คำสั่งสำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอแก่งกระจำน
ที่ ๑๐/๒๕๖๒
เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงำนจัดทำคู่มือหรือมำตรฐำนในกำรปฏิบัติงำน
ของสำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอแก่งกระจำนและโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบลในสังกัด
---------------------ตามที่ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สานักงาน ป.ป.ช.) ได้ดาเนินการ
โครงการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการด าเนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ (Integrity and
Transparency Assessment : ITA) ภายใต้แ ผนงานยุ ท ธศาสตร์ช าติ ๒๐ ปี (ด้ านสาธารณสุ ข ) ด้านการ
พัฒนาระบบธรรมาภิบาลและคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
กาหนดเป็นตัวชี้วัดที่ ๔๔ ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน ITA (ร้อยละ ๙๐)
ดังนั้น เพื่อเป็นไปวัตถุประสงค์ของโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส และตัวชี้วัดที่ ๑๒
ด้านมาตรฐานและความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานและการให้บริการ EB ๒๕ หน่วยงานมีการกาหนดมาตรการ
กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส สานักงาน
สาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน จึงแต่งตั้งคณะทางานจัดทาคู่มือหรือมาตรฐานในการปฏิบัติงาน ดังนี้
๑. นายไพทูร
ศิลปศร
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ ประธานคณะทางาน
๒. นายสุรพล
นวลพลอย
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ รองประธาน
คณะทางาน
๓. นายสมรรถพล จันทร์แสง
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ คณะทางาน
๔. นายแสงอรุณ เชื่อมชิต
นักวิชาการสาธารณสุข
คณะทางาน
๕. นายคมศักดิ์
สังขนิมิตร์
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ คณะทางาน
๖. นายปฐมพร
บัวลาด
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชานาญงาน คณะทางาน
๗. นายนพดล
สุขศรี
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชานาญงาน คณะทางาน
๘. นางสาวกมลทิพย์ แย้มกล่า
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ คณะทางาน
๙. นางสาวปาณิศรา เท้งศิริ
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
คณะทางาน
๑๐. นายประกอบ เทศกลั่น
นักวิชาการสาธารณสุข
คณะทางาน
๑๑. นายทัชชกร
รุ่งเจริญ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ คณะทางาน
๑๒. นางสาวสุภาวดี วาระดี
นักวิชาการสาธารณสุข
คณะทางานและ
เลขานุการ
๑๓. นางสาวศุภณัฏฐ์ โสภณจิรโรจน์ เจ้าพนักงานธุรการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
โดยมีหน้ำที่ ดังนี้
๑. ร่วมกาหนดมาตรการ กลไก หรือวางระบบในการตรวจสอบงานของเจ้าหน้าที่
๒. ร่วมจัดทาคู่มือในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน สามารถตอบสนองต่อผู้รับบริการและประชาชน
๓. จัดทามาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในสังกัด

-๒๔. จัดทาแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามคู่มือหรือมาตรฐานที่
กาหนด
๕. ติดตามประเมิน ตรวจสอบการดาเนินงานตามมาตรการ กลไก คู่มือหรือมาตรฐาน พร้อมให้
คาแนะนา และรายงานผลการดาเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๑๐ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายสุขประเสริฐ ทับสี)
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ รักษาราชการแทน
สาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน

แบบฟอร์มกำรขอเผยแพร่ข้อมูลผ่ำนเว็บไซต์
สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอแก่งกระจำน
ตำมประกำศสำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
เรื่อง แนวทำงกำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะผ่ำนเว็บไซต์ของโรงพยำบำลแก่งกระจำน พ.ศ. ๒๕๖๑
แบบฟอร์มกำรขอเผยแพร่ข้อมูลผ่ำนเว็บไซต์ของหน่วยงำนในสังกัดสำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
ชื่อหน่วยงาน : …สานักงานสาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี…………………………..…………………
วัน/เดือน/ปี : ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒……………………………………………………………..
หัวข้อ : ๑. คาสั่งแต่งตั้งคณะทางานจัดทาคู่มือหรือมาตรฐานในการปฏิบัติงาน ของสานักงานสาธารณสุขอาเภอแก่ง
กระจานและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลในสังกัด ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) : สานักงานสาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ได้จัดทา
คาสั่งแต่งตั้งคณะทางานจัดทาคู่มือหรือมาตรฐานในการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ตามเอกสารที่แนบมา
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

