
รายงานการประชุมกลุ่มคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมและการบริหารงานที่โปร่งใสของส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน 

คร้ังที่ ๑/๒๕๖๒ 
วันศุกร์ท่ี ๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒  เวลา ๑๓.๓๐ น. 

ณ  ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านมะขามโพรง จังหวัดเพชรบุรี 
………………………………………………..………. 

ผู้มาประชุม 
ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง สถานที่ปฏิบัติงาน 

๑ นายสุขประเสริฐ  ทับสี สาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน สสอ.แก่งกระจาน 
๒ นายไพทูร  ศิลปศร นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สสอ.แก่งกระจาน 
๓ นายทัชชกร  รุ่งเจริญ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สสอ.แก่งกระจาน 
๔ นางสาวธัญญาภร  จีนป่อง เจ้าพนักงานการเงินและบัญช ี สสอ.แก่งกระจาน 
๕ นางสาวศุภณัฏฐ์  โสภณจิรโรจน์ เจ้าพนักงานธุรการ สสอ.แก่งกระจาน 
๖ นางสาวสุภาวดี  วาระดี นักวิชาการสาธารณสุข สสอ.แก่งกระจาน 
๗ นางสาวสาวิตรี  อุทิศ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ สอ.เฉลิมพระเกียรติฯ 
๘ นางสาวสุธาทิพย์  แจ้งเรือง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข สอ.เฉลิมพระเกียรติฯ 
๙ นางสาวธันยา  ผิวผ่อง พนักงานช่วยเหลือคนไข ้ สอ.เฉลิมพระเกียรติฯ 

๑๐ นางสาวภัทราวรรณ ทองกร แพทย์แผนไทย สอ.เฉลิมพระเกียรติฯ 
๑๑ นางสาวพรหมพร  เขียวข า นักวิชาการสาธารณสุข สอ.เฉลิมพระเกียรติฯ 
๑๒ นางสาวกนกอร  พราหมณ์ช่ืน พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.สต.ห้วยแม่เพรียง 
๑๓ นายปฐมพร  บัวลาด เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน รพ.สต.ห้วยแม่เพรียง 
๑๔ นายคมศักดิ์  สังขนิมิตร นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ รพ.สต.ห้วยแม่เพรียง 
๑๕ นางศศิธร  บัวลาด พนักงานช่วยเหลือคนไข ้ รพ.สต.ห้วยแม่เพรียง 
๑๖ นางสาวณัฐยา  ทองมาก เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข รพ.สต.ห้วยแม่เพรียง 
๑๗ นายนพดล  สุขศรี เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน รพ.สต.บ้านหนองปืนแตก 
๑๘ นางสาวสุภาพร  บุญเสริม พนักงานช่วยเหลือคนไข ้ รพ.สต.บ้านหนองปืนแตก 
๑๙ นางสาวสุรีรัตน์  มีอยู่ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข รพ.สต.บ้านหนองปืนแตก 
๒๐ นางสาวนนทิชา  พุ่มคง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.สต.บ้านหนองปืนแตก 
๒๑ นางกมลทิพย์  บุษราคัม พนักงานช่วยเหลือคนไข ้ รพ.สต.สองพี่น้อง 
๒๒ นายสมรรถพล  จันทร์แสง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รพ.สต.บ้านแม่คะเมย 
๒๓ นางสาววีนา  ปัญญาณธรรม พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.สต.บ้านแม่คะเมย 
๒๔ นางสาวอนงค์นาฏ  เหมือนจันทร์ เจ้าพนักงานสาธารณสุข รพ.สต.บ้านแม่คะเมย 
๒๕ นางสาวสุพรรณี  พรายสี เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน รพ.สต.บ้านท่าเรือ 
๒๖ นายประกอบ  เทศกล่ัน เจ้าพนักงานสาธารณสุข รพ.สต.บ้านเขากล้ิง 
๒๗ นางสาวกมลทิพย์  แย้มกล่ า นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รพ.สต.บ้านซ่อง 
๒๘ นางสาวจันทิมา  ขลิบสี เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน รพ.สต.บ้านซ่อง 

 
/ล าดับ ๒๙… 
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ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง สถานที่ปฏิบัติงาน 
๒๙ นางสาวกาญจนา  เม่งพัด พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.สต.บ้านมะขามโพรง 
๓๐ นางศรีจันทรา  จันทร์ช่วง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.สต.บ้านมะขามโพรง 
๓๑ นางสาวสมพร  ราญไพร พนักงานช่วยเหลือคนไข ้ รพ.สต.บ้านมะขามโพรง 
๓๒ นางสาวสิริพรรณ  สดใส พนักงานช่วยเหลือคนไข ้ รพ.สต.บ้านมะขามโพรง 
๓๓ นายจิรานุวัฒน์  มีนุช เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข รพ.สต.บ้านมะขามโพรง 
ติดราชการ 

