
 
 
 
 

ประกาศส านักงานสาธารณสขุอ าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 
เรื่อง  ก าหนดมาตรการ กลไก ระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการ

ปฏิบัติงาน  ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
……………………………………………. 

           ตาม ค ำสั่งคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ มกรำคม ๒๕๕๙ มีมติให้หน่วยงำนภำครัฐเข้ำร่วมกำรประเมิน
คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment : ITA) ใน
ปีงบประมำณ ๒๕๖๑ กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสของหน่วยงำนภำครัฐ มีควำมครอบคลุมดัชนีตัวชี้วัด ๕ 
ด้ำน คือ ดัชนีควำมโปร่งใส ดัชนีควำมพร้อมรับผิด ดัชนีควำมปลอดจำกกำรทุจริตในกำรปฏิบัติงำน ดัชนีวัฒนธรรม
ในองค์กร และดัชนีคุณธรรมกำรท ำงำนในหน่วยงำน และสัดส่วนข้อค ำถำมตำมแบบส ำรวจหลักฐำนเชิงประจักษ์ 
Evidence-Based Integrity and Transparency Assessment (EBIT) จ ำนวน ๒๖ ข้อ ซึ่งในส่วนของดัชนีคุณธรรมกำรท ำงำนใน
หน่วยงำน เป็นดัชนีที่ประเมินเกี่ยวกับกระบวนกำรของหน่วยงำนและพฤติกรรมของเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำน ที่แสดง
ถึงกำรให้ควำมส ำคัญเกี่ยวกำรก ำหนดให้มีคู่มือหรือมำตรฐำนในกำรปฏิบัติงำนที่ชัดเจนและมีกำรปฏิบัติตำมคู่มือ
อย่ำงเคร่งครัด เพ่ือมุ่งตอบสนองต่อผู้รับริกำรหรือประชำชน ด้วยกำรพัฒนำกระบวนกำรอ ำนวยควำมสะดวก กำร
ให้บริกำรประชำชน ด้วยกำรแสดงขั้นตอน ระยะเวลำที่ใช้ ที่จะต้องให้ควำมเป็นธรรมและเท่ำเทียม 

           ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแก่งกระจำน จังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลใน
สังกัด จึงได้จัดท ำและก ำหนดคู่มือหรือมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ในสังกัด 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 เรื่องแนวทำงปฏิบัติในกำรจัดซื้อน ำมันเชื้อเพลิง  
           ๑.๕ คู่มือกำรจัดซื้อจัดจ้ำงโดยวิธีเฉพำะเจำะจง และกำรบันทึกโปรแกรม e-GP 

        ๒. ด้านการเงินและการบัญชี 

           ๒.๑ ระเบียบกระทรวงสำธำรณสุข ว่ำด้วยเงินบ ำรุงของหน่วยบริกำรในสังกัดกระทรวงสำธำรณสุข พ.ศ. 
๒๕๖๒ 
          ๒.๒ ระเบียบกระทรวงสำธำรณสุข ว่ำด้วยเงินบริจำคและทรัพย์สินบริจำคของหน่วยบริกำร พ.ศ. ๒๕๖๑ 
      ๓ ด้านระบบข้อมูลข่าวสาร 
          ๓.๑ คู่มือโครงสร้ำงมำตรฐำนข้อมูล ๔๓ แฟ้ม 
      ๔. ด้านการควบคุมป้องกันโรคติดต่อ 
          ๔.๑ แนวทำงกำรด ำเนินงำนเฝ้ำระวังเหตูกำรณ์ของ SRRT เครือข่ำยระดับต ำบล 
          ๔.๒ มำตรกำรควบคุมโรคไข้เลือดออก ๓-๓-๑ 
          ๔.๓ คู่มือกำรจัดกำรโรคติดต่อที่มียุงลำยเป็นพำหะ 
          ๔.๔ คู่มือกำรคัดกรองวัณโรคและวัณโรคดื้อยำ 
          ๔.๕ คู่มือกำรควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ส ำหรับประชำชน 