ผู้อนุมัตริ ับรอง

(นายไพทูร
ศิลปศร)
(นายสุขประเสริฐ
ทับสี)
ตาแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
ตาแหน่ง สาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน
วันที่..๑๐...เดือน มกราคม....พ.ศ. ๒๕๖๒........
วันที่...๑๐....เดือน..มกราคม....พ.ศ..๒๕๖๒...
ผู้รับผิดชอบการนาข้อมูลขึ้นเผยแพร่
(นางสาวศุภณัฏฐ์
โสภณจิรโรจน์ )
ตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
วันที่....๑๐....เดือน.มกราคม .พ.ศ. ๒๕๖๒.

บันทึกข้อควำม
ส่วนรำชกำร สานักงานสาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน.....จังหวัดเพชรบุรี งานบริหารทั่วไป ๐๓๒-๔๕๙๒๘๑
ที่ พบ ๐๘๓๒/ว ๐๓๓
วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒
เรื่อง ส่งคาสั่งแต่งตั้งคณะทางานจัดทาคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
เรียน ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลทุกแห่ง
ตาม แนวทางการดาเนินงานตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) กาหนดให้หน่วยงาน มีการกาหนดมาตรการ กลไก หรือวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (EB ๒๕) นั้น สานักงานสาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน ได้มี
คาสั่ งแต่ งตั้ งคณะท างานจั ดท าคู่ มือ หรื อมาตรฐานการปฏิ บั ติ งาน ปี งบประมาณ ๒๕๖๒ เพื่ อร่ว มคิด สร้าง
มาตรการ และจัดทาคู่มือหรือกาหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงานไว้เป็น แนวทางในการปฏิบัติงานที่ตอบสนองต่อ
ผู้รับบริการหรือประชาชน
ในการนี้ ส านั ก งานสาธารณสุ ข อ าเภอแก่ ง กระจาน ขอส่ ง ส าเนาเอกสาร ค าสั่ ง แต่ ง ตั้ ง
คณะทางานจัดทาคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
ทุกแห่งทราบ พร้อมให้บุคลากรที่มีคาสั่งแต่งตั้งฯ ปฏิบัติงานตามภารกิจฯ และเผยแพร่ในเว็ปไซด์โรงพยาบาล
แก่งกระจาน ต่อไป รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมา
จึงเรียนมาเพื่อทราบและดาเนินการต่อไป

(นายสุขประเสริฐ ทับสี)
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ รักษาราชการแทน
สาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน

บันทึกข้อควำม
ส่วนรำชกำร สานักงานสาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน.....จังหวัดเพชรบุรี งานบริหารทั่วไป ๐๓๒-๔๕๙๒๘๑
ที่ พบ ๐๘๓๒/..................................... วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒
เรื่อง ขอเชิญประชุม
เรียน .....................................................................
ตาม แนวทางการดาเนินงานตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ
(ITA) กาหนดให้ หน่ วยงาน มีการกาหนดมาตรการ กลไก หรือวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (EB ๒๕) สานักงานสาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน ขอเชิญ
คณะทางานจัดทาคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน เข้าร่วมประชุม ในวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสานักงานสาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน
ในการนี้ สานั กงานสาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน จึงขอเชิญบุคลากรที่มีคาสั่งแต่งตั้ง ฯ เข้า
ประชุม ตามวัน เวลา ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมา
จึงเรียนมาเพื่อทราบและดาเนินการต่อไป

(นายสุขประเสริฐ ทับสี)
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ รักษาราชการแทน
สาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน

