
 
 
 
 
 

ค ำสั่งส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแก่งกระจำน 
ท่ี  ๕๕ / ๒๕๖๒ 

เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมกำรส่งเสริมคุณธรรมและกำรบริหำรงำนท่ีโปร่งใส 
ของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแก่งกระจำนและโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลในสังกัด 

 ----------------------  
 ตามท่ี คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) ได้ด าเนินการ 
โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA)  ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (ด้านสาธารณสุข) ด้านการ
พัฒนาระบบธรรมาภิบาลและคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ก าหนดเป็นตัวช้ีวัดท่ี ๔๔ ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน ITA (ร้อยละ ๙๐) 
 ดังนั้น เพื่อเป็นไปวัตถุประสงค์ของโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส และตัวชี้วัดท่ี ๙ ด้าน
การส่งเสริมวัฒนธรรมสุจริต EB ๑๙ หน่วยงานมมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าท่ีเพื่อการบริหารงานท่ีโปร่งใส  
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน จึงแต่งต้ังคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมและการบริหารงานท่ี
โปร่งใส ดังนี้ 
 ๑. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร  
               ๑.๑ นายสุขประเสริฐ  ทับสี สาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน   ประธานกรรมการ 
               ๑.๒ นายไพทูร  ศิลปศร นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ   รองประธานกรรมการ  
               ๑.๓ นายทัชชกร  รุ่งเจริญ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ   กรรมการ 
               ๑.๔ นายบุญธรรม  กล่ินสน นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ   กรรมการและเลขานุการ 
               ๑.๕ นางสาวศุภณัฏฐ์  โสภณจิรโรจน์ เจ้าพนักงานธุรการ    ผู้ช่วยเลขานุการ 
            โดยมีหน้ำที่ ดังนี้   

๑. ให้ค าปรึกษาในการด าเนินงานและอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานตามโครงการฯ 
๒. นิเทศ ติดตามผลการด าเนินงาน ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และควบคุมก ากับการปฏิบัติงาน

ของบุคลากร ให้มีความถูกต้อง โปร่งใส 
            ๒. คณะกรรมกำรส่งเสริมคุณธรรมและกำรบริหำรงำนที่โปร่งใส 
               ๒.๑ นายไพทูร  ศิลปะศร นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ   ประธานกรรมการ 
               ๒.๒ นายสมบัติ  ทองเจิม ผอ.รพ.สต.บ้านท่าเรือ    รองประธานกรรมการ 
               ๒.๓ นายสุรพล  นวลพลอย ผอ.รพ.สต.บ้านมะขามโพรง   กรรมการ 
               ๒.๔ นายประเสริฐ  หว่างจิตร ผอ.รพ.สต.บ้านแม่คะเมย    กรรมการ 
               ๒.๕ นายพัฒนพงค์  นกเอี้ยงทอง  ผอ. สอ.น.เฉลิมพระเกียรติฯ   กรรมการ 
               ๒.๖ นางสาวสราลี   ทองมา ผอ.รพ.สต.บ้านหนองปืนแตก   กรรมการ 
               ๒.๗ นางกัญญาภัทร เขียวชอุ่ม ผอ.รพ.สต.บ้านเขากล้ิง    กรรมการ 
               ๒.๘ นางสุพิศ  ชุ่มจิตต์ ผอ.รพ.สต.บ้านซ่อง    กรรมการ 

/๒.๙ นายณัฐพัชร์... 
 



- ๒ - 
 

               ๒.๙ นายณัฐพัชร์  รุ่งเจริญ ผอ.รพ.สต.สองพี่น้อง    กรรมการ 
               ๒.๑๐ นายบุญธรรม  กล่ินสน  ผอ.รพ.สต.ห้วยแม่เพรียง    กรรมการและเลขานุการ 
               ๒.๑๑ นางสาวธัญญาภร  จีนป่อง  เจ้าพนักงานการเงนิและบัญช ี   ผู้ช่วยเลขานุการ 
          โดยมีหน้ำที่ ดังนี้  

๑. จัดวางระบบการเสริมสร้างคุณธรรม ความซื่อสัตย์ ป้องกันการทุจริตและพัฒนาความโปร่งใส
ของหน่วยงานส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจานและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
ในสังกัด 

๒. จัดท าแนวทางและก าหนดมาตรการการบริหารงานท่ีโปร่งใสและป้องกันความเส่ียง ตาม
มาตรการ ดังต่อไปนี้ 
๒.๑ มาตรการการใช้รถราชการ 
๒.๒ มาตรการการเบิกจ่ายค่าตอบแทน 
๒.๓ มาตรการการจัดท าโครงการ การฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา 
๒.๔ มาตรการการเบิกจ่ายค่าเดินทางไปราชการ 
๒.๕ มาตรการการจัดหาพัสดุ และการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 ๓.  ติดตามประเมิน ตรวจสอบการด าเนินงานตามาตรการ ให้ค าแนะน า และรายงานผลการด าเนินงาน 
พร้อมตรวจสอบการบริหารงานท่ีโปร่งใสของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจานและ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในสังกัด  

                   ท้ังนี้ ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป  
 
 ส่ัง ณ วันท่ี  ๑๔ เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 
 

(นายสุขประเสริฐ  ทับสี) 
นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รักษาราชการแทน 

สาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

    กลุ่มส่งเสรมิคุณธรรมและกำรบริหำรงำนท่ีโปร่งใส 
            ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแก่งกระจำน 
  

 กระทรวงสาธารณสุข ขับเคล่ือนมาตรการ ๓ ป. ๑ ค. (ปลูก/ปลุกจิตส านึก ป้องกัน ปราบปราม และ
เครือข่าย) ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มุ่งเน้นการป้องกันการทุจริตให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ 
ตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (ด้านสาธารณสุข) แผนแม่บท
การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับท่ี ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) และสอดคล้องกับประเด็น
การปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ  
 ท้ังนี้ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในสังกัด ได้
ขับเคล่ือนตามนโยบาย จึงได้มีการรวมกลุ่ม เสริมสร้างคุณธรรม ป้องกันการทุจริต บริหารงานด้วยความโปร่งใส 
เป็นธรรม พร้อมท้ังขับเคล่ือนค่านิยมของบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข “MOPH” คือ 
 M: Mastery ฝึกฝนตนเองให้มีศักยภาพสูงสุด (มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบ)   
 O: Originality สร้างสรรค์นวัตกรรม ส่ิงใหม่ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อระบบสุขภาพ   
 P: People-centered approach ยึดประชาชนเป็นท่ีต้ัง เป็นศูนย์กลางในการท างาน   
 H: Humility มีความอ่อนน้อมถ่อมตน การเคารพผู้อื่น   
  หลักคุณธรรมในการด าเนินงาน    

๑. หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง       
๒.    หลักธรรมาภิบาล คือ   
- หลักนิติธรรม   
- หลักคุณธรรม   
- หลักความโปร่งใส     
- หลักการมีส่วนร่วม   
- หลักความรับผิดชอบ   
- หลักความคุ้มค่า               

๓.   หลัก ๔ ป. คือ เป็นธรรม โปร่งใส ประสิทธิภาพ และประหยัด  
๑. ช่องทำงกำรรวมกลุ่มของบุคลำกร ของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแก่งกระจำน 

- กลุ่ม Line ITA สสอ.แก่งกระจาน  
- เขียนใบสมัครใจเข้ารวมกลุ่ม  
- ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมและการบริหารงานท่ีโปร่งใส ปีงบประมาณ 

๒๕๖๓ 
๒. คณะกรรมกำรบริหำรกลุ่มส่งเสริมคุณธรรมและกำรบริหำรงำนที่โปร่งใส ของ สสอ.แก่งกระจำน 

๑. นายไพทูร  ศิลปะศร  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ   ประธานกรรมการ 
            ๒. นายสมบัติ  ทองเจิม  ผอ.รพ.สต.บ้านท่าเรือ    รองประธานกรรมการ 
            ๓. นายสุรพล  นวลพลอย ผอ.รพ.สต.บ้านมะขามโพรง   กรรมการ 
            ๔. นายประเสริฐ  หว่างจิตร ผอ.รพ.สต.บ้านแม่คะเมย    กรรมการ 
 



 
            ๕. นางส ารวย  กลีบสุวรรณ์ ผอ.สอ.น.เฉลิมพระเกียรติฯ   กรรมการ 
            ๖. นางสาวสราลี  ทองมา ผอ.รพ.สต.บ้านหนองปืนแตก   กรรมการ 
            ๗. นางกัญญาภัทร  เขียวชอุ่ม ผอ.รพ.สต.บ้านเขากล้ิง    กรรมการ 
            ๘. นางสุพิศ  ชุ่มจิตต์  ผอ.รพ.สต.บ้านซ่อง    กรรมการ 
            ๙. นายณัฐพัชร์  รุ่งเจริญ ผอ.รพ.สต.สองพี่น้อง    กรรมการ 
           ๑๐.นายบุญธรรม  กล่ินสน ผอ.รพ.สต.ห้วยแม่เพรียง    กรรมการและเลขานุการ 
           ๑๑.นางสาวธัญญาภร  จีนป่อง เจ้าพนักงานการเงินและบัญช ี   ผู้ช่วยเลขานุการ  
      ๓. วัตถุประสงคก์ลุ่ม  

 ๑. เพื่อสอดส่อง แจ้งข่าว เกี่ยวกับการบริหารงานอันไม่ชอบธรรม บริหารงานไม่โปร่งใส มีความเส่ียง
ต่อทุจริต ประพฤติมิชอบ ตามมาตรการส าคัญ ๕ ด้าน  
 ๒. เพื่อเป็นการเสริมสร้างคุณธรรมในการด าเนินงาน พร้อมขับเคล่ือนค่านิยมกระทรวงสาธารณสุข 
“MOPH” และขับเคล่ือนมาตรการ ๓ ป. ๑ ค. (ปลูก/ปลุกจิตส านึก ป้องกัน ปราบปราม และ
เครือข่าย)  
 ๓. เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจานมีการปฏิบัติงานด้วยความ
โปร่งใส เป็นธรรม ปลอดจากการทุจริต และ พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการบริการท่ีดี   

      ๔. แนวทำงกำรด ำเนินงำนของกลุ่ม  
๑. ปกป้องประโยชน์สาธารณะ ปฏิบัติหน้าท่ีโดยยึดหลักประโยชน์ส่วนรวมมาก่อนประโยชน์ส่วนตน 

รวมถึงการแสดงความเห็นและทัศนคติส่วนบุคคล มีความเป็นกลาง ไม่มีอคติล าเอียง  
๒. สนับสนุนความโปร่งใสและความพร้อมรับผิด เปิดโอกาสให้ตรวจสอบ หรือการเปิดเผย 
๓. ส่งเสริมความรับผิดชอบส่วนบุคคลและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง ยึดหลักคุณธรรม และความเป็นมือ

อาชีพของเจ้าหน้าท่ีในการหลีกเล่ียงผลประโยชน์ทับซ้อน โดยเฉพาะผู้บริหารต้องเป็นแบบอย่าง  
๔. สร้างวัฒนธรรมขององค์กร แห่งความซื่อสัตย์ สุจริต เสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 

หลีกเล่ียงผลประโยชน์ทับซ้อน  
๕. ร่วมต่อต้านและประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตในองค์กร  
๖. ด าเนินงานร่วมกับคณะกรรมการด าเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public 

Sector Management Quality Award : PMQA) เพื่อ พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ  
        ๕. กิจกรรม  

๑. ประชุมกลุ่ม ร่วมวิเคราะห์ปัญหา ความเส่ียงต่อการทุจริต ประพฤติมิชอบ ความเส่ียงต่อ
ผลประโยชน์ทับซ้อน เกี่ยวกับการบริหารงานไม่โปร่งใส ไม่เป็นธรรม และสรุปผลการด าเนินงาน พร้อม
ข้อเสนอแนะน าให้คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมและการบริหารงานท่ีโปร่งใสพิจารณา และเสนอ
ผู้บงัคับบัญชาต่อไป 

๒. จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และพัฒนาเพื่อการบริหารงานท่ีโปร่งใส 
๓. รับฟังข้อเสนอแนะ และข้อมูลข่าสาร จากสมาชิกกลุ่ม เกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

การป้องกันการทุจริต และการปฏิบัติตามมาตรการส าคัญ ๕ ด้าน  
๔. เฝ้าระวังการประพฤติมิชอบ และการกระท าท่ีเข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นไปใน ลักษณะต่างๆ 

ดังนี้  
           - การรับของขวัญหรือรับสินบน คือ การรับของขวัญและความสะดวกสบาย ท่ีเกินความเหมาะสม ซึ่ง
อาจส่งผลต่อบุคคลในการปฏิบัติงานในหน้าท่ี   



