
 
แนวทางการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ : พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา 

คุณธรรม พฤติกรรมบ่งชี้ ประเด็นการประเมิน ตัวชี้วัดความส าเร็จ การด าเนินงาน เคร่ืองมือ/แบบรายงาน หน่วยงานที่ด าเนินการ 
๑)พอเพียง 
๑.ใช้ทรัพยากรของ
ราชการอย่างคุ้มค่า
และเกิดประโยชน์
สูงสุด 

ใช้ทรัพยากรให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 

๑.การใช้ไฟฟ้า/
น ้าประปาอย่าง
ประหยัดคุ้มค่า 

๑.ลดปริมาณการใช้ไฟฟ้า 
และน ้าประปา 
๑.๑ ลดปริมาณการใช้ไฟฟ้า
(ตามเกณฑ์ของกระทรวง
พลังงาน) 
๑.๒ ลดปริมาณการใช้
น ้าประปา(ตามเกณฑ์ของ
กรมทรัพยากรน ้า) 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ การ
ใช้ไฟฟ้า น ้าประปา อย่าง
ประหยัดคุ้มค่า (ลดลงร้อย
ละ ๕ ของปีงบประมาณ 
๒๕๖๒) 
 

-ลดการใช้ไฟฟ้า (ตาม
เกณฑ์ของกระทรวง
พลังงาน) 
-ลดการใช้น ้าประปา 
(ตามเกณฑ์ของกรม
ทรัพยากรน ้า) 

๑.รายงานการใช้ไฟฟ้า
เปรียบเทียบ 

ระหว่างปี ๒๕๖๓ และปี 
๒๕๖๒ ลดลง 

๒.แบบรายงานการใช้
น ้าประปาเปรียบเทียบ 
ระหว่างปี ๒๕๖๓ และปี 
๒๕๖๒ ลดลง 
 

สสอ./รพ.สต. 
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คุณธรรม พฤติกรรมบ่งชี้ ประเด็นการประเมิน ตัวชี้วัดความส าเร็จ การด าเนินงาน เคร่ืองมือ/แบบรายงาน หน่วยงานที่ด าเนินการ 
๑.ใช้ทรัพยากรของ
ราชการอย่างคุ้มค่า
และเกิดประโยชน์
สูงสุด 

ใช้ทรัพยากรให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 

๒.การใช้รถราชการ
เพื่อประโยชน์ทาง
ราชการเท่านั น 

๒.๑ ควบคุมก้ากับการใช้
รถราชการเป็นไปตาม
มาตรการ 
ไม่ใช้รถราชการเพื่อการ
ส่วนตัว 
๒.๒ ตรวจสอบการใช้
น ้ามันเชื อเพลิงสอดคล้อง
กับบันทึกการใช้รถ
ราชการ 
๒.๓ ตรวจสอบจากบันทึก
การขออนุญาติและบันทึก
การใช้รถราชการ 
๒.๔ บันทึกการซ่อมแซม
และบ้ารุงรักษา 
 
 
 
 
 

๑.ประชุมแจ้งให้ถือ
ปฏิบัติตามประกาศ
มาตรการส้าคัญเร่งด่วน
เชิงรุกเพื่อป้องกันการ
ทุจริตและแก้ไขการ
กระท้าผิดวินัยของ
เจ้าหน้าท่ีรัฐในสังกัด ลง
วันท่ี ๑ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๒ เรื่อง มาตรการ
การใช้รถราชการ 
๒.ติดตามประเมิน
ตรวจสอบภายใน 
๓.จัดตั งกลุ่มเสริมสร้าง
คุณธรรมและ
บริหารงานท่ีโปร่งใส 
สอดส่องดูแล 
๔.ให้ทุกรพ.สต.จัดท้า
รายงานสรุปผลการ
ด้าเนินงานตาม
มาตรการเร่งด่วน ๔ 
ด้าน 

