
 
 
 
 

ประกาศส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 
เร่ือง  ก าหนดมาตรการ กลไก ระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการ

ปฏิบัติงาน  ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
……………………………………………. 

           ตาม ค ำส่ังคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๕ มกรำคม ๒๕๕๙ มีมติให้หน่วยงำนภำครัฐเข้ำร่วมกำรประเมิน
คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment : 
ITA) ในปีงบประมำณ ๒๕๖๑ กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสของหน่วยงำนภำครัฐ มีควำมครอบคลุมดัชนี
ตัวชี้วัด ๕ ด้ำน คือ ดัชนีควำมโปร่งใส ดัชนีควำมพร้อมรับผิด ดัชนีควำมปลอดจำกกำรทุจริตในกำรปฏิบัติงำน ดัชนี
วัฒนธรรมในองค์กร และดัชนีคุณธรรมกำรท ำงำนในหน่วยงำน และสัดส่วนข้อค ำถำมตำมแบบส ำรวจหลักฐำนเชิง
ประจักษ์ Evidence-Based Integrity and Transparency Assessment (EBIT) จ ำนวน ๒๖ ข้อ ซึ่งในส่วนของ
ดัชนีคุณธรรมกำรท ำงำนในหน่วยงำน เป็นดัชนีท่ีประเมินเกี่ยวกับกระบวนกำรของหน่วยงำนและพฤติกรรมของ
เจ้ำหน้ำท่ีในหน่วยงำน ท่ีแสดงถึงกำรให้ควำมส ำคัญเกี่ยวกำรก ำหนดให้มีคู่มือหรือมำตรฐำนในกำรปฏิบัติงำนท่ี
ชัดเจนและมีกำรปฏิบัติตำมคู่มืออย่ำงเคร่งครัด เพื่อมุ่งตอบสนองต่อผู้รับริกำรหรือประชำชน ด้วยกำรพัฒนำ
กระบวนกำรอ ำนวยควำมสะดวก กำรให้บริกำรประชำชน ด้วยกำรแสดงขั้นตอน ระยะเวลำท่ีใช้ ท่ีจะต้องให้ควำม
เป็นธรรมและเท่ำเทียม 
           ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแก่งกระจำน จังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลใน
สังกัด จึงได้จัดท ำและก ำหนดคู่มือหรือมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำท่ีในสังกัด ดังนี้ 
        ๑. ด้านการจัดหาพัสดุ 
             ๑.๑ พระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำพรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

           ๑.๒ ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

           ๑.๓ หนังสือคณะกรรมกำรวินิจฉัยปัญหำกำรจัดซื้อ ท่ีกค(กวจ)๐๔๐๕.๒/ว๑๑๙ ลงวันท่ี ๗ มีนำคม ๒๕๖๑ 
เรื่อง แนวทำงปฏิบัติในกำรจัดหำพัสดุท่ีเกี่ยวกับค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำน ค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม กำจัดงำนและ
กำรประชุมของหน่วยงำนภำครัฐ 

           ๑.๔ หนังสือคณะกรรมกำรวินิจฉัยปัญหำกำรจัดซื้อ ท่ีกค(กวจ)๐๔๐๕.๒/ว๑๗๙ ลงวันท่ี ๙ เมษำยน 
๒๕๖๑ เรื่องแนวทำงปฏิบัติในกำรจัดซื้อน ำมันเช้ือเพลิงและบัตรเติมน้ ำมันรถรำชกำร (Fleet Card) 

           ๑.๕ คู่มือกำรจัดซื้อจัดจ้ำงโดยวิธีเฉพำะเจำะจง และกำรบันทึกโปรแกรม e-GP 

               ๑.๖ แนวปฏิบัติตำมพรบ.ซื้อจ้ำง กม.วินัยเพชรบุรี 
           ๑.๗ กำรก ำหนดระเบียบเอื้อประโยชน์เจ้ำหน้ำท่ี 

              ๑.๘  ค ำส่ัง สสอ.ท่ี ๕๕-๒๕๖๒ เรื่องมอบหมำยให้ข้ำรำชกำรปฏิบัติงำน  
           ๑.๙ หนังสือกระทรวงสำธำรณสุข+ท่ี+สธ+0202.1.6-ว634++ลว+5+ตุลำคม+61+เรื่อง+กำรใหถ้ือปฎิบัติตำม
แนวทำงเกี่ยวกับกำรจัดให้มีกำรเรี่ยไรตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรเรี่ยไรของรัฐ+พ.ศ.+2544 

             ๑.๑๐ คู่มือ e-domation 

         ๑.๑๑   กำรท ำลำยหนังสือ   
 

    ๒. ด้านการเงินและการบัญชี 

           ๒.๑ ระเบียบกระทรวงสำธำรณสุข ว่ำด้วยเงินบ ำรุงของหน่วยบริกำรในสังกัดกระทรวงสำธำรณสุข พ.ศ. ๒๕๖๒ 
          ๒.๒ ระเบียบกระทรวงสำธำรณสุข ว่ำด้วยเงินบริจำคและทรัพย์สินบริจำคของหน่วยบริกำร พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 