           - การหาประโยชน์ให้ตนเอง (Self –dealing) คือ การหาประโยชน์ให้กับตนเอง ครอบครัวหรือ พวก
พ้องจากต าแหน่งหน้าท่ี เป็นการใช้ต าแหน่งหน้าท่ีเพื่อตนเอง 
           - การท างานพิเศษ (Outside Employment of Moonlighting) คือ การเป็นท่ีปรึกษาและการ จ้าง
งานให้แก่ตนเอง รวมถึงการใช้ต าแหน่งสถานภาพ การท างานสาธารณะ ในการเข้าไปเป็น นายจ้างของ
ภาคเอกชนหรือเป็นเจ้าของเองนอกจากนี้ยังรวมถึงการใช้เวลาและเครื่องมือของรัฐ ในการท างานพิเศษ
ภายนอกท่ีไม่ใช่อ านาจหน้าท่ีๆได้รับมอบหมายจากหน่วยงานด้วย  
           - การรับรู้ข้อมูลภายใน (Inside Information) คือ การท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐรู้เห็น ในข้อมูลลับของ ทาง
ราชการ หรือน าข้อมูลไปเปิดเผยเพื่อรับส่ิงตอบแทนท่ีเป็นประโยชน์ในรูปของเงินหรือประโยชน์อื่นๆ หรือน า
ข้อมูลไปเปิดเผยให้แก่ญาติหรือพวกพ้องในการแสวงหาผลประโยชน์จาก ข้อมูลเหล่านั้น  
           - การน าทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ช่ัวคราวในกิจการท่ีเป็นของส่วนตน เพื่อประโยชน์ส่วนตัว ของ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐและท าให้หน่วยงานของรัฐเสียหายหรือเสียประโยชน์  

๕. คณะกรรมการติดตามประเมินตรวจสอบภายในของหน่วยงานและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลในสังกัด อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ระเบียบกลุ่มส่งเสริมคุณธรรมและกำรบริหำรงำนที่โปร่งใส 

.............................................................. 
       กลุ่มส่งเสริมคุณธรรมและการบริหารงานท่ีโปร่งใส ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน หมายถึง 
ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ลูกจ้างช่ัวคราว และ พนักงานจ้าง
เหมาบริการ  
       ความโปร่งใส (Transparency) หมายถึง การกระท าใด ๆ ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอและ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในสังกัด ท่ีแสดงออกถึงความชัดเจน ตรงไปตรงมามีการเปิดเผยข้อมูลต่อ
สาธารณชน การประพฤติปฏิบัติของบุคลากรต้ังอยู่บนฐานคติของความซื่อสัตย์สุจริต มีจิตส านึกท่ีดีต่อหน้าท่ี 
ท้ังนี้การกระท าใดๆ นั้น สามารถตรวจสอบและช้ีแจงได้ 
       การบริหารงานท่ีโปร่งใส หมายถึง การสร้างความเปิดเผย เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท้ังจากภายใน 
และ ภายนอกหน่วยงานสามารถเข้าถึงข้อมูลด้วยวิธีการต่างๆ มีการส่ือสาร การแสดงความรับผิดชอบ พร้อม
รับการ ตรวจสอบ รวมท้ังมีกระบวนการในการติดตามและประเมินผลท่ีได้รับการยอมรับว่าเท่ียงตรง และ
เช่ือถือได้ 

หมวดท่ี ๑ 
ช่ือ – สถานท่ี 

     ๑. ช่ือกลุ่ม       กลุ่มส่งเสริมคุณธรรมและการบริหารงานท่ีโปร่งใส 
     ๒. สถานท่ีต้ังกลุ่ม ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน หมู่ ท่ี ๑ ต าบลแก่งกระจาน อ าเภอแก่ง
กระจาน  จังหวัดเพชรบุรี  

หมวดท่ี ๒ 
สมาชิก 

       ๓. สมาชิกกลุ่ม ได้แก่ ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ลูกจ้าง
ช่ัวคราว และ พนักงานจ้างเหมาบริการ เป็นสมาชิก กลุ่มฯ  

หมวดท่ี ๓ 
การพ้นสมาชิกภาพ 

       ๔. การพ้นจากสมาชิกภาพ ดังนี้  
           ๔.๑ ตาย  
           ๔.๒ โอนย้ายไปสังกัดหน่วยงานอืน่  

หมวดท่ี ๔ 
หน้าท่ีของสมาชิก 

       ๔. สมาชิกมีหน้าท่ี ประพฤติปฏิบัติตนต้ังอยู่บนฐานคติของความซื่อสัตย์สุจริต มีจิตส านึกท่ีดีต่อหน้าท่ี 
เปิดเผย เปิดโอกาสให้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท้ังจากภายใน และภายนอกหน่วยงานสามารถเข้าถึงข้อมูลด้วยวิธีการ
ต่างๆ มีการส่ือสาร การ แสดงความรับผิดชอบ พร้อมรับการตรวจสอบ รวมท้ังมีกระบวนการในการติดตาม 
และประเมินผลท่ีได้รับการ ยอมรับว่าเท่ียงตรง เน้นถึงความส าคัญของความโปร่งใส ว่าเป็นมาตรการส าคัญท่ี
จะช่วยป้องกันการทุจริต คอรัปช่ัน ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสร้างความเป็นธรรมแก่
ประชาชนผู้รับบริการอย่าง ท่ัวถึง เพื่อให้ได้รับการยอมรับและเช่ือถือจากประชาชนและหน่วยงานอื่น มี
จรรยาบรรณต่อวิชาชีพของตนเอง ตระหนักถึงหน้าท่ี ความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมาย ปฏิบัติหน้าท่ีใน
ต าแหน่ง ยึดแนวทางตามพระราชด าริ พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นแนวทางในการ
ด าเนินชีวิตของการปฏิบัติงานใน "การรับราชการตลอดเวลา”  

