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มิถุนายน ๖๒ 
๑)พอเพียง 
๑.ใช้ทรัพยากรของ
ราชการอย่างคุ้มค่า
และเกิดประโยชน์
สูงสุด 

ใช้ทรัพยากรให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 

๑.การใช้ไฟฟ้า/
น ้าประปาอย่าง
ประหยัดคุ้มค่า 

๑.ลดปริมาณการใช้ไฟฟ้า 
และน ้าประปา 
(ตามเกณฑ์ของกรมทรัพยากร
น ้า) 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ การใช้
ไฟฟ้า น ้าประปา อย่าง
ประหยัดคุ้มค่า(ลดลงร้อยละ 
๕ ของปีงบประมาณ ๒๕๖๑) 

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

๑.อัตราการใช้ไฟฟ้ายังมีแนวโน้มที่เพ่ิมขึ น 
๒.อัตราการใช้น ้าประปา มีแนวโน้มลดลง จากปีก่อน 

  ๒.การใช้รถราชการ
เพ่ือประโยชน์ทาง
ราชการเท่านั น 

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

๑.ให้เจ้าหน้าที่รัฐถือปฏิบัติ
ตามประกาศมาตรการ
ป้องกันการทุจริตและแก้ไข
การกระท้าผิดวินัย ลงวันที่ 
๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เรื่อง 
มาตรการการใช้รถราชการ 
๒.ติดตามประเมิน
ตรวจสอบภายใน 
๓.จัดตั งกลุ่มเสริมสร้าง
คุณธรรมและบริหารงานที่
โปร่งใส สอดส่องดูแล 

๑.จากการประเมินตรวจสอบภายใน พบว่าเจ้าหน้าที่
รัฐใช้รถราชการเพื่อประโยชน์ทางราชการ มิใช่ใช้ใน
กิจส่วนตัว 
๒.มีการอนุมัติใช้น ้ามันเชื อเพลิงและอนุมัติซ่อมแซม
บ้ารุงรักษารถราชการเป็นไปตามระเบียบ 
๓. มีบันทึกการอนุญาตใช้รถราชการและบันทึกการ
ใช้รถราชการครบถ้วนถูกต้อง จ้านวน ๖ รพ.สต. รพ.
สต.ที่มีการบันทึกเอสารไม่ครบถ้วน ถูกต้อง ได้
ด้าเนินการแนะน้าและติดตามประเมินซ ้า 
๔.สสอ.ได้ด้าเนินการรายงานผลการปฏิบัติงานตาม
มาตรการเร่งด่วนของส้านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข. 
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มิถุนายน ๖๒ 
๒)วินัย 
ปฏิบัติตนตาม
กฎหมายระเบียบ 
ประมวล จริยธรรม 
จรรยาบรรณ
วิชาชีพ 
และกฎ กติกา 
วัฒนธรรมองค์กร 

๑.การตรงต่อเวลา -การมาปฏิบัติงานไม่
สายเกินก้าหนด 
-การเข้าประชุม 
ตรงเวลา 

-เจ้าหน้าที่รัฐมาปฏิบัติงาน
ทันเวลา  
ร้อยละ ๑๐๐ 
-เจ้าหน้าที่รัฐเข้าประชุมตรง
เวลาไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ 

ประกาศข้อปฏิบัติให้
บุคลากรมาท้างาน และเข้า
ประชุมตรงตามเวลา 
รวมทั งประพฤติปฏิบัติตน
ตามระเบียบวินัย 

-พบว่าบุคลากรในสังกัดบางคนยังมาปฏิบัติงานสาย 
บุคลากรมาปฏิบัติงานตรงเวลา ร้อยละ ๙๒ 
 
-พบวายังมีบบุคลากรเข้าประชุมไม่ตรงเวลา 
แต่ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 

๒.รักษาระเบียบ
วินัย 

พฤติกรรมการกระท้า
ผิดระเบียบวินัย 

ไม่มีผู้กระท้าผิดระเบียบวินัย  ปฏิบัติตามระเบียบวินัย - บุคลากรในสังกัดสสอ.แก่งกระจาน ไม่มีผู้กระท้าผิด
วินัย 

 มีวินัยสวมหมวก
นิรภัย/คาดเข็มขัด
นิรภัย 

 

จ้านวนผู้สวมหมวกนิรภัย/
คาดเข็มขัดนิรภัย ร้อยละ 
๑๐๐ 

-บุคลากรสาธารณสุขสวม
หมวกนิรภัย คาดเข็มขัด
นิรภัยทุกครั ง ในการขับขี่
รถยนต์ และ 
รถจักรยานยนต์ 

- แผนงานหลักของประเด็นปัญหา พชอ.แก่งกรจาน
เรื่อง อุบัติเหตุทางถนน ให้บุคลากรและเจ้าหน้าที่รัฐ
เป็นแบบอย่างที่ดี มีการสวมหมวกกันน็อคและคาดเข็ม
ขัดนิรภัยขณะขับข่ี ร้อยละ ๑๐๐ 

มีวินัยการดูแล
สุขภาพ 

-บุคลากรสาธารณสุขมี BMI 
เกินเกณฑ์มาตรฐาน ลดลง
อย่างน้อยร้อยละ ๑๐ 

-มีการออกก้าลังกายอย่าง
น้อย ๓ วันต่อสัปดาห์  
-รับประทานอาหารลด
หวานมันเค็ม 

-บุคลากรในสังกัด สสอแก่งกระจาน ได้รับการตรวจ
สุขภาพประจ้าปี ร้อยละ ๗๘ 
-พบว่ามีบุคลากรที่มีรอบเอวเกินและ BMI เกินเกณฑ์ 
จ้านวน ๗ คน 

-บุคลากรไม่สูบบุหรี่/ดื่มสุรา
ในสถานที่ราชการ 
-บุคลากรสูบบุหรี่สามารถ
เลิกบุหรี่ ร้อยละ ๕ 

-ติดป้ายห้ามดื่มสุราและสูบ
บุหรี่ในสถานที่ราชการ 
-เจ้าหน้าที่ท่ีสูบบุหรี่  
-เข้าร่วมกิจกรรมเลิกบุหรี่ 

-ไม่พบเจ้าหน้าที่สูบบุหรี่/ดื่มสุราในสถานที่ราชการ 
-แต่ยังมีเจ้าหน้าที่ สูบบุหรี่ จ้านวน ๓ คน 
และดื่มสุรา จ้านวน ๕ คน 
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มิถุนายน ๖๒ 
๒)วินัย 
  องค์กรมีกระบวนการ

ยกย่อง เชิดชูเกียรติ 
การท้าความดีหรือบุ
คลผู้มีคุณธรรม ใน
รูปแบบต่างๆ 

หน่วยงานมีการจัดกิจกรรม
ยกย่อง เชิดชูเกียรต ิทุก

หน่วยงาน 

-ประกวดคนดีศรี
สาธารณสุข/ข้าราชการพล
เรือนดีเด่น/เพชรเม็ดงาม 
-คัดเลือกหน่วยงาน
คุณธรรมดีเด่น 

-สสอ.แก่งกระจาน ได้ส่งบุคลากร  
นส.กนกอร พราหมณ์ชื่น เข้ารับการประกวดคัดเลือก
คนดีศรีสาธารณสุข ระดับจังหวัด และได้รับคัดเลือก
เป็นคนดีศรีสาธารณสุข ในล้าดับที่ ๑ ของส้านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี 

คุณธรรม พฤติกรรมบ่งช้ี ประเด็นการประเมิน ตัวช้ีวัดความส าเร็จ การด าเนินงาน สรุปผลการด าเนินงาน ระหว่าง ตุลาคม ๖๑ - 
มิถุนายน ๖๒ 

๓)สุจริต 
๑.ยึดมั่นในความ
ถูกต้องและความดี
งามตามบรรทัด
ฐานขององค์กร 

 