- 
ผู้ไม่มาประชุม 

ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง สถานที่ปฏิบัติงาน 
๑ นายณรงค์  ไม้แก้ว พนักงานช่วยเหลือคนไข ้ สอ.เฉลิมพระเกียรติฯ 
๒ นางสาวเรวดี  พรานไพร เจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ สอ.เฉลิมพระเกียรติฯ 
๓ นางสาวหัสบดี  วอมอ พนักงานช่วยเหลือคนไข ้ รพ.สต.ห้วยแม่เพรียง 
๔ นางสาวพรสุดา  ชูศรี พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.สต.บ้านหนองปืนแตก 
๕ นางสาวปาณิศรา  เท้งศิริ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.สต.สองพี่น้อง 
๖ นางสาวกนกวรรณ  ทองมาก พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.สต.บ้านท่าเรือ 
๗ นายแสงอรุณ  เช่ือมชิต เจ้าพนักงานสาธารณสุข รพ.สต.บ้านท่าเรือ 
๘ นางสาวฉวีวรรณ  มะพุก เจ้าพนักงานสาธารณสุข รพ.สต.บ้านซ่อง 
๙ นางสาวกรณรุ่ง  แก้วเพชร พนักงานช่วยเหลือคนไข ้ รพ.สต.บ้านซ่อง 

เร่ิมประชุมเวลา  ๑๓.๓๐ น. 
    เมื่อท่ีประชุมพร้อม ประธานได้เปิดประชุมและด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุมฯดังต่อไปนี้ 

เร่ิมประชุมเวลา  ๑๓.๓๐ น. 
    เมื่อท่ีประชุมพร้อม ประธานได้เปิดประชุมและด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุมฯดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ทราบ 
๑. ผู้บริหารระดับกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ 
 ๑.๑ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข คือ นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย 
 ๑.๒ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข จ านวน ๔ ท่าน  ได้แก่ 
  ๑) นายแพทย์ณรงค์  สายวงศ์ 
  ๒) นายแพทย์ยงยศ  ธรรมวุฒิ 
  ๓) นายแพทย์พิศิษฐ์  ศรีประเสริฐ 
  ๔) นายแพทย์ศุภกิจ  ศิริลักษณ์  
 ๑.๓ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข คือ 
  ๑) แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ 
๒. เจ้าหน้าท่ีท่านใดท่ียังไม่ได้สมัครจิตอาสา ขอให้ไปสมัครเป็นจิตอาสาได้

ท่ีว่าการอ าเภอแก่งกระจาน  ในวันท่ี ๑ – ๑๐ ของทุกเดือน 
 

/๓. ในวันอาทิตย์ท่ี… 
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 ๓. ในวันอาทิตย์ท่ี ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  เวลา ๐๔.๐๐ น.  กิจกรรมการ
จัดงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เดิน วิ่งการกุศล ครั้งท่ี ๓ จังหวัดเพชรบุรี “วิ่งหยุดโรค ๑๐ 
จังหวัดท่ัวไทย เพื่อโอกาสทางการรักษาผู้ป่วยท่ัวประเทศ” ณ หาดทรายเม็ดแรก ต าบล
แหลมผักเบ้ีย อ าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี  

 ๔. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี ขอเชิญผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
เชิงปฏิบัติการจัดท าแผนสุขภาพแบบบูรณาการจังหวัดเพชรบุรี ปี ๒๕๖๓  (ระยะท่ี ๒)  
ระหว่างวันท่ี ๑๒–๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  ณ  ห้องประชุมแก้วมุกดา บ้านอัมพวา 

 รีสอร์ทแอนด์สปา อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 
 ๕. ประกาศการฌาปนกิจสงเคราะห์ของกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การรับ
สมัครสมาชิกสามัญและสมาชิกสมทบเป็นกรณีพิเศษ โดยยกเว้นคุณสมบัติเรื่องอายุ โดยให้
ผู้ท่ีมีอายุเกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน ๕๐ ปีบริบูรณ์ สมัครเข้าเป็นสมาชิกสามัญหรือ
สมาชิกสมทบได้ แต่ท้ังนี้ต้องไม่เป็นโรคร้ายแรงตามท่ี ฌกส. ประกาศก าหนด ระยะเวลา
การรับสมัครต้ังแต่วันท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ถึงวันท่ี ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ 
 ๖. ประกาศการฌาปนกิจสงเคราะห์ของกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง โรคร้ายแรง
ท่ีเป็นคุณสมบัติต้องห้ามในการสมัครเป็นสมาชิก ฌกส.  ดังนี้ 
  ๑) โรคมะเร็งทุกระยะ 
  ๒) โรคไตเรื้อรังระยะสุดท้าย 
  ๓) โรคตับระยะสุดท้าย 
  ๔) โรคหรือภาวะหัวใจล้มเหลวเรื้อรัง 
  ๕) โรคร้ายแรงอื่นๆ ตามการวินิจฉัยของแพทย์ ท่ีคณะกรรมการ
ด าเนินการการฌาปนกิจสงเคราะห์ของกระทรวงสาธารณสุขมอบหมาย 
 ๗. การลงเย่ียมบ้าน ขอให้พยาบาลวิชาชีพลงพื้นท่ี และขอให้ผู้รับผิดชอบ
งานควบคุมโรคด าเนินการในเรื่องการจัดการสภาพแวดล้อม โดยก าจัดลูกน้ ายุงลายให้
เรียบร้อย  
 ๘. ขอให้ รพ.สต.บ้านแม่คะเมย  ท าแผนเพื่อจะพัฒนา รพ.สต. 
 ๙. เจ้าหน้าท่ีท่านใดรับผิดชอบการเงิน ขอให้ปฏิบัติหน้าท่ีตามค าส่ังฯท่ีได้รับ
มอบหมาย 
 ๑๐. การจัดท าโครงการฯของงบกองทุนหลักประกันสุขภาพต าบล  ขอให้ท า
เอกสารให้ครบถ้วน และขอให้มีหนังสือเชิญเข้าร่วมประชุมฯด้วย 
 ๑๑. แนะน าข้าราชการมาใหม่  คือ นางสาวนนทิชา พุ่มคง  ต าแหน่ง 
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ  ปฏิบัติราชการท่ีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านหนอง
ปืนแตก 
 ๑๒. การมอบหมายงานเจ้าหน้าท่ีของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ โดยขอให้
เจ้าหน้าท่ีจาก รพ.สต. จ านวน ๓ ท่าน  รับผิดชอบงานดังนี้ 
  ๑) นางศรีจันทรา  จันทร์ช่วง  ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
รับผิดชอบงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ และ งานพัฒนาระบบ NCD Clinic 

 
/๒) นางสาวสุพรรณี… 
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  ๒) นางสาวสุพรรณี  พรายสี  ต าแหน่ง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
ปฏิบัติงาน รับผิดชอบงานพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) และ งานพัฒนา
ระบบงานทันตสาธารณสุข ในสถานบริการ ในชุมชน ในสถานศึกษา ฯลฯ 
  ๓) นางสาวภัทราวรรณ  ทองกร  ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 
(แพทย์แผนไทย)  รับผิดชอบงานส่งเสริมพัฒนาคลินิคแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 
และการใช้สมุนไพร  และกัญชาทางการแพทย์ 
 ๑๓. ค าส่ังอ าเภอแก่งกระจานท่ี ๓๒๖/๒๕๖๒ ลงวันท่ี  ๓๑ ตุลาคม  ๒๕๖๒ 
เรื่อง ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ จ านวน ๓ ราย  ได้แก่ 
  ๑) นางศรีจันทรา  จันทร์ช่วง  ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  
สังกัด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านเขากล้ิง ให้ไปปฏิบัติราชการท่ีโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านมะขามโพรง 
  ๒) นางสาวพรสุดา  ชูศรี  ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ  สังกัด 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านหนองปืนแตก ให้ไปปฏิบัติราชการท่ีโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านเขากล้ิง 
  ๓) นางสาวนนทิชา  พุ่มคง  ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ  สังกัด 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านซ่อง ให้ไปปฏิบัติราชการท่ีโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลบ้านหนองปืนแตก 

ระเบียบวาระที่ ๒  รับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ ๒/๒๕๖๒  วันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ 
แจ้งแก้ไขรายช่ือผู้ไม่มาประชุมเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน  

 ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๒  เมื่อวันศุกร์ท่ี ๑๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒  เวลา ๑๓.๓๐ น. 
 ณ  ห้องประชุม ช้ัน ๒  โรงพยาบาลแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี  
ที ่ ช่ือ – สกุล ต าแหนง่ สถานที่ปฏิบตัิงาน หมายเหต ุ
๑ นางสาวสาวิตรี  อทุศิ พยาบาลวิชาชพีช านาญการ สอ.เฉลิมพระเกียรติฯ อยู่ รพ.สต. 
๒ นางสาวธันยา  ผิวผ่อง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ สอ.เฉลิมพระเกียรติฯ อยู่ รพ.สต. 
๓ นายณรงค์  ไม้แก้ว พนักงานช่วยเหลือคนไข้ สอ.เฉลิมพระเกียรติฯ อยู่ รพ.สต. 
๔ นางสาวเรวดี  พรานไพร เจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ สอ.เฉลิมพระเกียรติฯ อยู่ รพ.สต. 
๕ นายปฐมพร  บัวลาด เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน รพ.สต.ห้วยแม่เพรียง อยู่ รพ.สต. 
๖ นางศศิธร  บัวลาด พนักงานช่วยเหลือคนไข้ รพ.สต.ห้วยแม่เพรียง อยู่ รพ.สต. 
๗ นางสาวสุภาพร  บุญเสริม พนักงานช่วยเหลือคนไข้ รพ.สต.บ้านหนองปืนแตก ลาหยุด 
๘ นางสาวกนกวรรณ  ทองมาก พยาบาลวิชาชพีช านาญการ รพ.สต.บ้านท่าเรือ ลาพักผ่อน 
๙ นายแสงอรุณ  เชื่อมชิต เจ้าพนักงานสาธารณสุข รพ.สต.บ้านท่าเรือ ลาป่วย 

๑๐ นางสาวกมลทพิย์  แย้มกล่ า นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รพ.สต.บ้านซอ่ง อยู่ รพ.สต. 
๑๑ นางสาวกรณรุง่  แก้วเพชร พนักงานช่วยเหลือคนไข้ รพ.สต.บ้านซอ่ง อยู่ รพ.สต. 
๑๒ นางสาวกาญจนา  เม่งพัด พยาบาลวิชาชพีช านาญการ รพ.สต.บ้านมะขามโพรง อยู่ รพ.สต. 
๑๓ นางสาวอนงคน์าฏ  เหมือน

จันทร ์
เจ้าพนักงานสาธารณสุข รพ.สต.บ้านแมค่ะเมย อยู่ รพ.สต. 

มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม  
/ระเบียบวาระท่ี… 
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ระเบียบวาระที่ ๓  เร่ืองสืบเนื่องจากการประชุม คร้ังที่ ๒/๒๕๖๒  วันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ 
มติที่ประชุม  รับทราบ  

ระเบียบวาระที่ ๔  เร่ืองแจ้งจากงานต่างๆ เพื่อทราบและด าเนินการ 

นายไพทูรฯ สสอ.แก่งกระจาน ๑. วันท่ี ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ การจัดงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เดิน วิ่ง
การกุศล ครั้งท่ี ๓  ณ  หาดทรายเม็ดแรก ต.แหลมผักเบี้ย อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุร ี(รอเส้ือ) 

  ๒. ขอให้ รพ.สต.ทุกแห่ง เบิกใบเสร็จรับเงิน ๒ เล่ม  ได้แก่ 
   ๑) เล่มท่ี ๑  เกี่ยวกับค่ายา 
   ๒) เล่มท่ี ๒  เกี่ยวกับเงินโอน 
  ๓. รพ.สต.แห่งใดท่ีมีเงินบ ารุงเกิน ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) 

ขอให้น าส่งเช็คเงินบ ารุงฝากคลัง  
  ๔. การด าเนินงานตามตัวชี้วัด QOF ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ต้องด าเนินการ

และบันทึกข้อมูลให้เสร็จส้ิน ภายใน ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓  
  ๕. การด าเนินงานส่งเสริมและป้องกันโรค ตามรายการ PP จ่ายแบบ  
 Fee Schedule ปี ๒๕๖๓  
  ๖. การจัดท ารายงาน SUC๑ กลุ่มปกติ ของปีงบประมาณ ๒๕๖๓  
 รอแบบรายงานตัวใหม่ 
  ๗. การจัดท ารายงาน SUC๑ กลุ่มต่างด้าว และกลุ่ม STP (ไร้สถานะสิทธิ์) 

ให้รายงานตามการด าเนินงานให้บริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ตามความเป็นจริง 
(โดยให้ดูกลุ่มเป้าหมายของประชากรของพื้นท่ีตนเอง ตามกลุ่มเป้าหมาย) 

นายไพทูรฯ สสอ.แก่งกระจาน ระเบียบวาระตามตัวชี้วัด ITA  
เรื่องท่ี ๑ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ประกาศมาตรการส าคัญ

