ประกาศสานักงานสาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
เรื่อง กาหนดมาตรการ กลไก ระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
…………………………………………….
ตาม ค ำสั่ งคณะรัฐมนตรี เมื่ อวั น ที่ ๕ มกรำคม ๒๕๕๙ มี มติ ให้ห น่ ว ยงำนภำครัฐเข้ำ ร่วมกำรประเมิ น
คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity and Transparency Assessment :
ITA) ในปีงบประมำณ ๒๕๖๑ กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสของหน่วยงำนภำครัฐ มีควำมครอบคลุมดัชนี
ตัวชี้วัด ๕ ด้ำน คือ ดัชนีควำมโปร่งใส ดัชนีควำมพร้อมรับผิด ดัชนีควำมปลอดจำกกำรทุจริตในกำรปฏิบัติงำน ดัชนี
วัฒนธรรมในองค์กร และดัชนีคุณธรรมกำรทำงำนในหน่วยงำน และสัดส่วนข้อคำถำมตำมแบบสำรวจหลักฐำนเชิง
ประจักษ์ Evidence-Based Integrity and Transparency Assessment (EBIT) จำนวน ๒๖ ข้อ ซึ่งในส่ วนของ
ดัชนีคุณธรรมกำรทำงำนในหน่วยงำน เป็นดัชนีที่ประเมินเกี่ยวกับกระบวนกำรของหน่วยงำนและพฤติกรรมของ
เจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำน ที่แสดงถึงกำรให้ควำมสำคัญ เกี่ยวกำรกำหนดให้มีคู่มือหรือมำตรฐำนในกำรปฏิบัติงำนที่
ชัดเจนและมี กำรปฏิบั ติตำมคู่มืออย่ำงเคร่ง ครัด เพื่ อมุ่ งตอบสนองต่อผู้ รับริกำรหรือประชำชน ด้วยกำรพั ฒ นำ
กระบวนกำรอำนวยควำมสะดวก กำรให้บริกำรประชำชน ด้วยกำรแสดงขั้นตอน ระยะเวลำที่ใช้ ที่จะต้องให้ควำม
เป็นธรรมและเท่ำเทียม
สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอแก่งกระจำน จัง หวัดเพชรบุรี ร่วมกับโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบลใน
สังกัด จึงได้จัดทำและกำหนดคู่มือหรือมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ในสังกัด ดังนี้
๑. ด้านการจัดหาพัสดุ
๑.๑ พระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำพรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
๑.๒ ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒
๑.๓ หนังสือคณะกรรมกำรวินิจฉัยปัญหำกำรจัดซื้อ ที่กค(กวจ)๐๔๐๕.๒/ว๑๑๙ ลงวันที่ ๗ มีนำคม ๒๕๖๑
เรื่อง แนวทำงปฏิบัติในกำรจัดหำพัสดุที่เกี่ยวกับค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำน ค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม กำจัดงำนและ
กำรประชุมของหน่วยงำนภำครัฐ
๑.๔ หนังสือคณะกรรมกำรวินิจฉัยปัญหำกำรจัดซื้อ ที่กค(กวจ)๐๔๐๕.๒/ว๑๗๙ ลงวันที่ ๙ เมษำยน
๒๕๖๑ เรื่องแนวทำงปฏิบัติในกำรจัดซื้อนำมันเชื้อเพลิงและบัตรเติมน้ำมันรถรำชกำร (Fleet Card)
๑.๕ คู่มือกำรจัดซื้อจัดจ้ำงโดยวิธีเฉพำะเจำะจง และกำรบันทึกโปรแกรม e-GP
๑.๖ แนวปฏิบัติตำมพรบ.ซื้อจ้ำง กม.วินัยเพชรบุรี
๑.๗ กำรกำหนดระเบียบเอื้อประโยชน์เจ้ำหน้ำที่
๑.๘ คำสั่ง สสอ.ที่ ๕๕-๒๕๖๒ เรื่องมอบหมำยให้ข้ำรำชกำรปฏิบัติงำน
๑.๙ หนังสือกระทรวงสำธำรณสุข+ที+่ สธ+0202.1.6-ว634++ลว+5+ตุลำคม+61+เรื่อง+กำรให้ถือปฎิบัติตำม
แนวทำงเกี่ยวกับกำรจัดให้มีกำรเรี่ยไรตำมระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรเรี่ยไรของรัฐ+พ.ศ.+2544
๑.๑๐ คู่มือ e-domation
๑.๑๑ กำรทำลำยหนังสือ
๒. ด้านการเงินและการบัญชี
๒.๑ ระเบียบกระทรวงสำธำรณสุข ว่ำด้วยเงินบำรุงของหน่วยบริกำรในสังกัดกระทรวงสำธำรณสุข พ.ศ. ๒๕๖๒
๒.๒ ระเบียบกระทรวงสำธำรณสุข ว่ำด้วยเงินบริจำคและทรัพย์สินบริจำคของหน่วยบริกำร พ.ศ. ๒๕๖๑