๑.บันทึกการอนุญาตใช้
รถราชการและบันทึก
การใช้รถราชการ
ครบถ้วนถูกต้อง 
๒.การขออนุมัติใช้น ้ามัน
เชื อเพลิงเป็นไปตาม
ระเบียบ 
๓.มีบันทึกการขออนุมัติ
ซ่อมแซม/บ้ารุงรักษา
เป็นไปตามระเบียบ 
๔.แบบรายงานผลการ
ปฏิบัติงานตาม
มาตรการเร่งด่วนของ
ส้านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 

สสอ./รพ.สต. 
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คุณธรรม พฤติกรรมบ่งชี้ ประเด็นการประเมิน ตัวชี้วัดความส าเร็จ การด าเนินงาน เคร่ืองมือ/แบบรายงาน หน่วยงานที่ด าเนินการ 
๒)วินัย 
ปฏิบัติตนตาม
กฎหมายระเบียบ 
ประมวล จริยธรรม 
จรรยาบรรณวิชาชีพ 
และกฎ กติกา 
วัฒนธรรมองค์กร 

๑.การตรงต่อเวลา การมาปฏิบัติงานไม่
สายเกินก้าหนด 

จ้านวนผู้มาปฏิบัติงาน
ทันเวลา  

ร้อยละ ๑๐๐ 

ประกาศข้อปฏิบัติให้
บุคลากรมาท้างาน และ
เข้าประชุมตรงตามเวลา 
รวมทั งประพฤติปฏิบัติ
ตนตามระเบียบวินัย 

-แบบบันทึกการลงเวลา 
มาปฏิบัติงาน(ตาม 
ฟอร์มของแต่ละ
หน่วยงาน และเก็บไว้ที่ 
หน่วยงาน 
-แบบสรุปจ้านวน
ผู้ปฏิบัติงานตรงเวลา 
-แบบบันทึกการเข้า
ประชุมตรงเวลา 

สสอ./รพ.สต. 

การเข้าประชุม 
ตรงเวลา 

จ้านวนผู้เข้าประชุมตรง
เวลาไม่น้อยกว่า ร้อยละ 

๘๐ 

 ๒.รักษาระเบียบวินัย พฤติกรรมการกระท้า
ผิดระเบียบวินัย 

ไม่มีผู้กระท้าผิดระเบียบ
วินัย  

ปฏิบัติตามระเบียบวินัย - รายงานการกระท้าผิด
วินัย 

สสอ./รพ.สต. 

  มีวินัยสวมหมวก
นิรภัย/คาดเข็มขัด
นิรภัย 

 

จ้านวนผู้สวมหมวกนิรภัย/
คาดเข็มขัดนิรภัย ร้อยละ 
๑๐๐ 

-บุคลากรสาธารณสุข
สวมหมวกนิรภัย คาด
เข็มขัดนิรภัยทุกครั ง ใน
การขับขี่รถยนต์ และ 
รถจักรยานยนต์ 

-แบบเฝ้าระวังการสวม
หมวกนิรภัยและคาด
เข็มขัดนิรภัย 
-สังเกต/สุ่มตรวจสอบ  

สสอ./รพ.สต. 

  มีวินัยการดูแลสุขภาพ -บุคลากรสาธารณสุขมี 
BMI เกินเกณฑ์มาตรฐาน 
ลดลงอย่างน้อยร้อยละ 
๑๐ 

-มีการออกก้าลังกาย
อย่างน้อย ๓ วันต่อ
สัปดาห์  
-ลดอาหารหวานมันเค็ม 

-แบบการตรวจร่างกาย
เบื องต้น 
 -แบบสรุปผลตรวจ
สุขภาพประจ้าปี 

สสอ./รพ.สต. 
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คุณธรรม พฤติกรรมบ่งชี้ ประเด็นการประเมิน ตัวชี้วัดความส าเร็จ การด าเนินงาน เคร่ืองมือ/แบบรายงาน หน่วยงานที่ด าเนินการ 
๒)วินัย 
ปฏิบัติตนตาม
กฎหมายระเบียบ 
ประมวล จริยธรรม 
จรรยาบรรณวิชาชีพ 
และกฎ กติกา 
วัฒนธรรมองค์กร 

