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๑)พอเพียง 
๑.ใช้ทรัพยากรของ
ราชการอย่างคุ้มค่า
และเกิดประโยชน์
สูงสุด 

ใช้ทรัพยากรให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 

๑.การใช้ไฟฟ้า/
น ้าประปาอย่าง
ประหยัดคุ้มค่า 

๑.ลดปริมาณการใช้ไฟฟ้า 
และน ้าประปา 
(ตามเกณฑ์ของกรมทรัพยากร
น ้า) 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ การใช้
ไฟฟ้า น ้าประปา อย่าง
ประหยัดคุ้มค่า(ลดลงร้อยละ 
๕ ของปีงบประมาณ ๒๕๖๒) 

-ลดการใช้ไฟฟ้า (ตามเกณฑ์
ของกระทรวงพลังงาน) 
-ลดการใช้น ้าประปา 
(ตามเกณฑ์ของกรม
ทรัพยากรน ้า) 

๑.อัตราการใช้ไฟฟ้ายังมีแนวโน้มท่ีเพิ่มขึ น 
๒.อัตราการใช้น ้าประปา ลดลง จากปีก่อน  

  ๒.การใช้รถราชการ
เพื่อประโยชน์ทาง
ราชการเท่านั น 

๒.๑ ควบคุมก้ากับการใช้รถ
ราชการเป็นไปตามมาตรการ 
ไม่ใช้รถราชการเพื่อการ
ส่วนตัว 
๒.๒ ตรวจสอบการใช้น ้ามัน
เชื อเพลิงสอดคล้องกับบันทึก
การใช้รถราชการ 
๒.๓ ตรวจสอบจากบันทึกการ
ขออนุญาติและบันทึกการใช้
รถราชการ 
๒.๔ บันทึกการซ่อมแซมและ
บ้ารุงรักษา 

๑.ให้เจ้าหน้าท่ีรัฐถือปฏิบัติ
ตามประกาศมาตรการ
ป้องกันการทุจริตและแก้ไข
การกระท้าผิดวินัย ลงวันท่ี 
๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เรื่อง 
มาตรการการใช้รถราชการ 
๒.ติดตามประเมิน
ตรวจสอบภายใน 
๓.จัดตั งกลุ่มเสริมสร้าง
คุณธรรมและบริหารงานท่ี
โปร่งใส สอดส่องดูแล 

๑.จากการประเมินตรวจสอบภายใน พบว่าเจ้าหน้าท่ี
รัฐใช้รถราชการเพื่อประโยชน์ทางราชการ มิใช่ใช้ใน
กิจส่วนตัว 
๒.มีการอนุมัติใช้น ้ามันเชื อเพลิงและอนุมัติซ่อมแซม
บ้ารุงรักษารถราชการเป็นไปตามระเบียบ 
๓. มีบันทึกการอนุญาตใช้รถราชการและบันทึกการ
ใช้รถราชการครบถ้วนถูกต้อง  
๔.สสอ.ได้ด้าเนินการรายงานผลการปฏิบัติงานตาม
มาตรการเร่งด่วนของส้านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข. 

 

ฃ 
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มีนาคม ๖๓ 
๒)วินัย 
ปฏิบัติตนตาม
กฎหมายระเบียบ 
ประมวล จริยธรรม 
จรรยาบรรณ
วิชาชีพ 
และกฎ กติกา 
วัฒนธรรมองค์กร 

๑.การตรงต่อเวลา -การมาปฏิบัติงานไม่
สายเกินก้าหนด 
-การเข้าประชุม 
ตรงเวลา 

-เจ้าหน้าท่ีรัฐมาปฏิบติังาน
ทันเวลา  
ร้อยละ ๑๐๐ 
-เจ้าหน้าท่ีรัฐเข้าประชุมตรง
เวลาไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ 

ประกาศข้อปฏิบัติให้
บุคลากรมาท้างาน และเข้า
ประชุมตรงตามเวลา 
รวมทั งประพฤติปฏิบัติตน
ตามระเบียบวินัย 