๑.ไม่มีพฤติกรรม
ผลประโยชน์ทับ
ซ้อน 

พฤติกรรมเสี่ยงต่อ
ผลประโยชน ์
ทับซ้อน 

ไม่มีพฤติกรรมและข้อ
ร้องเรียนเกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
(ตามเกณฑ์ ITA 
๕ ด้าน) 

- ตั งกล่องรับเรื่องร้องเรียน
ผล 
ประโยชน์ทับซ้อน 
-ก้าหนดช่องทางอ่ืนๆ
(โทรศัพท์) ในการรับเรื่อง
ร้องเรียนฯ 
-การเผยแพร่การจัดซื อจัด
จ้างผ่านสื่อสาธารณะ 

- สสอ.แก่งกระจานและบุคลากรในสังกัดได้ประกาศ
เจตนารมต่อต้านการทุจริต 
- สสอ.แก่งกระจานและรพ.สต.ในสังกัดไม่มีการ
ร้องเรียนด้านการทุจริต ตามมาตรการเร่งด่วน 
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มิถุนายน ๖๒ 
๓)สุจริต      
๒.การท้างานตาม
หลักธรรมาภิบาล 

 
 

พฤติกรรมการ
ท้างานถูกต้อง 
โปร่งใส ตรวจสอบ
ได้ โดยยึดหลัก
คุณธรรมน้าไทย
และขับเคลื่อน
ค่านิยมของ
กระทรวง
สาธารณสุข 

พฤติกรรมการท้างาน
ตามหลักธรรมาภิ
บาล 

 
 
 
 
 

 

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

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

-สสอ.แก่งกระจานได้จัดประชุม/อบรมโครงการ
คุณธรรมและความโปร่งใส เพ่ือให้บุคลการในสังกัดได้
มีความรู้และเข้าใจ ในวันที่ ๑๗ พ.ค. ๖๒ ผู้เข้าประชุม 
๔๐ คน 
-มีการประชุมกลุ่มวิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับ
ซ้อน 
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มิถุนายน ๖๒ 
๔)จิตอาสา 
ช่วยเหลือส่วนรวม 
องค์กรโดยมิได้หวัง
ผลตอบแทน และ
เสียสละประโยชน์
ส่วนตนเพื่อองค์กร 

ให้ความร่วมมือกับ
กิจกรรมส่วนรวม
ขององค์กรด้วย
ความยินดีและไม่
หวังผลตอบแทน 

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

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

-สสอ.แก่งกระจาน ได้จัดท้าโครงการจิตอาสา ท้าความ
ดี ด้วยหัวใจ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล
พระบรมราชาภิเษก โดยบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วน 
ระหว่างวันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ครอบคลุมทั ง 
๕๒ หมู่บ้าน สถานที่ราชการ สถานบริการสาธารณสุข 
วัด โรงเรียน และศูนย์เด็กเล็ก ฯลฯ โดยมีกิจกรรมจิต
อาสาพัฒนาล้าน ้า คูคลองในชุมชน จิตอาสาพัฒนา
ถนน ไหล่ทาง การสัญจรทางถนน และจิตอาสา
พัฒนา/ปรับปรุงสิ่งแวดล้อม ก้าจัดแหล่เพาะพันธุ์
ลูกน ้ายุงลาย ในชุมชน วัด โรงเรียน  
-งบประมาณ ได้รับการสนับสนุน จาก อบต. ผู้น้า
ชุมชน และ อสม. 
-ผลการด้าเนินงานตามโครงการ ตามภาพประกอบ 

 

 

 

 

 

 



ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต 
วันที่ ๗ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒ 

 

โครงการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 
วันที่ ๑๗ พฤษภาคม 

๒๕๖๒

 



กิจกรรมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย โดย พชอ.แก่งกระจาน 
วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒ 

 

 



โครงการจิตอาสา เราท าความดี ด้วยหัวใจ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระบรมราชาภิเษก 
อ าเภอแก่งกระจาน ระหว่างวันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

 

 

 

 


