
ทุกคนใน
สำนักงาน
บุคลากร
ทุกคนใน
สำนักงาน
บุคลากร
ทุกคนใน
สำนักงาน

แผนงาน/กิจกรรม การส่งเสริมคุณธรรม ในการเพิ่มประเด็นคุณธรรมเป้าหมายและกิจกรรม ใน 3 มิติ
มิติที่ 1 การยึดมั่นในหลักธรรมทางศาสนา มิติที่ 2 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มิติที่ 3 วิถีวัฒนธรรม
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
คุณธรรม
เป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

ปีงบประมาณ 2565
ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.-ธ.ค.
64)

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.-มี.ค.
65)

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.-มิ.ย.
65)

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.-ก.ย.
65)

ผู้รับผิดชอบ

มิติที่ 1 การยึดมั่นในหลักธรรมทางศาสนา
การรักษาศีล 5

บุคลากรปฏิบัติตนยึดมั่นหลักธรรมทางศาสนาโดยการรักษาศีล 5
• เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีลดปัญหา • บุคลากรร้อยละ
ได้แก่
ความขัดแย้งสร้างความปรองดองให้กับ 80 ถือปฏิบตั ิ
• ไม่มุ่งร้ายทำลายผู้อื่น
บุคลากรของสำนักงานฯ
• บุคลากรใน
• ไม่ทุจริตคิดโกง ไม่มัวเมา ไม่ละเมิดต่อทรัพย์สินของผู้อื่น • เพื่อให้บุคลากรของสำนักงานฯ ได้นำ สำนักงานไม่
หลั ก ธรรมทางศาสนามาใช้ ใ นการ ประพฤติผิดวินัย
• ไม่ละเมิดต่อจริยธรรมทางเพศ
หรือได้รับข้อ
• ไม่กล่าวถ้อยคำที่ปราศจากสติและขาดความรับผิดชอบ อัน ดำเนินชีวติ อย่างมีความสุข
ร้องเรียนใดๆ
เป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดความแตกแยกทางสังคม
จากบุคคลหรือ
• ไม่ดมื่ ไม่เสพสิ่งของมึนเมาและสิ่งเสพติดทุกชนิด
หน่วยงานอื่น

บุคลากร
ทุกคนใน
สำนักงาน

มิติที่ 2 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
การดำรงชีพ
อย่างประหยัด
สอดคล้องกับ
สถานะของตน
และมีสุขภาพดี

บุคลากรของสำนักงานฯ นำปิ่นโตหรือกล่องบรรจุอาหารที่ปรุง เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้คนในสำนักงานฯ จำนวนผู้เข้าร่วม
จากบ้านมารับประทานที่สำนักงาน
ดำเนิ น ชี ว ิ ต ตามหลั กเศรษฐกิ จพอเพี ยง กิจกรรมฯ ไม่น้อยกว่า
ส่ งเสริ ม สุ ข ภาพและลดปริ ม าณขยะ ร้อยละ 70
ประเภทโฟม บรรจุ อ าหาร และรั ก ษ์
สิ่งแวดล้อม

บุคลากร
ทุกคนใน
สำนักงาน

มิติที่ 3 วิถีวัฒนธรรม
สืบสาน
ประเพณีและ
ดำรงไว้ซึ่งวิถี
วัฒนธรรมไทย

พบเจอ ยิ้ม ไหว้ ทักทายกัน

แต่งกายผ้าไทยประจำวันอังคาร และ วันศุกร์ของสัปดาห์

เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีมารยาทการไหว้
การทักทาย เวลาพบปะกันหรือลาจากกัน
ที่เป็นวัฒนธรรมไทยอันดี ก่อให้เกิดความ
รักความสามัคคี
เพื ่ อ สร้ า งการรั บ รู ้ ความเป็ น เอกลักษณ์
วั ฒ นธรรม ประเพณี วิ ถ ี ช ี ว ิ ต และภู มิ
ปัญญาท้องถิ่น ปลูกฝังให้บุคลากรมีความ
ภาคภูมิใจในความเป็นไทย

บุคลากรร้อยละ 80
ถือปฏิบัติ

บุคลากร
ทุกคนใน
สำนักงาน

บุคลากรร้อยละ 80
ถือปฏิบัติ

บุคลากร
ทุกคนใน
สำนักงาน

