
 
 
 

ค ำสั่งส ำนกังำนสำธำรณสุขอ ำเภอแก่งกระจำน 
ที่  ๕๘ / ๒๕๖๒ 

เรื่อง แตง่ตั้งคณะท ำงำนจัดท ำคู่มือหรือมำตรฐำนในกำรปฏบิัติงำน 
ของส ำนกังำนสำธำรณสุขอ ำเภอแก่งกระจำนและโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลในสังกัด 

 ---------------------  
              ตามท่ี คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) ได้ด าเนินการ โครงการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and Transparency Assessment 
: ITA)  ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (ด้านสาธารณสุข) ด้านการพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ก าหนดเป็นตัวช้ีวัดท่ี ๔๔ ร้อยละของหน่วยงานในสังกัด
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (ร้อยละ ๙๐) 
              ดังน้ัน เพื่อเป็นไปวัตถุประสงค์ของโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส และตัวช้ีวัดท่ี ๑๒ ด้าน
มาตรฐานและความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานและการให้บริการ EB ๒๕ หน่วยงานมีการก าหนดมาตรการ กลไก หรือ
การวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี เพื่อการบริหารงานท่ีโปร่งใส  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ
แก่งกระจาน จึงแต่งต้ังคณะท างานจัดท าคู่มือหรือมาตรฐานในการปฏิบัติงาน ดังน้ี 
               ๑. นายไพทูร         ศิลปศร             นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ   ประธานคณะท างาน 
               ๒. นายสุรพล         นวลพลอย         นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ   รองประธานคณะท างาน 
               ๓. นายสมรรถพล    จันทร์แสง          นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ     คณะท างาน 
               ๔. นายแสงอรุณ      เช่ือมชิต            นักวิชาการสาธารณสุข                  คณะท างาน     
               ๕. นายคมศักด์ิ        สังขนิมิตร์         นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ      คณะท างาน   
               ๖. นายปฐมพร        บัวลาด             เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน   คณะท างาน 
               ๗. นายนพดล         สุขศรี               เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน   คณะท างาน 
               ๘. นางสาวกมลทิพย์ แย้มกล่ า            นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ    คณะท างาน 
               ๙. นางสาวปาณิศรา  เท้งศิริ               พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ             คณะท างาน 
             ๑๐. นายประกอบ      เทศกลั่น             นักวิชาการสาธารณสุข                 คณะท างาน 
             ๑๑. นายทัชชกร        รุ่งเจริญ              นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ   คณะท างาน 
             ๑๒. นางสาวสุภาวดี    วาระดี               นักวิชาการสาธารณสุข            คณะท างานและเลขานุการ 
             ๑๓. นางสาวศุภณัฏฐ์   โสภณจิรโรจน์      เจ้าพนักงานธุรการ              ผู้ช่วยเลขานุการ 
          โดยมีหน้ำที่ ดังนี้  

๑. ร่วมก าหนดมาตรการ กลไก หรือวางระบบในการตรวจสอบงานของเจ้าหน้าท่ี 
๒. ร่วมจัดท าคู่มือในการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน สามารถตอบสนองต่อผู้รับบริการและประชาชน 
๓. จัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีในสังกัด 
๔. จัดท าแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีให้เป็นไปตามคู่มือหรือมาตรฐานท่ีก าหนด 

 ๕.  ติดตามประเมิน ตรวจสอบการด าเนินงานตามมาตรการ กลไก คู่มือหรือมาตรฐาน พร้อมให้ค าแนะน า 
และรายงานผลการด าเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ  

                   ท้ังน้ี ต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป  

                                                สั่ง ณ วันท่ี  ๒๔ เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

                                                            (นายสุขประเสริฐ    ทับสี) 
                                            นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รักษาราชการแทน 
                                                          สาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน 



แบบฟอร์มกำรขอเผยแพร่ข้อมูลผ่ำนเว็บไซต์ 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแก่งกระจำน 

ตำมประกำศส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 

เร่ือง  แนวทำงกำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะผ่ำนเว็บไซต์ของโรงพยำบำลแก่งกระจำน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

แบบฟอร์มกำรขอเผยแพร่ข้อมูลผ่ำนเว็บไซต์ของหน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 

ช่ือหน่วยงาน : …ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี…………………………..………………… 

วัน/เดือน/ปี : ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒…………………………………………………………….. 