 
 



 
หมวดท่ี ๕ 

การประชุมสมาชิก 
       ๕. การจัดประชุมสมาชิกประจ าปีอย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง  
       ๖. ระเบียบนี้ให้ใช้ไปจนกว่าจะมีการยกเลิก  
 
 ประกาศ ณ วันท่ี ๑๖ ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 
 

(นายไพทูร  ศิลปศร) 
ประธานกลุ่มส่งเสริมคุณธรรมและการบริหารงานท่ีโปร่งใส 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
       ใบสมัครเข้ำเป็นสมำชิกกลุ่ม   
ส่งเสริมคุณธรรมและกำรบริหำรงำนที่โปร่งใส                              

                  วันท่ี 
       
 เรียน  ประธานคณะกรรมการกลุ่มส่งเสริมคุณธรรมและกำรบริหำรงำนที่โปร่งใส  

 

                    ๑. ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว                                           
ต าแหน่ง....................................................................สังกัดหน่วยงาน................................................................. 
วัน/เดือน/ปีเกิด..........................................อายุ ปี   ปัจจุบันอยู่บ้านเลขท่ี.............................           
หมู่ท่ี.................. ซอย……………………..ถนน...........................ต าบล..............................อ าเภอ
.............................   จังหวัด............................รหัสไปรษณีย์...................................โทรศัพท์
.................................................... 

E-mail…………………………………………………… 

  ๒. ข้าพเจ้ามีความประสงค์สมัครเป็นสมาชิก กลุ่มส่งเสริมคุณธรรมและกำรบริหำรงำนที่โปร่งใส 

           ๓. ข้าพเจ้ายินยอมปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของกลุ่มทุกประการ  
  
  
  (ลงช่ือ)                   ผู้สมัคร  

( …………………………….)  
  
 หมำยเหตุ    

๑. เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ลูกจ้างช่ัวคราว พนักงานจ้างเหมา
บริการ ในสังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจานและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลใน
สังกัด   

   ๒.สามารถเสียสละท างานเพื่อส่วนรวม เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม มากกว่าประโยชน์ส่วนตน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รำยชื่อสมำชิกกลุ่มส่งเสริมคุณธรรมและกำรบริหำรงำนที่โปร่งใส 

ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแก่งกระจำน 

ท่ี ชื่อ-นำมสกุล  ต ำแหน่ง  โทรศัพท์  
1 นายสุขประเสริฐ  ทับสี สาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน  084-1119878 
2 นายไพทูร  ศิลปศร   ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน 0871554272 
3 นายทัชชกร  รุ่งเจริญ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ   086-5623236 
4 นางสาวศุภณัฏฐ์  โสภณจิรโรจน์ เจ้าพนักงานธุรการ  089-9195205 
5 นางสาวธัญญาภร  จีนป่อง เจ้าพนักงานการเงินและบัญช ี  092-6783188 
6 นางสาวสุภาวดี  วาระดี นักวิชาการสาธารณสุข  082-6418139 
7 นายณัฐพัชร์  รุ่งเจริญ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ   065-7250668 
8 นางสาวปาณิศรา  เท้งศิริ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ  086-1616088 
9 นางกมลทิพย์  บุษราคัม พนักงานช่วยเหลือคนไข ้  087-9119574 