      ๓ ด้านระบบข้อมูลข่าวสาร 
          ๓.๑ คู่มอืโครงสร้ำงมำตรฐำนข้อมูล ๔๓ แฟ้ม 
      ๔. ด้านการควบคุมป้องกันโรคติดต่อ 
          ๔.๑ แนวทำงกำรด ำเนินงำนเฝ้ำระวังเหตุกำรณ์ของ SRRT เครือข่ำยระดับต ำบล 
          ๔.๒ มำตรกำรควบคุมโรคไข้เลือดออก ๓-๓-๑ 
          ๔.๓ คู่มือกำรจัดกำรโรคติดต่อท่ีมียุงลำยเป็นพำหะ 
          ๔.๔ คู่มือกำรคัดกรองวัณโรคและวัณโรคด้ือยำ 
          ๔.๕ คู่มือกำรควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ส ำหรับประชำชน 
          ๔.๖ แผนปฏิบัติงำนโรคท่ีป้องกันได้ด้วยวัคซีน ปี ๒๕๖๒ 
          ๔.๗ ค ำแนะน ำกำรเดินทำงป้องกันไวรัส 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 คู่มือกำรประเมินโอกำสเส่ียงต่อกำรเกิดโรคหัวใจ_สมองฯ 
     ๗. ด้านงานระบบสุขภาพปฐมภูมิและสุขภาพภาคประชาชน 
        ๗.๑ คู่มือ อสค. ดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 
        ๗.๒ คู่มือ อสม. นักจัดกำรสุขภำพ 
        ๗.๓ แนวทำงและแบบคัดกรองผู้สูงอำยุ ส ำหรับ อสม. 
        ๗.๔ คู่มือจัดต้ัง หน่วยบริกำรและเครือข่ำยหน่วยบริกำรปฐมภูมิ 
        ๗.๕ คู่มือ อสค. 
     ๘. ด้านคุ้มครองผู้บริโภค 
        ๘.๑ พระรำชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยำสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
        ๘.๒ พระรำชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์เครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
     ๙. CPG เครือข่ายสุขภาพอ าเภอแก่งกระจาน 
        ๙.๑ CPG งำนอนำมัยแม่และเด็ก 
        ๙.๒ CPG งำน NCD 
            ท้ังนี้ หำกคณะท ำงำนจัดท ำคู่มือหรือมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำท่ี หรือ เครือข่ำยสุขภำพอ ำเภอ
แก่งกระจำน ได้มีกำรจัดท ำคู่มือหรือมำตรฐำน เพิ่มเติม จะประกำศและเผยแพร่ ถือปฏิบัติใช้ครำวต่อไป 

            จึงประกำศเพื่อทรำบและถือปฏิบัติต่อไป 
                                                      
                                                 ประกำศ ณ  วันท่ี  ๒๖ ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

 
 
                                            (นายสุขประเสริฐ  ทับสี)  
                             นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รักษาราชการแทน 
                                          สาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน 



 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแก่งกระจำน.....จังหวัดเพชรบุรี  งำนบริหำรท่ัวไป ๐๓๒-๔๕๙๒๘๑ 
ท่ี  พบ ๐๘๓๒.๐๐๑/๘๓๖   วันท่ี ๒๗ ธันวำคม   ๒๕๖๒ 
เร่ือง ขอน ำประกำศส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแก่งกระจำน  เรื่อง  ก าหนดมาตรการ กลไก  ระบบใน 

การตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำท่ีตำมคู่มือหรือมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน  ปีงบประมำณ ๒๕๖๓ 

เรียน สำธำรณสุขอ ำเภอแก่งกระจำน 
           

 ตำมท่ีส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุขได้ก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรประเมิน
คุณธรรมและควำมโปร่งใสของหน่วยงำนภำครัฐ( Integrity and Transparency Assessment : ITA) ก ำหนดให้
หน่วยงำน มีกำรก ำหนดมำตรกำร กลไก หรือกำรวำงระบบในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำท่ีตำมคู่มือ
หรือมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน (EB ๒๕) นั้น  
 ในกำรนี้ ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแก่งกระจำน ได้จัดท ำ ประกำศส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแก่ง
กระจำน เรื่อง ก าหนดมาตรการ กลไก ระบบในการตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำท่ีตำมคู่มือหรือมำตรฐำน
กำรปฏิบัติงำน  ปีงบประมำณ ๒๕๖๓ เพื่อให้หน่วยงำนในสังกัดและบุคลำกรได้น ำคู่มือและมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน   
ท่ีเผยแพร่บนเว็ปไซด์ไปปฏิบัติ และขอนุญำติเผยแพร่ประกำศฯ ดังกล่ำว ตำมรำยละเอียดท่ีแนบมำ 

 จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำลงนำมในประกำศฯและขออนุญำตเผยแพร่ทำงเว็บไซด์ของโรงพยำบำล
แก่งกระจำน ต่อไป 
 