๓ ด้านระบบข้อมูลข่าวสาร
๓.๑ คู่มอื โครงสร้ำงมำตรฐำนข้อมูล ๔๓ แฟ้ม
๔. ด้านการควบคุมป้องกันโรคติดต่อ
๔.๑ แนวทำงกำรดำเนินงำนเฝ้ำระวังเหตุกำรณ์ของ SRRT เครือข่ำยระดับตำบล
๔.๒ มำตรกำรควบคุมโรคไข้เลือดออก ๓-๓-๑
๔.๓ คู่มือกำรจัดกำรโรคติดต่อที่มียุงลำยเป็นพำหะ
๔.๔ คู่มือกำรคัดกรองวัณโรคและวัณโรคดื้อยำ
๔.๕ คู่มือกำรควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก สำหรับประชำชน
๔.๖ แผนปฏิบัติงำนโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน ปี ๒๕๖๒
๔.๗ คำแนะนำกำรเดินทำงป้องกันไวรัส โควิด-19
๕. ด้านการพัฒนาคุณภาพหน่วยบริการ
๕.๑ คู่มือแนวทำงกำรพัฒนำ รพ.สต.ติดดำว ปี ๒๕๖๒
๖. ด้านงานควบคุมป้องกันโรค NCD
๖.๑ คู่มือกำรตรวจคัดกรองมะเร็งเต้ำนม
๖.๒ คู่มือกำรตรวจคัดกรองมะเร็งปำกมดลูก
๖.๓ แนวทำงกำรกำรคัดกรองโรคเบำหวำนและโรคควำมดันโลหิตสูง
๖.๔ แนวทำงกำรคัดกรองโรคไตเรื้อรัง
๖.๕ คู่มือกำรประเมินโอกำสเสี่ยงต่อกำรเกิดโรคหัวใจ_สมองฯ
๗. ด้านงานระบบสุขภาพปฐมภูมิและสุขภาพภาคประชาชน
๗.๑ คู่มือ อสค. ดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
๗.๒ คู่มือ อสม. นักจัดกำรสุขภำพ
๗.๓ แนวทำงและแบบคัดกรองผู้สูงอำยุ สำหรับ อสม.
๗.๔ คู่มือจัดตั้ง หน่วยบริกำรและเครือข่ำยหน่วยบริกำรปฐมภูมิ
๗.๕ คู่มือ อสค.
๘. ด้านคุ้มครองผู้บริโภค
๘.๑ พระรำชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยำสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐
๘.๒ พระรำชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑
๙. CPG เครือข่ายสุขภาพอาเภอแก่งกระจาน
๙.๑ CPG งำนอนำมัยแม่และเด็ก
๙.๒ CPG งำน NCD
ทั้งนี้ หำกคณะทำงำนจัดทำคู่มือหรือมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ หรือ เครือข่ำยสุขภำพอำเภอ
แก่งกระจำน ได้มีกำรจัดทำคู่มือหรือมำตรฐำน เพิ่มเติม จะประกำศและเผยแพร่ ถือปฏิบัติใช้ครำวต่อไป
จึงประกำศเพื่อทรำบและถือปฏิบัติต่อไป
ประกำศ ณ วันที่ ๒๖ ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายสุขประเสริฐ ทับสี)
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ รักษาราชการแทน
สาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอแก่งกระจำน.....จังหวัดเพชรบุรี งำนบริหำรทั่วไป ๐๓๒-๔๕๙๒๘๑
ที่ พบ ๐๘๓๒.๐๐๑/๘๓๖
วันที่ ๒๗ ธันวำคม ๒๕๖๒
เรื่อง ขอนำประกำศสำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอแก่งกระจำน เรื่อง กาหนดมาตรการ กลไก ระบบใน
การตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ตำมคู่มือหรือมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน ปีงบประมำณ ๒๕๖๓
เรียน สำธำรณสุขอำเภอแก่งกระจำน
ตำมที่สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุขได้กำหนดแนวทำงกำรดำเนินงำนตำมโครงกำรประเมิน
คุณ ธรรมและควำมโปร่งใสของหน่วยงำนภำครัฐ(Integrity and Transparency Assessment : ITA) กำหนดให้
หน่วยงำน มีกำรกำหนดมำตรกำร กลไก หรือกำรวำงระบบในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ตำมคู่มือ
หรือมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน (EB ๒๕) นั้น
ในกำรนี้ สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอแก่งกระจำน ได้จัดทำ ประกำศสำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอแก่ง
กระจำน เรื่อง กาหนดมาตรการ กลไก ระบบในการตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ตำมคู่มือหรือมำตรฐำน
กำรปฏิบัติงำน ปีงบประมำณ ๒๕๖๓ เพื่อให้หน่วยงำนในสังกัดและบุคลำกรได้นำคู่มือและมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน
ที่เผยแพร่บนเว็ปไซด์ไปปฏิบัติ และขอนุญำติเผยแพร่ประกำศฯ ดังกล่ำว ตำมรำยละเอียดที่แนบมำ
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำลงนำมในประกำศฯและขออนุญำตเผยแพร่ทำงเว็บไซด์ของโรงพยำบำล
แก่งกระจำน ต่อไป
(นำงสำวศุภณัฏฐ์ โสภณจิรโรจน์)
เจ้ำพนักงำนธุรกำร
- อนุญาตเผยแพร่