10 นายบุญธรรม  กล่ินสน นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  087-0278913 
11 นางสาวกนกอร  พราหมณ์ช่ืน พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  083-3139206 
12 นายปฐมพร  บัวลาด เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน  089-0935521 
13 นายคมศักดิ์  สังขนิมิตร นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  082-2509348 
14 นางศศิธร  บัวลาด พนักงานช่วยเหลือคนไข ้  085-4288552 
15 นางสาวณัฐยา  ทองมาก เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข  092-4531522 
16 นางสาวหัสบดี  วอมอ พนักงานช่วยเหลือคนไข ้  098-5454230 
17 นายสมบัติ  ทองเจิม นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  087-1018299 
18 นางสาวกนกวรรณ  ทองมาก พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  098-3061459 
19 นายแสงอรุณ  เช่ือมชิต เจ้าพนักงานสาธารณสุข  081-3569647 
20 นางสาวสุพรรณี  พรายสี เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน  089-3786891 
21 นางสาวกัญญาภัทร  เขียวชอุ่ม นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  
22 นางศรีจันทรา  จันทร์ช่วง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  087-1568890 
23 นายประกอบ  เทศกล่ัน เจ้าพนักงานสาธารณสุข  086-5428570 
24 นางสาวสราลี  ทองมา นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  098-8296173 
25 นายนพดล  สุขศรี เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน  091-0672340 
26 นางสาวสุภาพร  บุญเสริม พนักงานช่วยเหลือคนไข ้  085-2936682 
27 นางสาวสุรีรัตน์  มีอยู่ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข  086-1660937 
28 นางสาวพรสุดา  ชูศรี พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ  088-4537460 
29 นางสาวนนทิชา  พุ่มคง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ  088-4537460 

 
 
 



 
รำยชื่อสมำชิกกลุ่มส่งเสริมคุณธรรมและกำรบริหำรงำนที่โปร่งใส 

ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแก่งกระจำน 

ท่ี ชื่อ-นำมสกุล  ต ำแหน่ง  โทรศัพท์  
30 นางสุพิศ  ชุ่มจิตต์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  098-8296106 
31 นางสาวกมลทิพย์  แย้มกล่ า นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  086-1661368 
32 นางสาวจันทิมา  ขลิบสี เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน  094-5482753 
33 นางสาวฉวีวรรณ  มะพุก เจ้าพนักงานสาธารณสุข  089-2587361 
34 นางสาวกรณรุ่ง  แก้วเพชร พนักงานช่วยเหลือคนไข ้  094-0102412 
35 นายประเสริฐ  หว่างจิตร เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน  092-2476208 
36 นายสมรรถพล  จันทร์แสง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  084-8012120 
37 นางสาววีนา  ปัญญาณธรรม พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  085-2981441 
38 นางสาวอนงค์นาฏ  เหมือนจันทร์ เจ้าพนักงานสาธารณสุข  089-9100245 
39 นายสุรพล  นวลพลอย นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  098-9980307 
40 นางสาวกาญจนา  เม่งพัด พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  081-8807620 
41 นางสาวสมพร  ราญไพร พนักงานช่วยเหลือคนไข ้  085-7035712 
42 นางสาวสิริพรรณ  สดใส พนักงานช่วยเหลือคนไข ้  080-9851906 
43 นายจิรานุวัฒน ์ มีนุช เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข  086-4040136 
44 นางส ารวย  กลีบสุวรรณ์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  091-0044575 
45 นางสาวสาวิตรี  อุทิศ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  087-1581715 
46 นางสาวสุธาทิพย์  แจ้งเรือง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข  092-2677478 
47 นางสาวธันยา  ผิวผ่อง พนักงานช่วยเหลือคนไข ้  063-1835878 
48 นายณรงค์  ไม้แก้ว พนักงานช่วยเหลือคนไข ้  088-5412488 
49 นางสาวเรวดี  พรานไพร เจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์  085-8189300 
50 นางสาวพรหมพร   เขียวข า นักวิชาการสาธารณสุข  084-4388773 
51 นางสาวภัทรวรรณ  ทองกร นักวิชาการสาธารณสุข  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แผนปฏิบัติงำนของกลุ่มส่งเสริมคุณธรรมและกำรบริหำรงำนที่โปร่งใส 

ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแก่งกระจำน 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๓  

กิจกรรม  ระยะเวลำด ำเนินกำร  หมำยเหตุ 

ประชุมกลุ่มคณะกรรมการ ช้ีแจงวัตถุประสงค์ร่วม
จัดท าแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

ตุลาคม ๒๕๖๒ – ธันวาคม ๒๕๖๒  

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของกลุ่ม/ เชิญชวนเข้าร่วมเป็น
สมาชิกกลุ่ม/ รวบรวมสมาชิกกลุ่ม เพื่อรณรงค์ ต่อต้าน
การทุจริตและการบริหารงานท่ีโปร่งใส   

ตุลาคม ๒๕๖๒ – กันยายน ๒๕๖๒  

ร่วมประกาศเจตนารมณ์ การต่อต้านทุจริต สนับสนุน
เจตนารมณ์ นโยบายของผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข
และของ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด  

