
โครงการจิตอาสา “ท าความดี ด้วยหัวใจ เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” 
********************** 

๑. ชื่อโครงการ โครงการจิตอาสา “ท าความดี ด้วยหัวใจ เพื่อชาติ  ศาสน์   เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” 
อ าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 

๒. เป้าประสงค์   
๒.๑ เสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมด้านจิตอาสาทุกภาคส่วน 
๒.๒ สนับสนุนโครงการหรือกิจกรรมอันเนื่องมาจากพระราชปณิธาน พระราชด าริ พระราโชวาท หรือ

พระราชกรณียกิจ 
๒.๓ เพื่อแก้ไขปัญหาสถานการณ์อันเป็นอันตรายต่อสุขภาพ สภาวะเส่ียงต่อสุขภาพและจัดการ

ส่ิงแวดล้อมในชุมชน 

       ๓. ยุทธศาสตร์  ด้านบริหารเป็นเลิศด้านธรรมาภิบาล  

๔. หลักการและเหตุผล 
 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดต้ังโครงการจิตอาสาพระราชทานขึ้น 
เพื่อให้ประชาชนคนไทยได้มีความสมัครสมานสามัคคีร่วมมือร่วมใจในการจัดกิจกรรมบ าเพ็ญสาธารณะ
ประโยชน์ แก่ชุมชนสังคม และประเทศชาติ โดยมีกิจกรรมหลักด้านจิตอาสา ดังนี้ จิตอาสาพัฒนาปรับปรุงฟื้นฟู
ล าน้ า คูคลอง จิตอาสา พัฒนาปรับปรุงส่ิงแวดล้อม จิตอาสาพัฒนาปรับปรุงถนนหนทางปลอดภัยในการจราจร 
เพื่อเป็นการพัฒนาส่ิงแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน ในพื้นท่ีชุมชนต่างๆมีความสะอาด เรียบร้อย 
ปราศจากโรคติดต่อน าโดยแมลงหรือโรคท่ีเกิดจากแหล่งขยะ/ส่ิงปฏิกูล ส่งผลให้ชุมชนมีความเจริญและ
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น มีความมั่นคง ยั่งยืนอย่างถาวร 
 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ได้ร่วมกับอ าเภอแก่งกระจาน และส่วน
ราชการทุกภาคส่วน จัดท าโครงการจิตอาสา “ท าความดี ด้วยหัวใจ เพื่อชาติ  ศาสน์   เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” 
โดยการมีส่วนร่วมของกระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ และกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งมีกิจกรรมจิตอาสา ดังนี้ โครงการฟื้นฟูและพัฒนาล าน้ า 
คูคลอง เพื่อส่ิงแวดล้อมและคุณภาพชีวิต โครงการ ๑ อ าเภอ ๑ ถนนเฉลิมพระเกียรติ และโครงการพัฒนา
ปรับปรุงส่ิงแวดล้อมก าจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ ายุงลาย และจิตอาสา Big Cleaning Week ต้านไวรัสโรน่า ใน
เขตพื้นท่ีอ าเภอแก่งกระจาน ครอบคลุมท้ัง ๕๒ หมู่บ้าน รวมถึงสถานท่ีราชการ สถานบริการสาธารณสุข วัด 
โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้มีความสะอาด สวยงาม เป็นระเบียบ เรียบร้อย ไม่มีขยะ เส้นทางถนนมีความ
ปลอดภัยจากอุบัติเหตุ และลดอัตราการเจ็บป่วยด้วยโรคติดต่อน าโดยแมลง หรือโรคติดต่ออุบัติใหม่/อุบัติซ้ าฯลฯ    

๕. วัตถุประสงค ์
๕.๑ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิ เษก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
๕.๒ เพื่อปรับปรุงพัฒนาส่ิงแวดล้อมในสถานบริการสาธารณสุข วัด โรงเรียน สถานท่ีราชการ ใน

ชุมชน ให้สะอาด  เป็นระเบียบ เรียบร้อย ปราศจากแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ ายุงลาย 
๕.๓ เพื่อขับเคล่ือนคุณธรรมน าไทย ๔ ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา แก่เจ้าหน้าท่ีรัฐ