      ๕. ด้านการพัฒนาคุณภาพหน่วยบริการ 
          ๕.๑ คู่มือแนวทำงกำรพัฒนำ รพ.สต.ติดดำว ปี ๒๕๖๒ 
     ๖. ด้านงานสร้างเสริมภมิูคุ้มกันโรค 
        ๖.๑ แผนปฏิบัติงำนโรคท่ีป้องกันได้ด้วยวัคซีน ปี ๒๕๖๒ 
     ๗. ด้านงานควบคุมป้องกันโรค NCD 
        ๗.๑ คู่มือกำรตรวจคัดกรองมะเร็งเต้ำนม 
        ๗.๒ คู่มือกำรตรวจคัดกรองมะเร็งปำกมดลูก 
        ๗.๓ แนวทำงกำรกำรคัดกรองโรคเบำหวำนและโรคควำมดันโลหิตสูง 
     ๘. ด้านงานสุขภาพภาคประชาชน 
        ๘.๑ คู่มือ อสค. ดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 
        ๘.๒ คู่มือ อสม. นักจัดกำรสุขภำพ 
        ๘.๓ แนวทำงและแบบคัดกรองผู้สูงอำยุ ส ำหรับ อสม. 
     ๙. ด้านคุ้มครองผู้บริโภค 
        ๙.๑ พระรำชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยำสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
        ๙.๒ พระรำชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
     ๑๐. CPG เครือข่ายสุขภาพอ าเภอแก่งกระจาน 
        ๑๐.๑ CPG งำนอนำมัยแม่และเด็ก 
        ๑๐.๒ CPG งำน NCD 
            ทั้งนี้ หำกคณะท ำงำนจัดท ำคู่มือหรือมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ หรือ เครือข่ำยสุขภำพอ ำเภอ
แก่งกระจำน ได้มีกำรจัดท ำคู่มือหรือมำตรฐำน เพิ่มเติม จะประกำศและเผยแพร่ ถือปฏิบัติใช้ครำวต่อไป 

            จึงประกำศเพ่ือทรำบและถือปฏิบัติต่อไป 
                                                      
                                                 ประกำศ ณ  วันที่  ๑๕ มีนำคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

 
 
                                            (นายสุขประเสริฐ   ทับสี)  
                             นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รักษาราชการแทน 
                                          สาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแก่งกระจำน.....จังหวัดเพชรบุรี  งำนบริหำรทั่วไป ๐๓๒-๔๕๙๒๘๑ 
ที ่ พบ ๐๘๓๒/-     วันที่  ๑๕  มีนำคม  ๒๕๖๒ 
เรื่อง   ขอน ำประกำศส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแก่งกระจำน  เรื่อง  ก าหนดมาตรการ กลไก ระบบในการ 
 ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ตำมคู่มือหรือมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน  ปีงบประมำณ ๒๕๖๒ 

เรียน  สำธำรณสุขอ ำเภอแก่งกระจำน 
           
                   ตำมที่ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุขได้ก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรประเมิน
คุณธรรมและควำมโปร่งใสของหน่วยงำนภำครัฐ( Integrity and Transparency Assessment : ITA) ก ำหนดให้
หน่วยงำน มีกำรก ำหนดมำตรกำร กลไก หรือกำรวำงระบบในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ตำมคู่มือ
หรือมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน (EB ๒๕) นั้น  

                     ในกำรนี้ ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแก่งกระจำน ได้จัดท ำ ประกำศส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอ   
แก่งกระจำน เรื่อง ก าหนดมาตรการ กลไก ระบบในการตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ตำมคู่มือหรือ
มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน  ปีงบประมำณ ๒๕๖๒ เพ่ือให้หน่วยงำนในสังกัดและบุคลำกรได้น ำคู่มือและมำตรฐำนกำร
ปฏิบัติงำน   ที่เผยแพร่บนเว็ปไซด์ไปปฏิบัติ และขอนุญำติเผยแพร่ประกำศฯ ดังกล่ำว ตำมรำยละเอียดที่แนบมำ 

                   จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำลงนำมในประกำศฯและขออนุญำตเผยแพร่ทำงเว็บไซด์ของ
โรงพยำบำลแก่งกระจำน ต่อไป 
 
                   

(นำงสำวศุภณัฏฐ์   โสภณจิรโรจน์) 
เจ้ำพนักงำนธุรกำร 

                                              
          
 
 
                                                                    (นำยสุขประเสริฐ   ทับสี) 
                                                               นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร  รักษำรำชกำรแทน 
                         สำธำรณสุขอ ำเภอแก่งกระจำน 

  ๑๕  มีนำคม  ๒๕๖๒ 

 
 
 
 
 
 
 