ธันวาคม ๒๕๖๒–กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓  

จัดกิจกรรม ประชุม/อบรมให้ความรู้ตามโครงการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  
-เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 
-มาตรการป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบ ๕ ด้าน 
-ส่งเสริมด้าน คุณธรรม จริยธรรม และจิตอาสา  

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓–พฤษภาคม ๒๕๖๓  

ประชุมกลุ่มวิเคราะห์ความเส่ียงด้านผลประโยชน์ทับ
ซ้อน และพิจารณาเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข ์

มกราคม ๒๕๖๓ – กันยายน  ๒๕๖๓  

ติดตาม/ประเมินตรวจสอบภายใน รพ.สต.ใน
สังกัด   

มีนาคม ๒๕๖๓ – เมษายน ๒๕๖๓  

สรุปผลการด าเนินงาน ตามกิจกรรมของกลุ่ม พร้อม
รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 

สิงหาคม ๒๕๖๓ – กันยายน ๒๕๖๓  

 
 

ลงช่ือ ........................................... 
(นายไพทูร   ศิลปศร) 

ประธานคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมและการบริหารงานท่ีโปร่งใส 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน 

 
 
 
 
 



 
แบบฟอร์มกำรขอเผยแพร่ข้อมูลผ่ำนเว็บไซต์ 

ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแก่งกระจำน 
ตำมประกำศส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 

เร่ือง  แนวทำงกำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะผ่ำนเว็บไซต์ของโรงพยำบำลแก่งกระจำน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

แบบฟอร์มกำรขอเผยแพร่ข้อมูลผ่ำนเว็บไซต์ของหน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 

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

วัน/เดือน/ปี : ๒๐ ตุลาคม  ๒๕๖๒…………………………………………………………….. 

หัวข้อ : ๑. แต่งต้ังคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมและการบริหารงานท่ีโปร่งใสของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่ง
กระจานและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในสังกัด ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
         ๒.ระเบียบกลุ่มส่งเสริมคุณธรรมและการบริหารงานท่ีโปร่งใส 
         ๓. แผนปฏิบัติงานของกลุ่มส่งเสริมคุณธรรมและการบริหารงานท่ีโปร่งใส 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) : ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ได้
แต่งต้ังคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมและการบริหารงานท่ีโปร่งใสของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน
และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในสังกัด ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ มีการจัดท าระเบียบกลุ่มส่งเสริมคุณธรรมและ
การบริหารงานท่ีโปร่งใสและแผนปฏิบัติงานของกลุ่มส่งเสริมคุณธรรมและการบริหารงานท่ีโปร่งใส ปีงบประมาณ 
๒๕๖๓ ตามเอกสารท่ีแนบมา 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล 

 

(นายไพทูร   ศิลปศร) 
ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

          วันท่ี..๒๐......เดือน ตุลาคม....พ.ศ. ๒๕๖๒........ 

ผู้อนุมัติรับรอง 

 

                  (นายสุขประเสริฐ   ทับสี) 
          ต าแหน่ง สาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน 

วันท่ี..๒๐......เดือน ตุลาคม....พ.ศ. ๒๕๖๒........ 

ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

 

(นางสาวศุภณัฏฐ์   โสภณจิรโรจน์ ) 
ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 

วันท่ี..๒๐......เดือน ตุลาคม....พ.ศ. ๒๕๖๒........ 

 
 



 

ค ำอธิบำยแบบฟอร์มกำรขอเผยแพร่ข้อมูลผ่ำนเว็บไซต์โรงพยำบำลแก่งกระจำนจังหวัดเพชรบุรี 

หัวข้อ ค ำอธิบำย 

หน่วยงาน ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรีเป็นผู้จัดท าและ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 

วัน/เดือน/ป ี วันเดือนปีท่ีขอน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

หัวข้อ ก าหนดหัวข้อท่ีจะน าขึ้นเผยแพร่โดยให้มีใจความส าคัญ 

ท่ีมาจากเนื้อหามีความยาวไม่เกิน ๒ บรรทัด 

รายละเอียดข้อมูล เลือกใช้ค าอธิบาย/ค าบรรยายท่ีมีความกระชับ 
ใช้ภาษาท่ีเข้าใจง่ายและสะกดค าให้ถูกต้องตามอักขระวิธีเหมาะสม 

กับลักษณะรูปแบบข้อมูลแต่ละชนิด 

Link ภายนอก ให้ระบุ Link ท่ีอ้างอิงหรือน ามาใช้ในการเผยแพร่   ในเว็ปไซด์โรงพยาบาล
แก่งกระจาน www.kaengkrachan-hotpital.com บล็อค ของหน่วยงาน           
สสอ.แก่งกระจาน 

หมายเหตุ ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล 
(ผู้รายงาน) 