และประชาชน 
๕.๔ เพื่อขับเคล่ือนค่านิยมของบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข “MOPH Code of Conduct”  
๕.๕ เพื่อเสริมสร้างจิตส านึกด้านการเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม 
๕.๖ เพื่อด าเนินกิจกรรม Big Cleaning Week ต้านไวรัสโคโรน่า  

/๖. เป้าหมาย... 
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      ๖. เป้าหมาย 
๖.๑  เจ้าหน้าท่ีรัฐ /บุคลากรสาธารณสุข/อาสาสมัครสาธารณสุข 
๖.๒  บุคลาการองค์การบริหารส่วนต าบล และผู้น าชุมชนในพื้นท่ี 
๖.๓  นักเรียน/นักศึกษา จิตอาสา และ ประชาชนในพื้นท่ี 
๖.๔  ส่วนราชการต่างๆท่ีเกี่ยวข้อง และสถานประกอบการในพื้นท่ี  

      ๗. ตัวชี้วัดโครงการ 
๗.๑ บุคลากรสาธารณสุข เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาตามแผนงาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
๗.๒ จัดกิจกรรมจิตอาสาครอบคลุม ท้ัง ๕๒ หมู่บ้านของ อ าเภอแก่งกระจาน 
๗.๓ แหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ ายุงลายลดลง และผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในอ าเภอแก่งกระจานลดลง

จากปีท่ีผ่านมา 
๗.๔ อ าเภอแก่งกระจาน มีแผนปฏิบัติงานจิตอาสา อย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกเดือน 
๗.๕ ประชาชนสมัครจิตอาสาเพิ่มมากขึ้นและเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสามากขึ้น   
๗.๖ ไม่มีการเจ็บป่วยด้วย Covid-19  

      ๘. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ๖ มกราคม  - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

      ๙. สถานที่ด าเนินการตามโครงการ 
 สถานบริการสาธารณสุข   สถานท่ีราชการ วัด โรงเรียน หมู่บ้าน ๕๒ หมู่ สถานีจ าหน่ายน้ ามัน 
โรงแรม/หอพัก/รีสอร์ท รถตู้ ในเขตอ าเภอแก่งกระจาน 

     ๑๐. วิธีการด าเนินงาน 
๑๐.๑ ประชุมคณะอ านวยการระดับอ าเภอ เพื่อมอบหมายคณะท างานด าเนินการจัดท าแผนงาน/

กิจกรรม 
๑๐.๒ ประสานงานหน่วยงานและองค์กรท่ีเกี่ยวขอ้ง เช่น องค์การบริหารส่วนต าบล สถานบริการ

สาธารณสุข วัด โรงเรียน สถานประกอบการรีสอร์ท ผู้น าชุมชน อสม. จิตอาสา ฯลฯ 
๑๐.๓ ประชาสัมพันธ์แผนการปฏิบัติงานให้ประชาชนในพื้นท่ีทราบ ผ่านส่ือ การประชุมก านัน 

ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ ผ่านหอกระจายข่าว และคล่ืนวิทยุแก่งกระจานเรดิโอ 
๑๐.๔ ด าเนินกิจกรรม Big Cleaning Week และจิตอาสาพัฒนา/ปรับปรุงส่ิงแวดล้อม/ก าจัด

แหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ ายุงลาย ในหมู่บ้าน วัด โรงเรียน สถานท่ีราชการและสถานบริการสาธารณสุข   ด าเนิน
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาล าน้ า คูคลอง ในหมู่บ้าน/ชุมชน แหล่งท่องเท่ียว ฯลฯและ ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณไหล่
ทางถนนท่ีประชาชนสัญจร 

๑๐.๕ รายงานให้ ผู้บังคับบัญชาทราบ และประชุมทีมงานในแต่ละพื้นท่ี วิเคราะห์ปัญหา
อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 

๑๐.๖ ประชุมทีมจิตอาสาสรุปผลการด าเนินงาน และจัดท าแผนการปฏิบัติงานจิตอาสาคราว
ต่อไป 

 
/๑๑. งบประมาณ…. 
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     ๑๑. งบประมาณ 
 งบประมาณสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนต าบล ๖ ต าบล  ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น าชุมชน อสม. 
จิตอาสา และประชาชนในพื้นท่ีร่วมบริจาค เป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้ 

- ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องด่ืม ส าหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
- ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรมจิตอาสาในแต่ละหมู่บ้าน 
- ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง ส าหรับเติมเครื่องตัดหญ้า ฯลฯ 

  ๑๒.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๑๒.๑ สถานท่ีราชการ  สถานบริการสาธารณสุข วัด โรงเรียน ปั๊ม รีสอร์ท/โรงแรม สะอาด เป็น

ระเบียบ เรียบร้อย  
๑๒.๒ แหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ ายุงลาย ในหมู่บ้าน/ชุมชน ลดลง และอ าเภอแก่งกระจานมีการ

เจ็บป่วยด้วยโรคติดต่อท่ีน าโดยแมลงลดลง 
๑๒.๓ แหล่งเพาะพันธ์ไวรัส โควิด-๑๙ ลดลง  
๑๒.๓ แหล่งท่องเท่ียวมีความสวยงาม การเดินทางทางถนนมีความปลอดภัย เพิ่มปริมาณ

นกัท่องเท่ียว 
๑๒.๔ เจ้าหน้าท่ีรัฐ ปฏิบัติตนตามคุณธรรมน าไทย ๔ ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา 

มากขึ้น 
 

                                          

ลงช่ือ ....................................................................ผู้เสนอโครงการ 

(นางสาวสุภาวดี  วาระดี) 
นักวิชาการสาธารณสุข 
 
 

 

ลงช่ือ....................................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

(นายไพทูร  ศิลปศร) 
นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
 

 
 

ลงช่ือ..................................................................................ผู้อนุมัติโครงการ 

  (นายสุขประเสริฐ  ทับสี) 
นักวิชากาสาธารณสุขช านาญการ  รักษาราชการแทน 

สาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน 

       ๓  มกราคม   ๒๕๖๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แผนการด าเนินงานโครงการจิตอาสา “ท าความดี ด้วยหัวใจ เพื่อชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  

อ าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 
วัน /เดือน /ปี สถานท่ี กิจกรรม/โครงการจิตอาสา จ า น ว น

จิตอาสา
ท่ีเข้าร่วม 

หน่วยงาน/องค์กร
ท่ีรับผิดชอบ 

หมายตุ 

๖ มกราคม ๖๓ ม. ๖  
บ้านหนองจิก  
ต.วังจันทร์ 

พัฒนาส่ิงแวดล้อม/ก าจัด
แหล่งเพาะพันธุ์ในชุมชน/ 
ท า ค ว าม ส ะ อ าด ส ถ าน
บริการ/ศาลาสาธารณะ 

๓๐ คน ผู้น าชุมชน/อสม. 
รพ.สต.บ้านซ่อง  
อบต.วังจันทร์ 

 

๑๐ มกราคม ๖๓ ม.๙  
บ้านน้ าทรัพย์  
ต.แก่งกระจาน 
แ ล ะ  โร ง เรี ย น
บ้านน้ าทรัพย์ 

พัฒนาส่ิงแวดล้อม/จัดเก็บ
ขยะ/คัดแยกขยะ/ท าความ
สะอาดโรงเรียน/ 
ศาลาประชาคมหมู่บ้าน 

๓๐ คน ผู้น าชุมชน/อสม. 
รพ.สต. 
บ้านแม่คะเมย 
อบต.แก่งกระจาน 

 

๑๔ มกราคม ๖๓ ม.๒ บ้านร่วมใจ
พัฒนา ต.ป่าเด็ง 
สอ.น .เฉลิมพระ
เกียรติฯ 

พัฒนาส่ิงแวดล้อม/ก าจัด
แหล่งเพาะพันธุ์ในชุมชน/ท า
ความสะอาดสถานบริการ/
ศาลาสาธารณะ/ตลาดนัด 

๕๐ คน ผู้น าชุมชน/อสม. 
สอ.น. 
เฉลิมพระเกียรติฯ 
อบต.ป่าเด็ง 

 

๑๗ มกราคม ๖๓ ม .๕  บ้ า น ส ว น
ใหญ่พัฒนา ต.ป่า
เด็ง 

พัฒนาส่ิงแวดล้อม/จัดเก็บ
ขยะ/คัดแยกขยะ/ท าความ
สะอ าดศ าลาป ระชาคม
หมู่บ้าน 

๔๐ คน ผู้น าชุมชน/อสม. 
สอ.น. 
เฉลิมพระเกียรติฯ 
อบต.ป่าเด็ง 

 