เร่งด่วนเชิงรุก เพื่อป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าท่ีรัฐในสังกัด 
จ านวน ๔ มาตรการ คือ (๑) มาตรการการใช้รถราชการ  (๒) มาตรการการเบิกจ่าย
ค่าตอบแทน  (๓) มาตรการการจัดท าโครงการ การฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและ
สัมมนา และ (๔) มาตรการการจัดหาพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยให้ หน่วยงานทุกระดับในสังกัด
ด าเนินการขับเคล่ือนตามประกาศมาตรการส าคัญเร่งด่วนเชิงรุก ๔ เรื่องถือปฏิบัติอย่าง
เคร่งครัด พร้อมจัดท าแนวทาง/Flow Chart ควบคุมก ากับ พร้อมท้ังรายงานให้
ผู้บังคับบัญชาทราบทุก ๖ เดือน เอกสารได้ส าเนาส่งให้แล้ว ขอฝากประเด็นเรื่องของการ
เบิกจ่ายค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา ขอให้อยู่เวรรักษาพยาบาลจริงและเบิกจ่ายตาม
อยู่จริง โดยเฉพาะ รพ.สต.ท่ีต้ังอยู่ติดถนน เป็นท่ีสังเกตได้ง่าย มีความเส่ียงต่อการทุจริตได้ 
การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ขอให้ด าเนินการตามระเบียบฯ ให้ท าบันทึกรายงานผลการจัดซื้อจัด
จ้าง ตามพ.ร.บ.ข้อ ๑๖ ให้ ผู้บังคับบัญชาทราบ ก่อน ด าเนินการจ่ายเงินให้ผู้ประกอบการ 
ทุกครั้ง ขอให้ทุกรพ.สต.ได้ด าเนินการตามาตรการ และรายงานให้ สสอ.ทราบต่อไป  ท้ังนี้ 
สสอ. จะจัดท าประกาศมาตรการป้องกันการทุจริต ให้รพ.สต.ถือปฏิบัติต่อไป 

มติที่ประชุม     ท่ีประชุมรับทราบและเห็นชอบปฏิบัติ 
เรื่องท่ี ๒... 

 



- ๖ - 
 

เรื่องท่ี ๒.  การวิเคราะห์ความเส่ียงผลประโยชน์ ทับซ้อนของหน่วยงาน
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในสังกัด 
แนวทางด าเนินการวิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับการ ปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  
โดยวิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิด ผลประโยชน์ทับซ้อนตามมาตรฐาน  
COSO  (The Committee  of  sponsoring  Organizations  of  the  tread  Way  
Commission)  เป็นกรอบการวิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน การวิเคราะห์ 
ความเส่ียงหมายถึง  กระบวนการวิเคราะห์ความเส่ียงท่ีเป็นระบบในการบริหารปัจจัย
ควบคุมกระบวนการปฏิบัติงาน  เพื่อลดมูลเหตุของโอกาสท่ีจะท าให้เกิดความเสียหายจาก
การปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  ขอให้คณะกรรมการทุกท่านร่วมพิจารณา
วิเคราะห์ความเส่ียงตามแนวทางนี้    

วัตถุประสงค์ในการด าเนินการวิเคราะห์ความเส่ียงครั้งนี้  
๑.เพื่อสร้างวัฒนธรรมสุจริตและแสดงเจตจ านงสุจริตในการบริหารราชการ

ให้เกิดความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  
๒.เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นในการบริหารราชการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  
๓.เพื่อตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าท่ีรัฐ

ไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในต าแหน่งหน้าท่ีอันมิควรได้โดยชอบตาม
กฎหมาย ให้ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมเป็นแบบอย่างท่ีดียืนหยัดท าในส่ิงท่ีถูกต้อง เป็นธรรม  
ถูกกฎหมาย  โปร่งใส  และตรวจสอบได้    

๔.เพื่อสร้างความเช่ือมั่นศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู้รับบริการ
ผู้ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชน  

 ประเด็นความเส่ียงต่อการต่อการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน ของ
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในสังกัด 
ก็จะมีประเด็นท่ีสอดคล้องกับมาตรการส าคัญเร่งด่วน ๔ เรื่อง ดังนี้  

๑.การเบิกจ่ายค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ของ เจ้าหน้าท่ีรพ.สต. 
-มีการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามสิทธิและต าแหน่ง ไม่เป็นไปตามระเบียบ ฉ.๕ 

เบิกเงินเกินจริง 
-มีการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามการอยู่ปฏิบัติงานจริง และมีการแลกเปล่ียนเวร