๒.รักษาระเบียบวินัย มีวินัยการดูแลสุขภาพ -บุคลากรสาธารณสุข 
ไม่สูบบุหรี่/ด่ืมสุรา 
ในสถานท่ีราชการ 
ร้อยละ ๑๐๐ 
-บุคลากรสาธารณสุข 
ท่ีสูบบุหรี่สามารถเลิกบุหรี่ 
ร้อยละ ๕ 

-ติดป้ายห้ามด่ืมสุราและ
สูบบุหรี่ในสถานท่ี
ราชการ 
-ส้ารวจข้อมูลเจ้าหน้าท่ี
ท่ีสูบบุหรี่  
-เข้าร่วมกิจกรรมเลิก
บุหรี่ 

-ไม่พบเจ้าหน้าท่ี 
สูบบุหรี่ในสถานท่ี
ราชการ 
-มีข้อมูลการเลิกบุหรี่
ผ่านระบบ HDC  

สสอ./รพ.สต. 

  องค์กรมีกระบวนการ
ยกย่อง เชิดชูเกียรต ิ
การท้าความดีหรือบุ
คลผู้มีคุณธรรม ใน
รูปแบบต่างๆ 

หน่วยงานมีการจัด
กิจกรรมยกย่อง เชิดชู
เกียรต ิทุกหน่วยงาน 

-ประกวดคนดีศรี
สาธารณสุข/ข้าราชการ
พลเรือนดีเด่น/เพชรเม็ด
งาม 
-คัดเลือกหน่วยงาน
คุณธรรมดีเด่น 

-รายงานผลการคัดเลือก
คนดีศรีสาธารณสุข/
ข้าราชการพลเรือน
ดีเด่น/เพชรเม็ดงาม/
หน่วยงานคุณธรรม
ดีเด่น 

สสอ./รพ.สต. 
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คุณธรรม พฤติกรรมบ่งชี้ ประเด็นการประเมิน ตัวชี้วัดความส าเร็จ การด าเนินงาน เคร่ืองมือ/แบบรายงาน หน่วยงานที่ด าเนินการ 
๓)สุจริต 
๑.ยึดมั่นในความ
ถูกต้องและความดี
งามตามบรรทัดฐาน
ขององค์กร 

 

๑.ไม่ใช้เวลาราชการ
ปฏิบัติธุระส่วนตัว 

 
 
 
 

พฤติกรรมการใช้เวลา
ราชการปฏิบัติธุระ
ส่วนตัว 
 
 
 

ไม่มีผู้มีพฤติกรรมการใช้
เวลาราชการปฏิบัติธุระ
ส่วนตัว หรือมีจ้านวน
ลดลง 
 
 

- บุคลากรปฏิบัติงาน
อย่างสุจริต 
- บุคลากรยึดมั่นใน
ความถูกต้องและความดี
ตามบรรทัดฐานของ
องค์กร 

- ไม่มีเรื่องร้องเรียน 
-ประกาศเจตนารมสร้าง
จิตส้านึกในการเป็น
ข้าราชการท่ีดี 
 

สสอ./รพ.สต. 

 ๒.ไม่มีพฤติกรรม
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

พฤติกรรม
ผลประโยชน์ 
ทับซ้อน 

ไม่มีพฤติกรรมและข้อ
ร้องเรียนเกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
(ตามเกณฑ์ ITA 
๕ ด้าน) 

- ตั งกล่องรับเรื่อง
ร้องเรียนผล 
ประโยชน์ทับซ้อน 
-ก้าหนดช่องทางอื่นๆ
(โทรศัพท์) ในการรับ
เรื่องร้องเรียนฯ 
-การเผยแพร่การจัดซื อ
จัดจ้างผ่านส่ือสาธารณะ 
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๓)สุจริต 
๒.การท้างานตาม
หลักธรรมาภิบาล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