๒๐ มกราคม ๖๓ ม.๗  
บ้านห้วยสัตว์ใหญ่ 
ต.ป่าเด็ง 
โรงเรียนและวัด 

พัฒนาส่ิงแวดล้อม/จัดเก็บ
ขยะ/คัดแยกขยะ/ท าความ
สะอาดศาลาประชาคม 
หมู่บ้าน 

๕๐ คน ผู้น าชุมชน/อสม./
ครู/นักเรียน 
สอ.น. 
เฉลิมพระเกียรติฯ 
อบต.ป่าเด็ง 

 

๒๒ มกราคม ๖๓ ม. ๔ บ้านหนอง
น้ าด า ต.ห้วยแม่
เพรียง รพ .สต./
อ บ ต . / วั ด /
โรงเรียน 

พัฒนาส่ิงแวดล้อม/จัดเก็บ
ขยะ/คัดแยกขยะ/ท าความ
สะอาดโรงเรียน/ 
สถานบริการสาธารณสุข/
ศาลาประชาคมหมู่บ้าน/วัด 

๖๐ คน ผู้น าชุมชน/อสม./
ครู/นักเรียน 
รพ .สต .ห้ วยแม่
เพรียง 
อ บ ต .ห้ ว ย แ ม่
เพรียง 

 

๒๔ มกราคม ๖๓ ม.๖ บ้านห้วยไผ่ 
ต.ห้วยแม่เพรียง 
วัด/โรงเรียน 

พัฒนาส่ิงแวดล้อม/จัดเก็บ
ขยะ/คัดแยกขยะ/ 
ท าความสะอาดโรงเรียน/
ศาลาประชาคมหมู่บ้าน/วัด 

๕๐ คน ผู้น าชุมชน/อสม./
ครู/นักเรียน 
รพ.สต. 
ห้วยแม่เพรียง 
อบต. 
ห้วยแม่เพรียง 

 



แผนการด าเนินงานโครงการจิตอาสา ““ท าความดี ด้วยหัวใจ เพื่อชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  
อ าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 

วัน /เดือน /ปี สถานท่ี กิจกรรม/โครงการจิตอาสา จ า น ว น
จิตอาสา
ท่ีเข้าร่วม 

ห น่ ว ย ง า น /
อ ง ค์ ก ร ท่ี
รับผิดชอบ 

หมายตุ 

๒๗ มกราคม ๖๓ ม.๕  
บ้านห้วยปลาดุก  
ต.สองพี่น้อง 
โรงเรียน/วัด 

พัฒนาส่ิงแวดล้อม/จัดเก็บ
ขยะ/คัดแยกขยะ/ท าความ
สะอาดโรงเรียน/ 
ศาลาประชาคมหมู่บ้าน/วัด 

๕๐ คน ผู้น า ชุมชน /อส
ม./ครู/นักเรียน 
รพ.สต.สองพี่น้อง  
อบต.สองพี่น้อง 

 

๒๙ มกราคม ๖๓ ม.๕ บ้านด่านโง  
ต.ห้วยแม่เพรียง 
โรงเรียน/วัด/ศพด. 

พัฒนาส่ิงแวดล้อม/จัดเก็บ
ขยะ/คัดแยกขยะ/ท าความ
สะอาดโรงเรียน/ 
ศาลาประชาคมหมู่บ้ าน /
วัด/ศพด. 

๕๐ คน ผู้น า ชุมชน /อส
ม./ครู/นักเรียน 
รพ .สต .ห้ วยแม่
เพรียง 
อ บ ต .ห้ ว ย แ ม่
เพรียง 

 

๓๑ มกราคม ๖๓ ม.๖ บ้านป่าเด็งใต้ 
ต.ป่าเด็ง 
โรงเรียน/วัด/ศพด. 

พัฒนาส่ิงแวดล้อม/จัดเก็บ
ขยะ/คัดแยกขยะ/ท าความ
สะ อ าด โรง เรี ย น /ศ าล า
ประชาคม ห มู่ บ้ าน /วั ด /
ศพด. 