ระบุลงลายมือช่ือผู้ได้รับมอบหมาย 
(เจ้าของข้อมูล) 

ผู้อนุมัติรับรอง ระบุลงลายมือช่ือของหัวหน้าหน่วยงาน ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน 

ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูล 
ขึ้นเผยแพร่ (Web Editor) 

ระบุลงลายมือช่ือผู้ท าการ Upload ข้อมูลขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์   
โรงพยาบาลแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บันทึกข้อควำม 

ส่วนรำชกำร ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน.....จังหวัดเพชรบุรี  งานบริหารท่ัวไป ๐๓๒-๔๕๙๒๘๑ 
ท่ี  พบ ๐๘๓๒.๐๐๑/ว ๖๖๗    วันท่ี   ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๖๒ 
เร่ือง    ส่งค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมและการบริหารงานท่ีโปร่งใส  ระเบียบกลุ่มฯ 
          และแผนปฏิบัติงานของกลุ่มฯ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
เรียน  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแห่ง 

 ตาม  แนวทางการด าเนินงานตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) ก าหนดให้หน่วยงาน มีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าท่ีเพื่อการบริหารงานท่ีโปร่งใส และกลุ่มมีกิจกรร
ท่ีแสดงถึงความพยายามท่ีจะปรับปรุงการบริหารของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้น (EB ๑๙)  นั้น 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน ได้มีค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมและการบริหารงานท่ี
โปร่งใส  และคณะกรรมการฯได้มีการจัดต้ังกลุ่มส่งเสริมคุณธรรมและการบริหารงานท่ีโปร่งใส ชองส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน ขึ้น และกลุ่มฯได้มีการประชุมจัดท าแผนการปฏิบัติงานส่งเสริมคุณธรรมและ
การบริหารงานท่ีโปร่งใส ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เพื่อเป็นแนวทางให้สมาชิกกลุ่มฯและบุคลากรในสังกัดถือ
ปฏิบัติ 
 ในการนี้  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน   ขอส่งส าเนาเอกสาร ๑. ค าส่ังแต่งต้ัง
คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมและการบริหารงานท่ีโปร่งใส  ๒. การจัดต้ังกลุ่มฯ ระเบียบ/แนวทางปฏิบัติ 
รายช่ือสมาชิกกลุ่มฯ ๓. แผนการปฏิบัติงานของกลุ่มฯ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓  ใหบุ้คลากรท่ีได้รับค าส่ังแต่งต้ังฯ
ถือปฏิบัติตามหน้าท่ี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแห่งทราบและเผยแพร่ในเว็ปไซด์โรงพยาบาล
แก่งกระจาน ให้ค้นหาและศึกษาต่อไป รายละเอียดตามเอกสารท่ีแนบมา 

 จึงเรียนมาเพื่อทราบและด าเนินการต่อไป 
 
 
 

(นายสุขประเสริฐ   ทับสี) 
นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  รักษาราชการแทน 

สาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
บันทึกข้อควำม 

ส่วนรำชกำร ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน.....จังหวัดเพชรบุรี  งานบริหารท่ัวไป ๐๓๒-๔๕๙๒๘๑ 
ท่ี  พบ ๐๘๓๒.๐๐๑/ว ๖๘๕    วันท่ี   ๒๕   ตุลาคม   ๒๕๖๒ 
เร่ือง    ขอเชิญประชุม 
เรียน  ..................................................................... 

 ตาม  แนวทางการด าเนินงานตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) ก าหนดให้หน่วยงาน มีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าท่ีเพื่อการบริหารงานท่ีโปร่งใส และกลุ่มมีกิจกรร
ท่ีแสดงถึงความพยายามท่ีจะปรับปรุงการบริหารของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้น (EB ๑๙)  นั้น 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน ขอเชิญคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมและการบริหารงานท่ีโปร่งใส  
และสมาชิกกลุ่มส่งเสริมคุณธรรมและการบริหารงานท่ีโปร่งใส เข้าร่วมประชุม ในวันท่ี  ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  
เวลา ๑๓.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านมะขามโพรง อ าเภอแก่งกระจาน  

 ในการนี้ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน  จึงขอเชิญบุคลากรท่ีมีค าส่ังแต่งต้ังและ
สมาชิกกลุ่มฯ เข้าประชุม ตามวัน เวลา ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน รายละเอียดตามเอกสารท่ีแนบมา 

 จึงเรียนมาเพื่อทราบและด าเนินการต่อไป 
 
 
 

(นายสุขประเสริฐ   ทับสี) 
นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  รักษาราชการแทน 

สาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  