พฤติกรรมการท้างาน
แสดงให้เห็นถึงความ
รับผิดชอบมีความ
โปร่งใส เน้นการมี
ส่วนร่วม และรับฟัง
ฉันทามติ ตามหลัก
นิติธรรม ค้านึงถึง
ความเสมอภาค การ
กระจายอ้านาย อย่าง
มีประสิทธิภาพเพื่อให้
เกิดประสิทธิผลต่อ
ภารกิจและตอบสนอง
ความต้องการของ
ประชาชน 

พฤติกรรมการท้างาน
ตามหลักธรรมาภิบาล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- ระดับคะแนนการส้ารวจ
ความคิดเห็นผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียของการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด้าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ(ITA)จาก
ส้านักงาน ป.ป.ท. ร้อยละ 
๙๐ 
 
 

-บุคลากรปฏิบัติงาน
อย่างมีธรรมาภิบาล/ 
ปฏิบัติงานตามระเบียบ 
กฏหมายราชการ/เฝ้า
ระวังป้องกันการเกิดผล
ประโยชน์ทับซ้อน/
ป้องกันการทุจริต 
คอรัปช่ัน/ เสริมสร้าง
คุณธรรม ความซื่อสัตย์ 
สุจริต และความโปร่งใส 

-การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการ
ด้าเนินการของ
หน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and 
Transparency 
Assessment - ITA) 
จากส้านักงาน ป.ป.ท. 

สสอ./รพ.สต. 
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คุณธรรม พฤติกรรมบ่งชี้ ประเด็นการ
ประเมิน 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ การด าเนินงาน เคร่ืองมือ/แบบรายงาน หน่วยงานที่ด าเนินการ 

๔)จิตอาสา 
ช่วยเหลือส่วนรวม 
องค์กรโดยมิได้หวัง
ผลตอบแทน และ
เสียสละประโยชน์
ส่วนตนเพื่อองค์กร 

ให้ความร่วมมือกับ
กิจกรรมส่วนรวมของ
องค์กรด้วยความยินดี
และไม่หวัง
ผลตอบแทน 

พฤติกรรมจิตอาสา -บุคลากรในสังกัด สมัคร
จิตอาสา ร้อยละ ๑๐๐ 
-อสม. สมัคร จิตอาสา 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
-จ้านวนกิจกรรมบ้าเพ็ญ
สาธารณประโยชน์/จิต
อาสา อย่างน้อย ๔ ครั ง 
ต่อป ี
-ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจิต
อาสาเพิ่มขึ น ร้อยละ ๑๐ 
-จิตอาสาภาคประชาชน
หรือเครือข่ายเข้าร่วม
กิจกรรม อย่างน้อย ๔ 
ครั งต่อปี เพิ่มขึ น 
ร้อยละ ๕ 

สนับสนุน ส่งเสริมการ
จัดกิจกรรมบ้าเพ็ญ
สาธารณประโยชน์/ 
จิตอาสาของบุคลากร
สาธารณสุขดังนี  
๑.ขอความร่วมมือ
บุคลากรร่วมงานของ
องค์กร 
๒.จัดกิจกรรมบ้าเพ็ญ
ประโยชน์จิตอาสา 
๓.ท้าบุญ/ไหว้พระ/ฟงั
เทศน์/ปฏิบัติธรรม 
 

-รายงานจิตอาสาด้าน
การแพทย์และ
สาธารณสุขทุกเดือน 
-รายงาน One page 
กิจกรรมทุกครั งท่ี
ด้าเนินงานจิตอาสา 
-ลงทะเบียนร่วม
กิจกรรมจิตอาสา 
 

สสอ./รพ.สต. 