๓๐ คน ผู้น าชุมชน/ 
อสม./ครู/ 
นักเรียน สอ.น. 
เฉลิมพระเกียรติฯ 
อบต.ป่าเด็ง 

 

๓ กุมภาพันธ์ ๖๓ ม .๑  บ้ าน ป่ า เด็ ง
เหนือ ต.ป่าเด็ง 
 

พัฒนาส่ิงแวดล้อม/ก าจัด
แหล่งเพาะพันธุ์ในชุมชน 
พั ฒ น าล าน้ า  คูคลอ งใน
ชุมชน 

๕๐ คน ผู้น าชุมชน/อสม. 
สอ.น. 
เฉลิมพระเกียรติฯ 
อบต.ป่าเด็ง 

 

๖ กุมภาพันธ์ ๖๓ ม.๕  
บ้านหนองสะแก  
ต.วังจันทร์ 
โรงเรียน/ศพด. 

พัฒนาส่ิงแวดล้อม/จัดเก็บ
ขยะ/คัดแยกขยะ/ท าความ
สะอาดโรงเรียน/ 
ศาลาประชาคมหมู่บ้ าน /
ศพด. 

๓๐ คน ผู้น าชุมชน/ 
อสม./ครู/ 
นักเรียน 
รพ.สต.บ้านซ่อง 
อบต.วังจันทร์ 

 

๒๓ มีนาคม ๖๓ ม.๑ บ้านสองพี่น้อง 
ต.สองพี่น้อง 
โรงเรียนและวัด 

พัฒนาส่ิงแวดล้อม/จัดเก็บ
ขยะ/คัดแยกขยะ/ท าความ
สะ อ าด โรง เรี ย น /ศ าล า
ประชาคม ห มู่ บ้ าน /วั ด /
ศพด. 

๘๐ คน ผู้น าชุมชน/ 
อสม./ครู/ 
นักเรียน 
รพ.สต.สองพี่น้อง 
อบต.สองพี่น้อง 

 

๑๒ กุมภาพันธ์ ๖๓ ม. ๔  
บ้านหนองปืนแตก  
ต.สองพี่น้อง  
รพ.สต./ 
อบต./วัด/ 
โรงเรียน 

พัฒนาส่ิงแวดล้อม/จัดเก็บ
ขยะ/คัดแยกขยะ/ท าความ
สะอาด โรง เรี ยน /สถ าน
บริการสาธารณสุข/ศาลา
ประชาคมหมู่บ้าน/วัด 

๕๐ คน ผู้น า ชุมชน /อส
ม./ครู/นักเรียน 
รพ.สต.บ้านหนอง
ปืนแตก 
อบต.สองพี่น้อง 

 



 
แผนการด าเนินงานโครงการจิตอาสา ““ท าความดี ด้วยหัวใจ เพื่อชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  

อ าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 
วัน /เดือน /ปี สถานท่ี กิ จกรรม /โครงก าร จิต

อาสา 
จ า น ว น
จิตอาสา
ท่ีเข้าร่วม 

หน่วยงาน/องค์กรท่ี
รับผิดชอบ 

หมายตุ 

๑๓ กุมภาพันธ์ ๖๓ ม.๖  บ้านโป่ งอิ ฐ 
ต.สองพี่น้อง 
 

พั ฒ น า ส่ิ ง แ ว ด ล้ อ ม /
จัดเก็บขยะ/คัดแยกขยะ/
ศาลาประชาคมหมู่บ้าน 

๔๐ คน ผู้น าชุมชน/อสม. 
รพ.สต. 
บ้านหนองปืนแตก 
อบต.สองพี่น้อง 

 

๑๗ กุมภาพัน์ ๖๓ ม.๓ บ้านมะขาม
โพรง ต.พุสวรรค์ 
โรงเรียน/ศพด./
รพ.สต. 

พั ฒ น า ส่ิ ง แ ว ด ล้ อ ม /
จัดเก็บขยะ/คัดแยกขยะ/
ท าความสะอาดโรงเรียน/
สถานบริการสาธารณสุข/
ศาลาประชาคมหมู่บ้าน/
ศพด. 