 
บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแก่งกระจำน.....จังหวัดเพชรบุรี  งำนบริหำรทั่วไป ๐๓๒-๔๕๙๒๘๑ 
ที ่ พบ ๐๘๓๒/ว ๑๕๘    วันที่  ๑๕ .มีนำคม   ๒๕๖๒. 
เรื่อง    ส่งประกำศส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแก่งกระจำน  เรื่อง  ก าหนดมาตรการ กลไก ระบบในการตรวจสอบ 

               กำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ตำมคู่มือหรือมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน  ปีงบประมำณ ๒๕๖๒ 

 เรียน  ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลทุกแห่ง 

                 ตำมที่ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุขได้ก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรประเมิน
คุณธรรมและควำมโปร่งใสของหน่วยงำนภำครัฐ( Integrity and Transparency Assessment : ITA) ก ำหนดให้
หน่วยงำน มีกำรก ำหนดมำตรกำร กลไก หรือกำรวำงระบบในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ตำมคู่มือ
หรือมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน (EB ๒๕) นั้น ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแก่งกระจำน ได้จัดท ำ ประกำศส ำนักงำน
สำธำรณสุขอ ำเภอแก่งกระจำน เรื่อง ก าหนดมาตรการ กลไก ระบบในการตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่
ตำมคู่มือหรือมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน  ปีงบประมำณ ๒๕๖๒ เพ่ือให้หน่วยงำนในสังกัดและบุคลำกรได้น ำคู่มือและ
มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน   ที่เผยแพร่บนเว็ปไซด์ไปปฏิบัติ  

                 ในกำรนี้ ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแก่งกระจำน ขอส่งประกำศส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแก่ง
กระจำน  เรื่อง  ก ำหนดมำตรกำร กลไก ระบบในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ตำมคู่มือหรือมำตรฐำน
กำรปฏิบัติงำน  ปีงบประมำณ ๒๕๖๒  ลงวันที่ ๑๕  มีนำคม ๒๕๖๒  ให้โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลทุกแห่งใน
สังกัดฯ ยึดถือปฏิบัติต่อไป และสำมำรถดำวน์โหลดเอกสำรประกำศฯ ได้ที่ www.kaengkrachan-hotpital.com 
หรือศึกษำจำกประกำศฯที่แนบมำพร้อมกับหนังสือนี้ 

                จึงเรียนมำเพ่ือทรำบและถือปฏิบัติต่อไป 

 

 

 
(นำยสุขประเสริฐ   ทับสี) 

นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร  รักษำรำชกำรแทน 
สำธำรณสุขอ ำเภอแก่งกระจำน 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน 
ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง  แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลแก่งกระจาน 

 www.kaengkrachan-hotpital.com พ.ศ. ๒๕๖๑ 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ชื่อกลุ่มงาน : …ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี…………………………..………………… 
วัน/เดือน/ปี : ๑๕.. มีนาคม  ๒๕๖๒…………………………………………………………….. 
หัวข้อ : ขออนุญาตเผยแพร่ ประกาศ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งเรื่อง  ก ำหนดมำตรกำร กลไก ระบบในกำร
ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ตำมคู่มือหรือมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน  ปีงบประมำณ ๒๕๖๒  ลงวันที่ ๑๕  
มีนำคม ๒๕๖๒   
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) : ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ได้จัดท า
เรื่อง  ก ำหนดมำตรกำร กลไก ระบบในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ตำมคู่มือหรือมำตรฐำนกำร
ปฏิบัติงำน  ปีงบประมำณ ๒๕๖๒  ลงวันที่ ๑๕  มีนำคม ๒๕๖๒  ตามเอกสารที่แนบมา 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Link ภายนอก : www.kaengkrachan-hotpital.com……………………………………………………. 
หมายเหตุ : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล 
 
 
 

(นายไพทูร   ศิลปศร) 
ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

  วันที่..๑๕...เดือน มีนาคม....พ.ศ. ๒๕๖๒........ 
 

ผู้อนุมัตริับรอง 
 
 
 

                  (นายสุขประเสริฐ   ทับสี) 
          ต าแหน่ง สาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน 

   วันที่...๑๕.....เดือน..มีนาคม......พ.ศ.๒๕๖๒....... 

               
ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

 
  
 

(นางสาวศุภณัฏฐ์    โสภณจิรโรจน์ ) 
ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 

วันที่...๑๕.เดือน.มีนาคม .พ.ศ. ๒๕๖๒. 
 
 
 