 

(นำงสำวศุภณัฏฐ์   โสภณจิรโรจน์) 
เจ้ำพนักงำนธุรกำร 

                                              
                 - อนุญาตเผยแพร่ 
 
 

 
 
                                                   (นายสุขประเสริฐ  ทับสี)  
                               นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รักษาราชการแทน 
                                               สาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน 

     ๒๗ ธันวาคม   ๒๕๖๒ 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแก่งกระจำน.....จังหวัดเพชรบุรี  งำนบริหำรท่ัวไป ๐๓๒-๔๕๙๒๘๑ 
ท่ี  พบ ๐๘๓๒.๐๐๑/ว ๘๒๗   วันท่ี  ๒๖ .ธันวำคม   ๒๕๖๒. 
เร่ือง ส่งประกำศส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแก่งกระจำน  เรื่อง  ก าหนดมาตรการ กลไก ระบบในการตรวจสอบ 

กำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำท่ีตำมคู่มือหรือมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน  ปีงบประมำณ ๒๕๖๓ 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลทุกแห่ง 

 ตำมท่ี ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุขได้ก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรประเมิน
คุณธรรมและควำมโปร่งใสของหน่วยงำนภำครัฐ( Integrity and Transparency Assessment : ITA) ก ำหนดให้
หน่วยงำน มีกำรก ำหนดมำตรกำร กลไก หรือกำรวำงระบบในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำท่ีตำมคู่มือ
หรือมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน (EB ๒๕) นั้น ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแก่งกระจำน ได้จัดท ำ ประกำศส ำนักงำน
สำธำรณสุขอ ำเภอแก่งกระจำน เรื่อง ก าหนดมาตรการ กลไก ระบบในการตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำท่ี
ตำมคู่มือหรือมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน  ปีงบประมำณ ๒๕๖๓ เพื่อให้หน่วยงำนในสังกัดและบุคลำกรได้น ำคู่มือและ
มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน   ท่ีเผยแพร่บนเว็ปไซด์ไปปฏิบัติ  
 ในกำรนี้ ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแก่งกระจำน ขอส่งประกำศส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแก่ง
กระจำน  เรื่อง  ก ำหนดมำตรกำร กลไก ระบบในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำท่ีตำมคู่มือหรือมำตรฐำน
กำรปฏิบัติงำน  ปีงบประมำณ ๒๕๖๓  ลงวันท่ี ๒๖ ธันวำคม ๒๕๖๒  ให้โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลทุกแห่ง
ใน สังกัดฯ ยึดถือปฏิบั ติ ต่อไป และสำมำรถดำวน์ โหลดเอกสำรประกำศฯ ได้ ท่ี  www.kaengkrachan-
hotpital.com หรือศึกษำจำกประกำศฯท่ีแนบมำพร้อมกับหนังสือนี้ 

 จึงเรียนมำเพื่อทรำบและถือปฏิบัติต่อไป 
 
 

 
(นายสุขประเสริฐ  ทับสี) 

นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รักษาราชการแทน 
สาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน 

ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เร่ือง  แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลแก่งกระจาน 

 www.kaengkrachan-hotpital.com พ.ศ. ๒๕๖๓ 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ช่ือกลุ่มงาน : …ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี…………………………..………………… 
วัน/เดือน/ปี : ๒๗.. ธันวาคม  ๒๕๖๒…………………………………………………………….. 
หัวข้อ : ขออนุญาตเผยแพร่ ประกาศ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งเรื่อง  ก ำหนดมำตรกำร กลไก ระบบในกำร
ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำท่ีตำมคู่มือหรือมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน  ปีงบประมำณ ๒๕๖๓  ลงวันท่ี ๒๖  
ธันวำคม ๒๕๖๒   
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) : ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ได้จัดท า
เรื่อง  ก ำหนดมำตรกำร กลไก ระบบในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำท่ีตำมคู่มือหรือมำตรฐำนกำร
ปฏิบัติงำน  ปีงบประมำณ ๒๕๖๓  ลงวันท่ี ๒๖  ธันวำคม ๒๕๖๒  ตามเอกสารท่ีแนบมา 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Link ภายนอก : www.kaengkrachan-hotpital.com……………………………………………………. 
หมายเหตุ : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล 

 
 

(นายไพทูร    ศิลปศร) 
ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

  วันท่ี..๒๗...เดือน ธันวาคม....พ.ศ. ๒๕๖๒........ 
 

 
ผู้อนุมัติรับรอง 

 
 

                  (นายสุขประเสริฐ   ทับสี) 
          ต าแหน่ง สาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน 
     วันท่ี..๒๗...เดือน ธันวาคม....พ.ศ. ๒๕๖๒........ 

                                             ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

 
 

(นางสาวศุภณัฏฐ์         โสภณจิรโรจน์ ) 
ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 

วันท่ี..๒๗...เดือน ธันวาคม....พ.ศ. ๒๕๖๒........ 
 

 
 