หัวข้อ : ๑. ค าส่ังแต่งต้ังคณะท างานจัดท าคู่มือหรือมาตรฐานในการปฏิบัติงาน ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่ง
กระจานและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในสังกัด ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) : ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ได้จัดท า
ค าส่ังแต่งต้ังคณะท างานจัดท าคู่มือหรือมาตรฐานในการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ตามเอกสารท่ีแนบมา 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Link ภายนอก : www.kaengkrachan-hotpital.com……………………………………………………. 
หมายเหตุ : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล 

 

 
(นายไพทูร   ศิลปศร) 

ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
        วันท่ี..๒๕...เดือน ตุลาคม....พ.ศ. ๒๕๖๒........ 

ผู้อนุมัติรับรอง 

 

    
               (นายสุขประเสริฐ    ทับสี) 
          ต าแหน่ง สาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน 

วันท่ี..๒๕...เดือน ตุลาคม....พ.ศ. ๒๕๖๒........ 
ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

 

(นางสาวศุภณัฏฐ์   โสภณจิรโรจน์ ) 
ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 

วันท่ี..๒๕...เดือน ตุลาคม....พ.ศ. ๒๕๖๒........ 



 
บันทึกข้อควำม 

ส่วนรำชกำร ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน.....จังหวัดเพชรบุรี  งานบริหารท่ัวไป ๐๓๒-๔๕๙๒๘๑ 
ท่ี  พบ ๐๘๓๒.๐๐๑/ว ๖๗๗     วันท่ี   ๒๕   ตุลาคม   ๒๕๖๒ 
เร่ือง    ส่งค าส่ังแต่งต้ังคณะท างานจัดท าคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
เรียน  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแห่ง 
                ตาม  แนวทางการด าเนินงานตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ 
(ITA) ก าหนดให้หน่วยงาน มีการก าหนดมาตรการ กลไก หรือวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าท่ีตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (EB ๒๕)  นั้น ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน ได้มี
ค าส่ังแต่งต้ังคณะท างานจัดท าคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เพื่อร่วมคิด สร้าง
มาตรการ และจัดท าคู่มือหรือก าหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงานไว้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานท่ีตอบสนองต่อ
ผู้รับบริการหรือประชาชน  
                   ในการนี้ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน  ขอส่งส าเนาเอกสาร ค าส่ังแต่งต้ังคณะท างาน
จัดท าคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแห่งทราบ 
พร้อมให้บุคลากรท่ีมีค าส่ังแต่งต้ังฯ ปฏิบัติงานตามภารกิจฯ และเผยแพร่ในเว็ปไซด์โรงพยาบาลแก่งกระจาน 
ต่อไป รายละเอียดตามเอกสารท่ีแนบมา 

                  จึงเรียนมาเพื่อทราบและด าเนินการต่อไป 
 
 
 

(นายสุขประเสริฐ   ทับสี) 
นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  รักษาราชการแทน 

สาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บันทึกข้อควำม 
ส่วนรำชกำร ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน.....จังหวัดเพชรบุรี  งานบริหารท่ัวไป ๐๓๒-๔๕๙๒๘๑ 
ท่ี  พบ ๐๘๓๒.๐๐๑/ว ๖๗๘     วันท่ี   ๒๕  ตุลาคม  ๒๕๖๒ 
เร่ือง    ขอเชิญประชุม 
เรียน  ..................................................................... 

 ตาม  แนวทางการด าเนินงานตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ 
(ITA) ก าหนดให้หน่วยงาน มีการก าหนดมาตรการ กลไก หรือวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าท่ีตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (EB ๒๕)   ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน ขอเชิญ
คณะท างานจัดท าคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน เข้าร่วมประชุม ในวันท่ี ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  เวลา 
๑๓.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านเขากล้ิง อ าเภอแก่งกระจาน  

 ในการนี้ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน  จึงขอเชิญบุคลากรท่ีมีค าส่ังแต่งต้ังฯ เข้าประชุม 
ตามวัน เวลา ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน รายละเอียดตามเอกสารท่ีแนบมา 

                  จึงเรียนมาเพื่อทราบและด าเนินการต่อไป 
 
 
 

(นายสุขประเสริฐ   ทับสี) 
นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  รักษาราชการแทน 

สาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน 
 