-พบว่าบุคลากรในสังกัดท่ีมาปฏิบัติงานสาย จ้านวน ๕ 
คน ได้กระท้าการพูดคุยกล่าวตักเตือน 
-พบว่ามบีุคลากรท่ีมักจะเข้าประชุมไม่ตรงเวลา 
ประมาณ ๔-๖ คน แต่ลดลง จากปีท่ีผ่านมา ทั งนี 
เนื่องจากพื นท่ีห่างไกล  

๒.รักษาระเบียบ
วินัย 

พฤติกรรมการกระท้า
ผิดระเบียบวินัย 

ไม่มีผู้กระท้าผิดระเบียบวินัย  ปฏิบัติตามระเบียบวินัย - พบบุคลากรในสังกัดสสอ.แก่งกระจาน มีพฤติกรรมท่ี
กระท้าผิดวินัยบ้างเล็กน้อย ได้กล่าวตักเตือน 

 มีวินัยสวมหมวก
นิรภัย/คาดเข็มขัด
นิรภัย 

 

จ้านวนผู้สวมหมวกนิรภัย/
คาดเข็มขัดนิรภัย ร้อยละ 
๑๐๐ 

-บุคลากรสาธารณสุขสวม
หมวกนิรภัย คาดเข็มขัด
นิรภัยทุกครั ง ในการขับขี่
รถยนต์ และ 
รถจักรยานยนต์ 

- แผนงานหลักของประเด็นปัญหา พชอ.แก่งกรจาน
เรื่อง อุบัติเหตุทางถนน ให้บุคลากรและเจ้าหน้าท่ีรัฐ
เป็นแบบอย่างท่ีดี มีการสวมหมวกกันน็อคและคาดเข็ม
ขัดนิรภัยขณะขับขี่ ร้อยละ ๑๐๐ 

มีวินัยการดูแล
สุขภาพ 

-บุคลากรสาธารณสุขมี BMI 
เกินเกณฑ์มาตรฐาน ลดลง
อย่างน้อยร้อยละ ๑๐ 

-มีการออกก้าลังกายอย่าง
น้อย ๓ วันต่อสัปดาห์  
-รับประทานอาหารลด
หวานมันเค็ม 

-รพ.แก่งกระจานก้าลังด้าเนินการท้าแผนตรวจสุขภาพ
ประจ้าปี ๒๕๖๓ 
 

-บุคลากรไม่สูบบุหรี่/ด่ืมสุรา
ในสถานท่ีราชการ 
-บุคลากรสูบบุหรี่สามารถ
เลิกบุหรี่ ร้อยละ ๕ 

-ติดป้ายห้ามด่ืมสุราและสูบ
บุหรี่ในสถานท่ีราชการ 
-เจ้าหน้าท่ีท่ีสูบบุหรี่  
-เข้าร่วมกิจกรรมเลิกบุหรี่ 

-ไม่พบเจ้าหน้าท่ีสูบบุหรี่/ด่ืมสุราในสถานท่ีราชการ 
-แต่ยังมีเจ้าหน้าท่ี สูบบุหรี่ จ้านวน ๓ คน 
และด่ืมสุรา จ้านวน ๕ คน เป็นบางครั ง ไม่ติดสุรา และ
สามารถงดได้ช่วงเข้าพรรษา 
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มีนาคม ๖๓ 
๒)วินัย 
  องค์กรมีกระบวนการ

ยกย่อง เชิดชูเกียรต ิ
การท้าความดีหรือบุ
คลผู้มีคุณธรรม ใน
รูปแบบต่างๆ 

หน่วยงานมีการจัดกิจกรรม
ยกย่อง เชิดชูเกียรต ิทุก

หน่วยงาน 

-ประกวดคนดีศรี
สาธารณสุข/ข้าราชการพล
เรือนดีเด่น/เพชรเม็ดงาม 
-คัดเลือกหน่วยงาน
คุณธรรมดีเด่น 

-สสอ.ไม่ได้ส่งบุคลากรเข้ารับการพิจารณาขข้าราชการ
พลเรือนดีเด่น 
-ประกวดคนดีศรีสาธารณสุข ยังไม่ถึงก้าหนดการ 
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มีนาคม ๖๓ 

๓)สุจริต 
๑.ยึดมั่นในความ
ถูกต้องและความดี
งามตามบรรทัด
ฐานขององค์กร 

 