ไม่มีเอกสารก ากับ 
แนวทางการป้องกันความเส่ียงและปรับปรุงความเส่ียง  ให้เบิกค่าตอบแทน

เป็นไปตามระเบียบฯ เบิกจ่ายตามระยะเวลาท่ีอยู่ปฏิบัติงานจริง ก าชับ ผู้ตรวจเวรตรวจจริง 
พร้อมรายงานผู้บังคับบัญชาทราบ 

๒.การละท้ิงหรือเบียดบังเวลาราชการ 
-เจ้าหน้าท่ีบางคน มาปฏิบัติราชการสายกลับเร็ว หรือขาดราชการ โดยไม่มี

การแจ้งผู้บังคับบัญชาหรือแจ้งลา 
-เจ้าหน้าท่ีบางคน ใช้เวลาราชการไปประกอบธุรกิจอื่น 

แนวทางการป้องกันความเส่ียงและปรับปรุงความเส่ียง ปลูกฝังจิตส านึกข้าราชการอยู่ใน
ระเบียบวินัยฯ  

/๑. การจัดท า… 
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๑. การจัดท าโครงการฝึกอบรม ประชุม สัมมนาและการเบิกจ่ายการเดินทาง
ไปราชการ 

-มีการจัดท าเอกสารการเบิกจ่ายในการจัดโครงการต่างๆไม่ถูกต้อง ไม่เป็นไป
ตามระเบียบฯ 

-การจัดท าหลักการยืมเงินส่งคืนเงินยืม ไม่ถูกต้อง 
-จัดประชุม/อบรมไม่เป็นไปตามหมายก าหนดการ/และกลุ่มเป้าหมายไม่

เป็นไปตามโครงการฯ 
-มีการเบิกจ่ายค่าเดินทางไปราชการท่ีเกินจริงและบางรายเดินทางไป

ราชการไม่เป็นไปตามการขอเบิกจ่าย 
แนวทางการป้องกันความเส่ียงและปรับปรุงความเส่ียง สร้างแนวทาง/

ขั้นตอนในการเบิกจ่ายตามโครงการฝึกอบรม/ประชุม ให้เป็นไปแนวทางเดียวกันท้ังอ าเภอ  
ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายค่าเดินทางไปราชการและค่ายานพาหนะเป็นไปตามระเบียบฯ 

๑.การใช้รถราชการ ในกิจธุระส่วนตัว 
-ยังมีการใช้รถราชการไปใช้ส่วนตัวบางครั้ง 
แนวทางการป้องกันความเส่ียงและปรับปรุงความเส่ียง ไม่น ารถราชการไปใช้

ในกิจธุระส่วนตัว ไม่เบียดบังเงินหรือทรัพย์สินของทางราชการไปเป็นของตนเองโดยทุจริต  
๒.การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ   
-มีการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่เป็นไปตามระเบียบ ยังมีการเอื้อประโยชน์ต่อญาติ

และพวกพ้อง 
-มีการจัดซื้อวัสดุไม่เป็นไปตามรายการและขอบเขตคุณลักษณะท่ีก าหนด 
-มีการรับสินบนและของรางวัล 
แนวทางการป้องกันความเส่ียงและปรับปรุงความเส่ียง ให้บุคลากรได้ศึกษา 

พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่าง
ละเอียด ถี่ถ้วน และไม่เรียกรับเปอร์เซ็นต์หรือสินบน 

มติที่ประชุม   ท่ีประชุมรับทราบและเห็นชอบให้ทุกรพ.สต.วิเคราะห์ปัจจัยเส่ียงต่อการเกิดประเด็นความ
เส่ียงแต่ละประเด็น  และวัตถุประสงค์ในการป้องกันปัจจัยเส่ียงนั้นและแนวทางการ
ปรับปรุงแก้ไข จัดท าเป็นคู่มือถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดต่อไป 

เรื่องท่ี ๓  สสอ.แก่งกระจานได้จัดท าคู่มือ ผลประโยชน์ทับซ้อน เผยแพร่
ในเว็ปไซต์ รพ.แก่งกระจาน สามารถเข้าไปอ่านหรือดาวน์โหลดเก็บไว้เป็นแนวทางปฏิบัติได้ 

มติที่ประชุม        ท่ีประชุมรับทราบ 
นายทัชชกรฯ สสอ.แก่งกระจาน ๑. การตรวจเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหาร ในวันท่ี ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  