๕๐ คน ผู้น าชุมชน/อสม./
ครู/นักเรียน 
รพ.สต. 
บ้านมะขามโพรง 
อบต.พุสวรรค์ 

 

๑๙ กุมภาพันธ์ ๖๓ ม.๒ บ้านหนองบัว 
ต.พุสวรรค์ 

พัฒนาส่ิงแวดล้อม/ก าจัด
แหล่งเพาะพันธุ์ในชุมชน 
ปรับปรุง/พัฒนา 
ส่ิงแวดล้อม ถนนและ 
ไหล่ทาง 

๓๐ คน ผู้น าชุมชน/อสม. 
รพ.สต. 
บ้านมะขามโพรง 
อบต.พุสวรรค์ 

 

๒๑ กุมภาพันธ์ ๖๓ ม.๑ บ้านพุสวรรค์ 
ต.พุสวรรค์ 
โรงเรียน/ศพด. 

พั ฒ น า ส่ิ ง แ ว ด ล้ อ ม /
จัดเก็บขยะ/คัดแยกขยะ/
ท าความสะอาดโรงเรียน/
ศาลาประชาคมหมู่บ้าน/
ศพด. 

๒๐ คน ผู้น าชุมชน/อสม./
ครู/นักเรียน 
รพ.สต. 
บ้านมะขามโพรง 
อบต.พุสวรรค์ 

 

๒๓ กุมภาพันธ์ ๖๓ ม .๘  บ้ านหนอง
ม ะ ค่ า  ต .ส อ งพี่
น้อง 

พัฒนาส่ิงแวดล้อม/ก าจัด
แหล่งเพาะพันธุ์ในชุมชน 
ป รั บ ป รุ ง / พั ฒ น า
ส่ิงแวดล้อม ถนนและไหล่
ทาง 

๒๐ คน ผู้น าชุมชน/อสม. 
รพ.สต. 
บ้านหนองปืนแตก 
อบต.สองพี่น้อง 

 

๑๘ กุมภาพันธ์ ๖๓ ม.๓  บ้ านถ้ าเสือ 
ต.แก่งกระจาน 
โรงเรียน/ศพด./
วัด 

พั ฒ น า ส่ิ ง แ ว ด ล้ อ ม /
จัดเก็บขยะ/คัดแยกขยะ/
ท าความสะอาดโรงเรียน/
ศาลาประชาคมหมู่บ้าน/
ศพด./วัด 

๖๐ คน ผู้น าชุมชน/อสม./
ครู/นักเรียน 
รพ.สต.บ้านเขากล้ิง 
อบต.แก่งกระจาน 

 

๒๔ กุมภาพันธ์ ๖๓ ม.๗  
บ้านหนองเกตุ  
ต.แก่งกระจาน 

ปรับปรุง/พัฒนา 
ส่ิงแวดล้อม ถนนและ 
ไหล่ทาง 

๓๐ คน ผู้น าชุมชน/อสม. 
รพ.สต.บ้านเขากล้ิง 
อบต.แก่งกระจาน 

 

 



 
แผนการด าเนินงานโครงการจิตอาสา ““ท าความดี ด้วยหัวใจ เพื่อชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  

อ าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 
วัน /เดือน /ปี สถานท่ี กิ จก รรม/โครงการ จิต

อาสา 
จ า น ว น
จิตอาสา
ท่ีเข้าร่วม 

หน่วยงาน/องค์กรท่ี
รับผิดชอบ 

หมายตุ 

๒๖ กุมภาพันธ์ ๖๓ ม.๗  
บ้านห้วยกระสังข์ 
ต.สองพี่น้อง 

พัฒนาส่ิงแวดล้อม/ก าจัด
แหล่งเพาะพันธุ์ในชุมชน 
ปรับปรุง/พัฒนา 
ส่ิงแวดล้อม ถนนและ 
ไหล่ทาง 

๓๐ คน ผู้น าชุมชน/อสม. 
รพ.สต. 
บ้านหนองปืนแตก 
อบต.สองพี่น้อง 

 

๒๘ กุมภาพันธ์ ๖๓ ม. ๑๐ บ้านพุเข็ม 
ต.แก่งกระจาน 

พัฒนาส่ิงแวดล้อม/ 
จัดเก็บขยะ/คัดแยกขยะ/
ท าความสะอาดศาลา 
ประชาคมหมู่บ้าน 

๕๐ คน ผู้น าชุมชน/อสม. 
รพ.สต. 
บ้านแม่คะเมย 
อบต.แก่งกระจาน 

 