๑.ไม่มีพฤติกรรม
ผลประโยชน์ทับ
ซ้อน 

พฤติกรรมเส่ียงต่อ
ผลประโยชน์ 
ทับซ้อน 

ไม่มีพฤติกรรมและข้อ
ร้องเรียนเกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
(ตามเกณฑ์ ITA 
๕ ด้าน) 

- ตั งกล่องรับเรื่องร้องเรียน
ผล 
ประโยชน์ทับซ้อน 
-ก้าหนดช่องทางอื่นๆ
(โทรศัพท์) ในการรับเรื่อง
ร้องเรียนฯ 
-การเผยแพร่การจัดซื อจัด
จ้างผ่านส่ือสาธารณะ 

- สสอ.แก่งกระจานและบุคลากรในสังกัดได้ประกาศ
เจตนารมต่อต้านการทุจริต 
- สสอ.แก่งกระจานและรพ.สต.ในสังกัดไม่มีการ
ร้องเรียนด้านการทุจริต ตามมาตรการเร่งด่วน 
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มีนาคม ๖๓ 
๓)สุจริต      
๒.การท้างานตาม
หลักธรรมาภิบาล 

 
 

พฤติกรรมการ
ท้างานถูกต้อง 
โปร่งใส ตรวจสอบ
ได้ โดยยึดหลัก
คุณธรรมน้าไทย
และขับเคล่ือน
ค่านิยมของ
กระทรวง
สาธารณสุข 

พฤติกรรมการท้างาน
ตามหลักธรรมาภิ
บาล 

 
 
 
 
 

 

- ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการ
ด้าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ(ITA) ร้อยละ ๙๐ 
-บุคลากรมีความรู้ ITAและ
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

-บุคลากรได้รับการประชุม/
อบรมคุณธรรมและความ
โปร่งใส ตามตัวชี วัด และ
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
-มีการประชุมวิเคราะห์
ความเส่ียงผลประโยชน์ทับ
ซ้อน 

-สสอ.แก่งกระจานมีการประชุมกลุ่มวิเคราะห์ความ
เส่ียงผลประโยชน์ทับซ้อน 
-สสอ.จัดท้าคู่มือ การรับเรื่องร้องเรียน คู่มือวิเคราะห์
ความเส่ียงผลประโยชน์ทับซ้อน คู่มือการปฏิบัติงาน
ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และการจัดหาพัสดุ ฯลฯ 
เพื่อเป็นแนวทางถือปฏิบัติแก่บุคลากรในสังกัด 
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๔)จิตอาสา 
ช่วยเหลือส่วนรวม 
องค์กรโดยมิได้หวัง
ผลตอบแทน และ
เสียสละประโยชน์
ส่วนตนเพื่อองค์กร 

ให้ความร่วมมือกับ
กิจกรรมส่วนรวม
ขององค์กรด้วย
ความยินดีและไม่
หวังผลตอบแทน 

พฤติกรรมจิตอาสา -จ้านวนกิจกรรมบ้าเพ็ญ
สาธารณประโยชน์/จิตอาสา 
อย่างน้อย ๒ ครั ง ต่อป ี
-ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา
เพิ่มขึ น ร้อยละ ๕ 
-จิตอาสาภาคประชาชนหรือ
เครือข่ายเข้าร่วมกิจกรรม 
อย่างน้อย ๒ ครั งต่อปี 
เพิ่มขึ น 
ร้อยละ ๕ 
 

สนับสนุน ส่งเสริมการจัด
กิจกรรมบ้าเพ็ญ
สาธารณประโยชน์/ 
จิตอาสาของบุคลากร
สาธารณสุขดังนี  
๑.ขอความร่วมมือบุคลากร
ร่วมงานขององค์กร 
๒.จัดกิจกรรมบ้าเพ็ญ
ประโยชน์จิตอาสา 
๓.ท้าบุญ/ไหว้พระ/ฟงั
เทศน์/ปฏิบัติธรรม 
 