เวลา ๑๕.๐๐ น.  ณ  ตลาดนัดบ้านมะขามโพรง 
  ๒. สคร.สุ่มลูกน้ า ต าบลพุสวรรค์ หมู่ ๓,๕ 
  ๓. ขอส่งข้อมูลสนับสนุนเพื่อยุติการใช้สารเคมี และขอข้อมูลการใช้สารเคมี 

ส่งก่อนในวันท่ี ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
/๔. ขอความร่วมมือ… 



- ๘ – 
 

  ๔. ขอความร่วมมือด าเนินงานตามมาตรการส าคัญในการป้องกันควบคุมโรค 
ติดต่อในเด็ก 

  ๕. ขอความร่วมมือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ 
พ.ศ.๒๕๕๑ เกี่ยวกับการควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์  

  ๖. เร่งรัดการฉีดวัคซีนในเด็ก ๗-๑๒ ปี 
  ๗. การลงข้อมูล การจัดระบบสุขาภิบาล 
  ๘. ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมจิตอาสา ในครั้งท่ี ๑๑ ช่วงวันท่ี ๔ – ๑๐ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๒  รายงานผลภายในวันท่ี ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
  ๙. อ าเภอแก่งกระจาน ขอความร่วมมือส่งผู้เข้าประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง  
 ในงาน “เทศกาลกินปลา พาเท่ียวแก่งกระจาน” ครั้งท่ี ๑๕  ประจ าปี ๒๕๖๒   
น.ส.สุภาวดีฯ สสอ.แก่งกระจาน ๑. การเลือกประธาน อสม.ระดับหมู่บ้าน ต าบล และระดับอ าเภอ 
        - รพ.สต.แต่ละแห่งด าเนินการเลือกประธาน อสม.ระดับหมู่บ้าน ต าบล 
 เสร็จส้ินเรียบร้อยแล้ว และได้ส่งรายช่ือมาให้เจ้าหน้าท่ีอ าเภอและได้บันทึกข้อมูลลงในเว็บ 
 thaiphc.net แล้ว และจะด าเนินการคัดเลือกประธานอ าเภอต่อไป   
  ๒. การสมัครสมาชิกกองทุนออมแห่งชาติ ขอให้เชิญชวน อสม.ท่ียังไม่ได้

สมัคร กอช. สมัครให้ครบทุกคน 

 
 
 

/๓. การจัดท าบัตร… 
 

มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
1 มะขามโพรง 68 2 8 58 6 4 3 5 4 1 0 0 0 23 35
2 บ้านซ่อง 56 4 10 42 2 4 2 3 2 4 0 0 0 17 25
3 บ้านเขากล้ิง 54 8 4 42 18 4 4 0 3 4 0 0 0 33 9
4 รพ.แกง่กระจาน 20 3 5 12 3 2 1 0 1 0 0 0 0 7 3
5 บ้านแมค่ะเมย 56 3 5 48 6 4 3 2 1 2 2 0 0 20 28
6 บ้านท่าเรือ 43 9 7 27 1 2 1 2 0 0 0 0 0 6 21
7 สองพีน่้อง 27 6 3 18 3 3 4 0 1 0 0 0 0 11 7
8 หนองปืนแตก 49 6 3 40 8 4 2 2 3 4 4 0 0 27 13
9 ห้วยแมเ่พรียง 48 1 7 40 2 6 4 2 6 6 1 0 0 27 13
10 สอ.เฉลิมพระเกยีรติฯ 93 11 7 75 8 7 4 8 5 0 0 0 0 32 43

514 53 59 402 57 40 28 24 26 21 7 0 0 203 154รวม

ยงัไม่ได้
สมัคร

ยอดผู้สมัครสมาชิกกองทนุออมแหง่ชาต ิอ าเภอแก่งกระจาน จงัหวัดเพชรบรุี

ล าดบั
ที่

รพ.สต.
อสม.

ทัง้หมด
อายเุกิน

60ปี
สทิธิ
ปกส.

จ านวนผู้มี
สทิธสิมัคร

จ านวนผู้สมัคร
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  ๓. การจัดท าบัตรสมาร์ทการ์ด อสม. อ าเภอแก่งกระจานอสม.ด าเนินการ

สมัครบัตรสมาร์ทการ์ดทุกคนแล้ว 
  ๔. การอบรม อสม.ทดแทนตามจ านวนโควต้าของอ าเภอ ขอให้แต่ละรพ.สต.