๒ มีนาคม ๖๓ ม.๔ บ้านเสาร์ห้า 
ต.ป่าเด็ง 
 

ปรับปรุง/พัฒนา 
ส่ิงแวดล้อม ถนนและไหล่
ทาง 

๕๐ คน ผู้น าชุมชน/อสม. 
สอ.น. 
เฉลิมพระเกียรติฯ 
อบต.ป่าเด็ง 

 

๖ มีนาคม ๖๓ ม.๒  
บ้านหนองมะกอก 
ต.วังจันทร์ 
โรงเรียน 

พั ฒ น า ส่ิ ง แ ว ด ล้ อ ม /
จัดเก็บขยะ/คัดแยกขยะ/
ท าความสะอาดโรงเรียน/
ศาลาประชาคมหมู่บ้าน 

๓๐ คน ผู้น าชุมชน/อสม./
ครู/นักเรียน 
รพ.สต.บ้านซ่อง 
อบต.วังจันทร์ 

 

๑๐ มีนาคม ๖๓ ม.๒ บ้านวังวน  
ต.สองพี่น้อง 
โรงเรียน/ศพด./
วัด 

พั ฒ น า ส่ิ ง แ ว ด ล้ อ ม /
จัดเก็บขยะ/คัดแยกขยะ/
ท าความสะอาดโรงเรียน/
ศาลาประชาคมหมู่บ้าน/
ศพด./วัด 

๕๐ คน ผู้น าชุมชน/อสม./
ครู/นักเรียน 
รพ.สต. 
บ้านหนองปืนแตก 
อบต.สองพี่น้อง 

 

๑๓ มีนาคม ๖๓ ม.๕  
บ้านแม่คะเมย  
ต.แก่งกระจาน 
รพ.สต./โรงเรียน/
ศพด./วัด 

พั ฒ น า ส่ิ ง แ ว ด ล้ อ ม /
จัดเก็บขยะ/คัดแยกขยะ/
ท าความสะอาดโรงเรียน/
ศาลาประชาคมหมู่บ้าน/
ศพด./วัด/สถานบริการ
สาธารณสุข 

๕๐ คน ผู้น าชุมชน/อสม./
ครู/นักเรียน 
รพ.สต. 
บ้านแม่คะเมย 
อบต.แก่งกระจาน 

 

๑๕ มีนาคม ๖๓ ม.๓ บ้านวังจันทร์ 
ต.วังจันทร์ 
 

พั ฒ น า ส่ิ ง แ ว ด ล้ อ ม /
จัดเก็บขยะ/คัดแยกขยะ/
ท าความสะอาดศาลา
ประชาคมหมู่บ้าน 

๔๐ คน ผู้น าชุมชน/อสม. 
รพ.แก่งกระจาน 
อบต.วังจันทร์ 

 

 
 



 
แผนการด าเนินงานโครงการจิตอาสา ““ท าความดี ด้วยหัวใจ เพื่อชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  

อ าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 
วัน /เดือน /ปี สถานท่ี กิจกรรม/โครงการจิตอาสา จ านวนจิต

อ า ส า ท่ี
เข้าร่วม 

หน่วยงาน/องค์กร
ท่ีรับผิดชอบ 

หมายตุ 

๑๘ มีนาคม ๖๓ ม.๗ บ้านสระยาย
นนท์ ต.วังจันทร์ 

พัฒนาส่ิงแวดล้อม/จัดเก็บ
ขยะ/คัดแยกขยะ/ท าความ
สะอาดศาลาประชาคม 
หมู่บ้าน 

๓๐ คน ผู้น าชุมชน/อสม. 
รพ.สต.บ้านซ่อง 
อบต.วังจันทร์ 

 

๒๐ มีนาคม ๖๓ ม. ๓ บ้านพุไทร 
ต.ห้วยแม่เพรียง 

ปรับปรุง/พัฒนา 
ส่ิงแวดล้อม ถนนและไหล่
ทาง 

๕๐ คน ผู้น าชุมชน/อสม. 
รพ.สต. 
ห้วยแม่เพรียง 
อ บ ต .ห้ ว ย แ ม่
เพรียง 

 