-สสอ.แก่งกระจาน ได้จัดท้าโครงการจิตอาสา ท้าความ
ดี ด้วยหัวใจ เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ปีงบประมาณ 
๒๕๖๓ ครอบคลุมทั ง ๕๒ หมู่บ้าน สถานท่ีราชการ 
สถานบริการสาธารณสุข วัด โรงเรียน และศูนย์เด็ก
เล็ก ฯลฯ โดยมีกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาล้าน ้า คูคลอง
ในชุมชน จิตอาสาพัฒนาถนน ไหล่ทาง การสัญจรทาง
ถนน และจิตอาสาพัฒนา/ปรับปรุงส่ิงแวดล้อม/ท้า
ความสะอาด ก้าจัดแหล่เพาะพันธุ์ลูกน ้ายุงลาย 
สถานท่ีราชการ วัด โรงเรียน ศพด. แหล่งสาธารณะ 
ฯลฯ  
-ผลการด้าเนินงานตามโครงการ ตามภาพประกอบ 

 

 

 

 

 

 



โครงการจิตอาสา 

 

 

 

 

 

 



กิจกรรมรณรงค์ป้องกันภัยอุบัติเหตุ/ส่งเสริมความรู้ในเยาวชน 

 

 

 

 

 

 

 



กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในบุคลากร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน 

ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เร่ือง  แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลแก่งกระจาน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ช่ือหน่วยงาน : …ส้านักงานสาธารณสุขอ้าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี…………………………..………………… 
วัน/เดือน/ปี : ๑๙ มีนาคม  ๒๕๖๓…………………………………………………………….. 
หัวข้อ : ๑. รายงานผลการด้าเนินการขับเคล่ือนองค์กรคุณธรรม ของส้านักงานสาธารณสุขอ้าเภอแก่งกระจาน 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓  ๔ ประการคือ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา  
          ๒.รูปภาพประกอบกิจกรรมตามโครงการฯ 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) : ส้านักงานสาธารณสุขอ้าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ได้
สรุปผลการด้าเนินงานการขับเคล่ือนองค์กรคุณธรรม ในระหว่างตุลาคม ๖๒ - มีนาคม ๖๓ พร้อม
ภาพประกอบกิจกรรมโครงการฯ: พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา  ตามเอกสารท่ีแนบมา 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Link ภายนอก : www.kaengkrachan-hotpital.com……………………………………………………. 
หมายเหตุ : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล 

 

(นายไพทูร  ศิลปศร) 
ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

       วันท่ี...๑๙.....เดือน มีนาคม....พ.ศ. ๒๕๖๓........ 

ผู้อนุมัติรับรอง 

 

                  (นายสุขประเสริฐ  ทับสี) 
          ต าแหน่ง สาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน 
          วนัท่ี...๑๙.....เดือน มีนาคม..พ.ศ. ๒๕๖๓.. 

ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

 

(นางสาวศุภณัฏฐ์    โสภณจิรโรจน์ ) 
ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 

วันท่ี...๑๙.....เดือน มีนาคม....พ.ศ. ๒๕๖๓........ 

 

 

 

 



 

ค ำอธิบำยแบบฟอร์มกำรขอเผยแพร่ข้อมูลผ่ำนเว็บไซต์โรงพยำบำลแก่งกระจำน 

หัวข้อ ค ำอธิบำย 

หน่วยงาน ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรีเป็นผู้จัดท าและ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 

วัน/เดือน/ป ี วันเดือนปีท่ีขอน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

หัวข้อ ก าหนดหัวข้อท่ีจะน าขึ้นเผยแพร่โดยให้มีใจความส าคัญ 

ท่ีมาจากเนื้อหามีความยาวไม่เกิน ๒ บรรทัด 

รายละเอียดข้อมูล เลือกใช้ค าอธิบาย/ค าบรรยายท่ีมีความกระชับ 
ใช้ภาษาท่ีเข้าใจง่ายและสะกดค าให้ถูกต้องตามอักขระวิธีเหมาะสม 

กับลักษณะรูปแบบข้อมูลแต่ละชนิด 

Link ภายนอก ให้ระบุ Link ท่ีอ้างอิงหรือน ามาใช้ในการเผยแพร่ ในเว็ปไซด์โรงพยาบาล 
แก่งกระจาน. www.kaengkrachan-hotpital.com 

หมายเหตุ ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล 
(ผู้รายงาน) 

ระบุลงลายมือช่ือผู้ได้รับมอบหมาย 
(เจ้าของข้อมูล) 

ผู้อนุมัติรับรอง ระบุลงลายมือช่ือของหัวหน้าหน่วยงาน ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 