     
 
 

  ลงช่ือ...............................................ผู้จัดท้า        ลงช่ือ.....................................................................ผู้อนุมัติ 
         (นายไพทูร   ศิลปศร)            (นายสุขประเสริฐ   ทับสี) 
     นักวิชาการสาธารณสุขช้านาญการ           นักวิชาการสาธารณสุขช้านาญการ รักษาราชการแทน 

       สาธารณสุขอ้าเภอแก่งกระจาน 
   ๓  มกราคม  ๒๕๖๓



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน 

ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เร่ือง  แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลแก่งกระจาน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ช่ือหน่วยงาน : …ส้านักงานสาธารณสุขอ้าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี…………………………..………………… 
วัน/เดือน/ปี : …๖  มกราคม  ๒๕๖๓…………………………………………………………….. 
หัวข้อ : ๑. แนวทางขับเคล่ือนองค์กรคุณธรรม ของส้านักงานสาธารณสุขอ้าเภอแก่งกระจาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
๔ ประการคือ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา  
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) : ส้านักงานสาธารณสุขอ้าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ได้จัดท้า
แผนและเผยแพร่แผนการขับเคล่ือนองค์กรคุณธรรม ส้านักงานสาธารณสุขอ้าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ : พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ให้บุคลากรในสังกัดถือปฏิบัติ ตามเอกสารท่ีแนบมา 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Link ภายนอก : www.kaengkrachan-hotpital.com……………………………………………………. 
หมายเหตุ : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล 

 

(นายไพทูร   ศิลปศร) 
ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

         วันท่ี...๖....เดือน มกราคม....พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ผู้อนุมัติรับรอง 

 

                      (นายสุขประเสริฐ  ทับสี) 
            ต าแหน่ง สาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน 

   วันท่ี...๖....เดือน มกราคม....พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

 

(นางสาวศุภณัฏฐ์   โสภณจิรโรจน์ ) 
ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 

วันท่ี...๖....เดือน มกราคม....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 ในเว็ปไซด์.โรงพยาบาล 

แก่งกระจาน www.kaengkrachan-hotpital.com 

หมายเหตุ ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล 
(ผู้รายงาน) 

ระบุลงลายมือช่ือผู้ได้รับมอบหมาย 
(เจ้าของข้อมูล) 

ผู้อนุมัติรับรอง ระบุลงลายมือช่ือของหัวหน้าหน่วยงาน ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 

แก่งกระจาน 

ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูล 
ขึ้นเผยแพร่ (Web Editor) 

ระบุลงลายมือช่ือผู้ท าการ Upload ข้อมูลขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ โรงพยาบาล
แก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 

 

 

 

 

 

 



 
บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ ส้านักงานสาธารณสุขอ้าเภอแก่งกระจาน.....จังหวัดเพชรบุรี  งานบริหารท่ัวไป ๐๓๒-๔๕๙๒๘๑ 
ท่ี  พบ ๐๘๓๒.๐๐๑/ว ๐๑๐    วันท่ี   ๓  มกราคม  ๒๕๖๓ 
เร่ือง ส่งแผนการขับเคล่ือนองค์กรคุณธรรม ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
เรียน ผู้อ้านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลทุกแห่ง 

 ตาม  แนวทางการด้าเนินงานตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) ก้าหนดให้หน่วยงาน มีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตใน
หน่วยงาน (EB ๑๘) นั น ส้านักงานสาธารณสุขอ้าเภอแก่งกระจาน ได้มีการประชุมบุคลากรร่วมจัดท้าแผนแนว
ทางการขับเคล่ือนองค์กรคุณธรรม น้าไทย ๔ ประการ คือ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
เพื่อให้หน่วยงานและบุคลากรในสังกัด ได้ถือปฏิบัติตามพร้อมรายงานผลการด้าเนินงานตามกิจกรรมให้
ผู้บังคับบัญชาทราบต่อไป 

 ในการนี  ส้านักงานสาธารณสุขอ้าเภอแก่งกระจาน ขอส่งแนวทางการขับเคล่ือนองค์กรคุณธรรม 
ให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลทุกแห่งทราบและเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะผ่านเว็ปไซต์โรงพยาบาล
แก่งกระจาน ให้ค้นหาและศึกษาต่อไป รายละเอียดตามเอกสารท่ีแนบมา 

 จึงเรียนมาเพื่อทราบและด้าเนินการต่อไป 

 