ส ารวจความต้องการอบรม อสม.ใหม่/ทดแทน ส่งรายช่ือให้กับ ส านักงานสาธารณสุข
อ าเภอแก่งกระจาน ภายในส้ินเดือนพฤศจิกายน เพื่อวางแผนอบรมต่อไป 

  ๕. กิจกรรมโชว์ป้าแอนชายป้าในโรงเรียน ตชด. : แผนการด าเนินงานของ
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี จะจัดกิจกรรมโชว์ป้าแอนชายป้าในโรงเรียน ตชด. 
โดยใช้งบประมาณของพื้นท่ี  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน จะด าเนินงานร่าง
โครงการให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลด าเนินการในโรงเรียน 

มติที่ประชุม รับทราบ  

ระเบียบวาระที่ ๕  เร่ืองอื่นๆ 
ไม่มี 

เลิกประชมุเวลา ๑๖.๓๐ น. 

 

        ลงช่ือ........................................................... 
 (นางสาวศุภณัฏฐ์  โสภณจิรโรจน์) 
              ผู้จดรายงานการประชุม  

   ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
 
 
 
 

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

   ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
 
 
 
 
 
  



 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน 
ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เร่ือง  แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลแก่งกระจาน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ช่ือกลุ่มงาน: …ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี…………………………..………………… 
วัน/เดือน/ปี : ๑๕  พฤศจิกายน  ๒๕๖๒…………………………………………………………….. 
หัวข้อ ๑.รายงานการประชุมกลุ่มคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมและการบริหารงานท่ีโปร่งใสของส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน ครั้งท่ี ๑ วันท่ี ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) : ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 
รายงานบันทึกการประชุมกลุ่มส่งเสริมคุณธรรมและการบริหารงานท่ีโปร่งใส พร้อมรูปภาพประกอบ ประเด็น
ส าคัญ การก าหนดแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการท่ีส าคัญเร่งด่วน ๔ เรื่อง และ การวิเคราะห์ความเส่ียงท่ี
อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ตามเอกสารท่ีแนบมา 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Link ภายนอก : www.kaengkrachan-hotpital.com……………………………………………………. 
หมายเหตุ : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
                ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล 

 
 

                (นายไพทูร   ศิลปศร) 
     ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
 วันท่ี.๑๕...เดือน พฤศจิกายน..พ.ศ. ๒๕๖๒........ 

                    ผู้อนุมัติรับรอง 
 
 

             (นายสุขประเสริฐ  ทับสี) 
      ต าแหน่ง สาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน 

วันท่ี.๑๕...เดือน พฤศจิกายน..พ.ศ. ๒๕๖๒........ 
ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

 
 

(นางสาวศุภณัฏฐ์    โสภณจิรโรจน์ ) 
ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 

วันท่ี.๑๕...เดือน พฤศจิกายน..พ.ศ. ๒๕๖๒........ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน.....จังหวัดเพชรบุรี  งานบริหารท่ัวไป ๐๓๒-๔๕๙๒๘๑ 
ท่ี  พบ ๐๘๓๒.๐๐๑/ว ๗๑๙    วันท่ี   ๑๕   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒ 
เร่ือง ส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมและการบริหารงานท่ีโปร่งใส ครั้งท่ี ๑ 
เรียน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแห่ง 

 ตาม  แนวทางการด าเนินงานตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) ก าหนดให้หน่วยงาน มีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าท่ีเพื่อการบริหารงานท่ีโปร่งใส และกลุ่มมี
กิจกรรมท่ีแสดงถึงความพยายามท่ีจะปรับปรุงการบริหารของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้น (EB ๑๙)  นั้น 
คณะกรรมการฯกลุ่มส่งเสริมคุณธรรมและการบริหารงานท่ีโปร่งใส ขึ้น ได้มีการประชุมกลุ่มฯครั้งท่ี ๑ ใน
ประเด็นการใช้มาตรการส าคัญเร่งด่วน ๔ เรื่อง ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมก าหนด
แนวทางการปฏิบัติและรายงานผลการด าเนินงาน และประชุมกลุ่มฯร่วมวิเคราะห์ความเส่ียงต่อการเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงานในสังกัด ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เพื่อเป็นแนวทางป้องกันการทุจริต 

 ในการนี้ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน  ขอส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการ
ส่งเสริมคุณธรรมและการบริหารงานท่ีโปร่งใส ครั้งท่ี ๑ วันท่ี ๘  พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านมะขามโพรง  ให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแห่งทราบและ
เผยแพร่ในเว็ปไซด์โรงพยาบาลแก่งกระจาน ต่อไป รายละเอียดตามเอกสารท่ีแนบมา 

 จึงเรียนมาเพื่อทราบและด าเนินการต่อไป 
 
 
 

(นายสุขประเสริฐ   ทับสี) 
นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  รักษาราชการแทน 

สาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน 
 

 
 
 