แก่งกระจาน 

ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูล 
ขึ้นเผยแพร่ (Web Editor) 

ระบลุงลายมือช่ือผู้ท าการ Upload ข้อมูลขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ โรงพยาบาล
แก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ ส้านักงานสาธารณสุขอ้าเภอแก่งกระจาน.....จังหวัดเพชรบุรี  งานบริหารท่ัวไป ๐๓๒-๔๕๙๒๘๑ 
ท่ี  พบ ๐๘๓๒.๐๐๑/๑๗๘    วันท่ี   ๑๘  มีนาคม   ๒๕๖๓. 
เร่ือง ส่งสรุปผลการด้าเนินงานการขับเคล่ือนองค์กรคุณธรรม ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี 
 
 ตาม  แนวทางการด้าเนินงานตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) ก้าหนดให้หน่วยงาน มีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตใน
หน่วยงาน (EB ๑๘) นั น ส้านักงานสาธารณสุขอ้าเภอแก่งกระจาน ได้จัดท้าแผนแนวทางการขับเคล่ือนองค์กร
คุณธรรม น้าไทย ๔ ประการ คือ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ และได้ด้าเนินการตาม
แผนแนวทางการขับเคล่ือนองค์กรคุณธรรมของหน่วยงานและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลในสังกัด 
ในช่วงระยะเวลาท่ีมาตั งแต่ เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ - มีนาคม ๒๕๖๓ นั น 

 ในการนี  ส้านักงานสาธารณสุขอ้าเภอแก่งกระจาน ขอส่งสรุปผลการด้าเนินงานการขับเคล่ือน
องค์กรคุณธรรม และเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะผ่านเว็ปไซต์ต่อไป รายละเอียดตามเอกสารท่ีแนบมา 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและด้าเนินการต่อไป 

 
 
 

(นายสุขประเสริฐ   ทับสี) 
นักวิชาการสาธารณสุขช้านาญการ  รักษาราชการแทน 

สาธารณสุขอ้าเภอแก่งกระจาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ ส้านักงานสาธารณสุขอ้าเภอแก่งกระจาน.....จังหวัดเพชรบุรี  งานบริหารท่ัวไป ๐๓๒-๔๕๙๒๘๑ 
ท่ี  พบ ๐๘๓๒.๐๐๑/๑๗๙    วันท่ี   ๑๘  มีนาคม   ๒๕๖๓ 
เร่ือง ขอรายงานผลการด้าเนินงานการขับเคล่ือนองค์กรคุณธรรม และขออนุญาตเผยแพร่ 
เรียน สาธารณสุขอ้าเภอแก่งกระจาน 
 
 ตาม  แนวทางการด้าเนินงานตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) ก้าหนดให้หน่วยงาน มีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตใน
หน่วยงาน (EB ๑๘) นั น ส้านักงานสาธารณสุขอ้าเภอแก่งกระจาน กระจาน ได้จัดท้าแผนแนวทางการ
ขับเคล่ือนองค์กรคุณธรรม น้าไทย ๔ ประการ คือ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ และ
ได้ด้าเนินการตามแผนแนวทางการขับเคล่ือนองค์กรคุณธรรมของหน่วยงานและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต้าบลในสังกัด ในช่วงระยะเวลาท่ีมาตั งแต่ เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ - มีนาคม ๒๕๖๓ นั น 

 ในการนี  ส้านักงานสาธารณสุขอ้าเภอแก่งกระจาน ขอรายงานสรุปผลการด้าเนินงานการ
ขับเคล่ือนองค์กรคุณธรรม และเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะผ่านเว็ปไซด์ต่อไป รายละเอียดตามเอกสารท่ีแนบมา 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติและอนุญาตเผยแพร่ผ่านเว็ปไซต์ต่อไป 
 
 

(นางสาวศุภณัฏฐ์   โสภณจิรโรจน์) 
เจ้าพนักงานธุรการ 

                                                 -อนุญาตเผยแพร่ 
 
 
 
 

     (นายสุขประเสริฐ   ทับสี) 
นักวิชาการสาธารณสุขช้านาญการ  รักษาราชการแทน  

  สาธารณสุขอ้าเภอแก่งกระจาน 
      ๑๘  มีนาคม   ๒๕๖๓ 

 

 