(นายสุขประเสริฐ   ทับสี) 
นักวิชาการสาธารณสุขช้านาญการ  รักษาราชการแทน 

สาธารณสุขอ้าเภอแก่งกระจาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ ส้านักงานสาธารณสุขอ้าเภอแก่งกระจาน.....จังหวัดเพชรบุรี  งานบริหารท่ัวไป ๐๓๒-๔๕๙๒๘๑ 
ท่ี  พบ ๐๘๓๒.๐๐๑/๐๑๑    วันท่ี   ๓  มกราคม  ๒๕๖๓ 
เร่ือง ขออนุมัติแผนปฏิบัติการขับเคล่ือนองค์กรคุณธรรม ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
เรียน สาธารณสุขอ้าเภอแก่งกระจาน 

 ตาม  แนวทางการด้าเนินงานตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) ก้าหนดให้หน่วยงาน มีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตใน
หน่วยงาน (EB ๑๘) นั น ส้านักงานสาธารณสุขอ้าเภอแก่งกระจาน ได้มีการประชุมบุคลากรร่วมจัดท้าแผนแนว
ทางการขับเคล่ือนองค์กรคุณธรรม น้าไทย ๔ ประการ คือ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
เพื่อให้หน่วยงานและบุคลากรในสังกัด ได้ถือปฏิบัติตามพร้อมรายงานผลการด้าเนินงานตามกิจกรรมให้
ผู้บังคับบัญชาทราบต่อไป 

 ในการนี  ส้านักงานสาธารณสุขอ้าเภอแก่งกระจาน ขอส่งแนวทางการขับเคล่ือนองค์กรคุณธรรม 
ให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลทุกแห่งทราบและเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะผ่านเว็ปไซต์โรงพยาบาล
แก่งกระจาน ให้ค้นหาและศึกษาต่อไป รายละเอียดตามเอกสารท่ีแนบมา 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติและอนุญาตเผยแพร่ผ่านเว็ปไซต์ต่อไป 
 

(นายไพทูร  ศิลปศร) 
นักวิชาการสาธารณสุขช้านาญการ 

                                             
      - อนุญาตเผยแพร่ 

 
 
 

(นายสุขประเสริฐ   ทับสี) 
   นักวิชาการสาธารณสุขช้านาญการ  รักษาราชการแทน  

สาธารณสุขอ้าเภอแก่งกระจาน 
   ๓  มกราคม  ๒๕๖๓ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ ส้านักงานสาธารณสุขอ้าเภอแก่งกระจาน.....จังหวัดเพชรบุรี  งานบริหารท่ัวไป ๐๓๒-๔๕๙๒๘๑ 
ท่ี  พบ ๐๘๓๒.๐๐๑/๐๑๗     วันท่ี   ๖  มกราคม  ๒๕๖๓ 
เร่ือง ส่งแนวทางการขับเคล่ือนองค์กรคุณธรรม ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี 

 ตาม  แนวทางการด้าเนินงานตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) ก้าหนดให้หน่วยงาน มีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตใน
หน่วยงาน (EB ๑๘) นั น ส้านักงานสาธารณสุขอ้าเภอแก่งกระจาน ได้มีการประชุมบุคลากรร่วมจัดท้าแผนแนว
ทางการขับเคล่ือนองค์กรคุณธรรม น้าไทย ๔ ประการ คือ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
เพื่อให้หน่วยงานและบุคลากรในสังกัด ได้ถือปฏิบัติตามพร้อมรายงานผลการด้าเนินงานตามกิจกรรมให้
ผู้บังคับบัญชาทราบต่อไป 

 ในการนี  ส้านักงานสาธารณสุขอ้าเภอแก่งกระจาน ขอส่งแนวทางการขับเคล่ือนองค์กรคุณธรรม 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓  รายละเอียดตามเอกสารท่ีแนบมา 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและด้าเนินการต่อไป 
 

 

(นายสุขประเสริฐ   ทับสี) 
นักวิชาการสาธารณสุขช้านาญการ  รักษาราชการแทน 

สาธารณสุขอ้าเภอแก่งกระจาน 
 