๒๓ มีนาคม ๖๓ ม.๘ บ้านทุ่งเคล็ด 
ต.วังจันทร์ 
โรงเรียน 

พัฒนาส่ิงแวดล้อม/จัดเก็บ
ขยะ/คัดแยกขยะ/ท าความ
สะอาดโรง เรียน /ศาลา
ประชาคมหมู่บ้าน 

๓๐ คน ผู้น าชุมชน/อสม./
ครู/นักเรียน 
รพ.แก่งกระจาน 
อบต.วังจันทร์ 

 

 
 
 



 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน 
ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เร่ือง  แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลแก่งกระจาน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ช่ือหน่วยงาน : …ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี…………………………..………………… 
วัน/เดือน/ปี : ๖  มกราคม  ๒๕๖๓…………………………………………………………….. 
หัวข้อ : ๑. โครงการจิตอาสา “ท าความดี ด้วยหัวใจ เพื่อชาติ  ศาสน์  กษัตริย์ อ าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 
          ๒.แผนการด าเนินงานโครงการจิตอาสา “ท าความดี ด้วยหัวใจ เพื่อชาติ  ศาสน์  กษัตริย์ อ าเภอแก่ง
กระจาน  ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) : ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในเขตอ าเภอแก่งกระจาน ได้จัดท าโครงการจิตอาสา ““ท าความดี ด้วยหัวใจ เพื่อชาติ  ศาสน์  
กษัตริย์ อ าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรีและแผนการด าเนินงานตามโครงการฯ 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 าอธิบายแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลแก่งกระจาน 

หัวข้อ ค าอธิบาย 
หน่วยงาน ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรีเป็นผู้จัดท าและ

เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 
วัน/เดือน/ปี 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 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน.....จังหวัดเพชรบุรี  งานบริหารท่ัวไป ๐๓๒-๔๕๙๒๘๑ 
ท่ี  พบ ๐๘๓๒.๐๐๑/๐๑๒    วันท่ี ๓  มกราคม   ๒๕๖๓ 
เร่ือง ขออนุมัติแผนการด าเนินงานและโครงการจิตอาสา “ท าความดี ด้วยหัวใจ เพื่อชาติ  ศาสน์  กษัตริย์” 

อ าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 
เรียน สาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน 
 
 ตาม  แนวทางการด าเนินงานตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) ก าหนดให้หน่วยงาน มีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตใน
หน่วยงาน (EB ๑๘) นั้น ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน ได้ร่วมกับท่ีว่าการอ าเภอแก่งกระจานและ
ส่วนราชการ/องค์กรในพื้นท่ี จัดท าโครงการจิตอาสา “ท าความดี ด้วยหัวใจ เพื่อชาติ  ศาสน์  กษัตริย์”อ าเภอ
แก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ปีงบประมาณ ๒๕๖๓  และสร้างเสริมวัฒนธรรมค่านิยมให้เจ้าหน้าท่ีรัฐและ
ประชาชนมีคุณธรรมด้านจิตอาสา ตลอดจนยังเป็นการพัฒนา/ปรับปรุงส่ิงแวดล้อม ล าน้ า คูคลอง ถนน /ท า
ความสะอาดสถานบริการสาธารณสุข/สถานท่ีราชการ/โรงเรียน/วัด/ศาลาประชาคม/แหล่งสาธารณะท่ี
ประชาชนรวมกลุ่มท ากิจกรรมต่างๆ ฯลฯ 

 ในการนี้ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน ขอให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุก
แห่งและบุคลากรในสังกัด ได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาตามแผนการด าเนินงานของโครงการฯอย่างพร้อมเพรียง 
ท้ังนี้ได้จัดส่งส าเนาโครงการฯและแผนการด าเนินงานให้หน่วยงานในสังกัดทราบต่อไป รายละเอียดตามเอกสาร
ท่ีแนบมา 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติโครงการฯและอนุญาตเผยแพร่ผ่านเว็ปไซต์ต่อไป 
 
 
 

(นายไพทูร   ศิลปศร) 
นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

 
                                              - อนุญาตเผยแพร่ 

 
 
 

    (นายสุขประเสริฐ   ทับสี) 
นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  รักษาราชการแทน 

  สาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน 
      ๓  มกราคม   ๒๕๖๓ 

 