(นายสุขประเสริฐ ทับสี)
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ รักษาราชการแทน
สาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน
๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอแก่งกระจำน.....จังหวัดเพชรบุรี งำนบริหำรทั่วไป ๐๓๒-๔๕๙๒๘๑
ที่ พบ ๐๘๓๒.๐๐๑/ว ๘๒๗
วันที่ ๒๖ .ธันวำคม ๒๕๖๒.
เรื่อง ส่งประกำศสำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอแก่งกระจำน เรื่อง กาหนดมาตรการ กลไก ระบบในการตรวจสอบ
กำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ตำมคู่มือหรือมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน ปีงบประมำณ ๒๕๖๓
เรียน ผู้อำนวยกำรโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบลทุกแห่ง
ตำมที่ สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุขได้กำหนดแนวทำงกำรดำเนินงำนตำมโครงกำรประเมิน
คุณ ธรรมและควำมโปร่งใสของหน่วยงำนภำครัฐ(Integrity and Transparency Assessment : ITA) กำหนดให้
หน่วยงำน มีกำรกำหนดมำตรกำร กลไก หรือกำรวำงระบบในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ตำมคู่มือ
หรือมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน (EB ๒๕) นั้น สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอแก่งกระจำน ได้ จัดทำ ประกำศสำนักงำน
สำธำรณสุขอำเภอแก่งกระจำน เรื่อง กาหนดมาตรการ กลไก ระบบในการตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่
ตำมคู่มือหรือมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน ปีงบประมำณ ๒๕๖๓ เพื่อให้หน่วยงำนในสังกัดและบุคลำกรได้นำคู่มือและ
มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน ที่เผยแพร่บนเว็ปไซด์ไปปฏิบัติ
ในกำรนี้ สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอแก่งกระจำน ขอส่ง ประกำศสำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอแก่ง
กระจำน เรื่อง กำหนดมำตรกำร กลไก ระบบในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ตำมคู่มือหรือมำตรฐำน
กำรปฏิบัติงำน ปีงบประมำณ ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๖ ธันวำคม ๒๕๖๒ ให้โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบลทุกแห่ง
ในสั ง กั ด ฯ ยึ ด ถื อ ปฏิ บั ติ ต่ อ ไป และสำมำรถดำวน์ โ หลดเอกสำรประกำศฯ ได้ ที่ www.kaengkrachanhotpital.com หรือศึกษำจำกประกำศฯที่แนบมำพร้อมกับหนังสือนี้
จึงเรียนมำเพื่อทรำบและถือปฏิบัตติ ่อไป

(นายสุขประเสริฐ ทับสี)
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ รักษาราชการแทน
สาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
สานักงานสาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน
ตามประกาศสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลแก่งกระจาน
www.kaengkrachan-hotpital.com พ.ศ. ๒๕๖๓
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ชื่อกลุ่มงาน : …สานักงานสาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี…………………………..…………………
วัน/เดือน/ปี : ๒๗.. ธันวาคม ๒๕๖๒……………………………………………………………..
หัวข้อ : ขออนุญาตเผยแพร่ ประกาศ สานักงานสาธารณสุขอาเภอแก่งเรื่อง กำหนดมำตรกำร กลไก ระบบในกำร
ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ตำมคู่มือหรือมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน ปีงบประมำณ ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๖
ธันวำคม ๒๕๖๒
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) : สานักงานสาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ได้จัดทา
เรื่อง กำหนดมำตรกำร กลไก ระบบในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ตำมคู่มือหรือมำตรฐำนกำร
ปฏิบัติงำน ปีงบประมำณ ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๖ ธันวำคม ๒๕๖๒ ตามเอกสารที่แนบมา
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Link ภายนอก : www.kaengkrachan-hotpital.com…………………………………………………….
หมายเหตุ : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล
(นายไพทูร ศิลปศร)
ตาแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
วันที่..๒๗...เดือน ธันวาคม....พ.ศ. ๒๕๖๒........

ผู้อนุมัตริ ับรอง
(นายสุขประเสริฐ ทับสี)
ตาแหน่ง สาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน
วันที่..๒๗...เดือน ธันวาคม....พ.ศ. ๒๕๖๒........

ผู้รับผิดชอบการนาข้อมูลขึ้นเผยแพร่

(นางสาวศุภณัฏฐ์
โสภณจิรโรจน์ )
ตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
วันที่..๒๗...เดือน ธันวาคม....พ.ศ. ๒๕๖๒........

