
 
 
 
 
 

ค ำสั่งส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแก่งกระจำน 
ที่   ๑๐/๒๕๖๒ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะท ำงำนจัดท ำคู่มือหรือมำตรฐำนในกำรปฏิบัติงำน 
ของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแก่งกระจำนและโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลในสังกัด 

 ----------------------  
              ตามที่ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) ได้ด าเนินการ 
โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA)  ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (ด้านสาธารณสุข) ด้านการ
พัฒนาระบบธรรมาภิบาลและคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ก าหนดเป็นตัวชี้วัดที่ ๔๔ ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน ITA (ร้อยละ ๙๐) 
              ดังนั้น เพ่ือเป็นไปวัตถุประสงค์ของโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส และตัวชี้วัดที่ ๑๒ 
ด้านมาตรฐานและความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานและการให้บริการ EB ๒๕ หน่วยงานมีการก าหนดมาตรการ 
กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เพ่ือการบริหารงานที่โปร่งใส  ส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน จึงแต่งตั้งคณะท างานจัดท าคู่มือหรือมาตรฐานในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
               ๑. นายไพทูร         ศิลปศร             นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ   ประธานคณะท างาน 
               ๒. นายสุรพล         นวลพลอย         นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ   รองประธาน 
            คณะท างาน 
               ๓. นายสมรรถพล    จันทร์แสง          นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ     คณะท างาน 
               ๔. นายแสงอรุณ      เชื่อมชิต            นักวิชาการสาธารณสุข                  คณะท างาน     
               ๕. นายคมศักดิ์        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             นักวชิาการสาธารณสุข                 คณะท างาน 
             ๑๑. นายทัชชกร        รุ่งเจริญ              นักวชิาการสาธารณสุขช านาญการ   คณะท างาน 
             ๑๒. นางสาวสุภาวดี    วาระดี               นักวชิาการสาธารณสุข                คณะท างานและ 
               เลขานุการ 
             ๑๓. นางสาวศุภณัฏฐ์   โสภณจิรโรจน ์     เจ้าพนักงานธุรการ                      ผู้ช่วยเลขานุการ 
          โดยมีหน้ำที่ ดังนี้  

๑. ร่วมก าหนดมาตรการ กลไก หรือวางระบบในการตรวจสอบงานของเจ้าหน้าที่ 
๒. ร่วมจัดท าคู่มือในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน สามารถตอบสนองต่อผู้รับบริการและประชาชน 
๓. จัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในสังกัด 
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๔. จัดท าแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามคู่มือหรือมาตรฐานที่
ก าหนด 

 ๕.  ติดตามประเมิน ตรวจสอบการด าเนินงานตามมาตรการ กลไก คู่มือหรือมาตรฐาน พร้อมให้
ค าแนะน า และรายงานผลการด าเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ  

                   ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  
 

สั่ง ณ วันที่  ๑๐ เดือน มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 
 
                                                          (นายสุขประเสริฐ    ทับสี) 
                                            นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รักษาราชการแทน 
                                                          สาธารณสขุอ าเภอแก่งกระจาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



แบบฟอร์มกำรขอเผยแพร่ข้อมูลผ่ำนเว็บไซต์ 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแก่งกระจำน 

ตำมประกำศส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 

เรื่อง  แนวทำงกำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะผ่ำนเว็บไซต์ของโรงพยำบำลแก่งกระจำน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

แบบฟอร์มกำรขอเผยแพร่ข้อมูลผ่ำนเว็บไซต์ของหน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 

ชื่อหน่วยงาน : …ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี…………………………..………………… 

วัน/เดือน/ปี : ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒…………………………………………………………….. 

หัวข้อ : ๑. ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานจัดท าคู่มือหรือมาตรฐานในการปฏิบัติงาน ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่ง
กระจานและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในสังกัด ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) : ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ไดจ้ัดท า
ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานจัดท าคู่มือหรือมาตรฐานในการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ตามเอกสารที่แนบมา 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล 

 

 

(นายไพทูร          ศิลปศร) 
ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

        วันที่..๑๐...เดือน มกราคม....พ.ศ. ๒๕๖๒........ 

ผู้อนุมัตริับรอง 

 

 

                  (นายสุขประเสริฐ        ทับสี) 
          ต าแหน่ง สาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน 

วันที่...๑๐....เดือน..มกราคม....พ.ศ..๒๕๖๒... 
ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

 

(นางสาวศุภณัฏฐ์         โสภณจิรโรจน์ ) 
ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 

วันที่....๑๐....เดือน.มกราคม  .พ.ศ. ๒๕๖๒. 

 
  
  
 



 
บันทึกข้อควำม 

ส่วนรำชกำร ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน.....จังหวัดเพชรบุรี  งานบริหารทั่วไป ๐๓๒-๔๕๙๒๘๑ 
ที ่ พบ ๐๘๓๒/ว ๐๓๓      วันที่   ๑๔   มกราคม   ๒๕๖๒ 
เรื่อง    ส่งค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานจัดท าคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
เรียน  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแห่ง 

 ตาม  แนวทางการด าเนินงานตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) ก าหนดให้หน่วยงาน มีการก าหนดมาตรการ กลไก หรือวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (EB ๒๕)  นั้น ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน ได้มี
ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานจัดท าคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เพ่ือร่วมคิด สร้าง
มาตรการ และจัดท าคู่มือหรือก าหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงานไว้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานที่ตอบสนองต่อ
ผู้รับบริการหรือประชาชน  

 ในการนี้  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน   ขอส่งส าเนาเอกสาร ค าสั่งแต่งตั้ ง
คณะท างานจัดท าคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
ทุกแห่งทราบ พร้อมให้บุคลากรที่มีค าสั่งแต่งตั้งฯ ปฏิบัติงานตามภารกิจฯ และเผยแพร่ในเว็ปไซด์โรงพยาบาล
แก่งกระจาน ต่อไป รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมา 

 จึงเรียนมาเพ่ือทราบและด าเนินการต่อไป 
 
 
 
 

(นายสุขประเสริฐ   ทับสี) 
นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ   รักษาราชการแทน 

สาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บันทึกข้อควำม 
ส่วนรำชกำร ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน.....จังหวัดเพชรบุรี  งานบริหารทั่วไป ๐๓๒-๔๕๙๒๘๑ 
ที ่ พบ ๐๘๓๒/..................................... วันที่   ๑๔  มกราคม  ๒๕๖๒ 
เรื่อง    ขอเชิญประชุม 
เรียน  ..................................................................... 

                ตาม  แนวทางการด าเนินงานตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ 
(ITA) ก าหนดให้หน่วยงาน มีการก าหนดมาตรการ กลไก หรือวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (EB ๒๕)   ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน ขอเชิญ
คณะท างานจัดท าคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน เข้าร่วมประชุม ในวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒  เวลา ๑๓.๓๐-
๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน  
                   ในการนี้ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน  จึงขอเชิญบุคลากรที่มีค าสั่งแต่งตั้งฯ เข้า
ประชุม ตามวัน เวลา ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมา 

                  จึงเรียนมาเพ่ือทราบและด าเนินการต่อไป 
 
 
 
                               

(นายสุขประเสริฐ   ทับสี) 
นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ   รักษาราชการแทน 

สาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน 
 


