
บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ..โรงพยาบาลลอง โทร ๐-๕๔{ะ๘-๑๔๗๙ ตอ่ ๑๐๓๖ .........
ที่ พร.๐๐๓๒..๓๐๑./...^.^;.?................ วันฺท่ี .............
เรื่อง โปรดลงนามในประกาศๆและคำสังแตงตั้งคฌะกรรมการตรวจลอบการปฏิ.บ้ตงานของ■เจ้าหน้าที่....
เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลอง

ด้วย คณะกรรมการดำเนินงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ 

โรงพยาบาลลอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ได้ดำเนินการจัดทำประกาศแนวทางการตรวจสอบการ 
ปฏิน้ตงานของบุคลากรตามกระบวนการปฏิบ้ตงานและคำส์งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการปฏิน้ตงาน 

ของบุคลากรตามกระบวนการปฏิบัตงานของโรงพยาบาลลลอง เพื่อเป็นแนวทางของบุคลากร ตาม 

กระบวนการปฏิบัติงานและติดตาม ประเมินผล ของการตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที ่ตาม 

หลักเกณท้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA EB ๒๕) นั้น
เพื่อให้การดำเนินงานตามประกาศๆ และคำสั่งๆ ดังกล่าว ของโรงพยาบาลลองเป็นไปด้วยความ 

เรียบร้อยและทราบโดยทั่วกัน จึงได้จัดทำประกาศๆ และ คำสั่งๆ ที่แนบมาพร้อมนี้ พร้อมกับขออบุญาต 

เผยแพรในเวปIซต์ของหน่วยงาน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและหากเห็นขอบโปรดลงนาม ดังต่อไปนี้ 

๑. ประกาศกรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของบุคลากรฯ 

๒. คำสั่งแต่ต้ังคณะกรรมการตรวจสอบการปฏิบัติงาของบุคลากรตามกระบวนการปฏิบัติงานฯ

ท์ยเฉลิมชัย ิคุณชมภู) 
นายแพทย้เชี่ยวชาญ 

ผ้อำนวยการโรงพยาบาลลอง
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เรื่อง ขออูมูญาตเผฺยูแพฺร่มาตรฐานง!,!งฺสํ!&®.ร.;!.ร่สิ

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลอง
ตามที่ โรงพยาบาลลอง ซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐโมล่เ’งอัตกระทรวงสาธารณส<ข มิแผน/ 

โครงการตามดัวชี้วัดการประเมินคุณซรรมและคง''^น่รง่ใสในการด]ํเมนิงานของหน่วยงานภา[’^ (1ก»8'’§'1>' 
Transparency Assessment : ITA) และมีกระบวนการปฎํน้ติงานที่เป็นไปตามมา'1,1รฐ'1มของสำคญั ^

บัดข ้ทุกกลุ่มงาน ได้จัดทำมาตรฐานงานสำคัญ เป็น FLOW chart เรียบร้อยแล้ว จึงขอ 

อบุญาตเผยแพร่มาตรฐานงานสำคัญของแตล่ะกล!มงาน เพื่อไข้เป็นมาตรฐ'1,มไนการป5บัดิงาน ผ่านทาง
เว็บไ,ชตโรงพยาบาลลอง ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพใิารณาอำญาต

(นางสาวสุชานนท ์สุรินทร์) 

นักวิชาการพัสดุ

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลอง 

- เพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นางสาวจารุณี จันทร์เดึอบ) 

นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ

ทยเฉลิมขัย คุณชมภู) 

นายแพทย์เช่ียวชาญ 

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลอง
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ส่วนราชการ กลุ่ม.งฺานโ'.....................
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เรื่อง ชอส่งมาดรฐานงานสำค้ร!ชร3M1?.รั.ใ!!...............................
เรึยน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลอง

ตามที ่โรงพยาบาลลอง ซึ่งเป็นหน่วยงานภาครฐโนสังกัคกระทง^าธา^ณ^!^ มแผน/ 
โครงการตามตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดํ'1เนินงานของหน่วยงานภาค^ (|ก}6โ§'^ 
Transparency Assessment ะ ITA) และมีกระบวนการปฏํบ้ตงานที่เป็นไปตามมาตรฐาน,ของสำกัญ มัน้

บัดนี ้ทุกกลุ่มงาน ได้จัดทำมาตรฐานงานสำคัญ เป็น FLOW CHART เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่ง 
มาตรฐานงานสำคัญชองแต่ละกลุ่มงาน เพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการปฏินตงาม ต0่ไบ ่

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา
\0^

(นางสาวสุชานันท ์สุรินทร์) 

นักวิชาการพัสด

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลอง 

- เพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นางสาวจารุณ ีจันทร์เดือน) 

นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ

ทยเฉลิมชัย คุณชมภู) 

นายแพทย์เชี่ยวชาญ 

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลอง
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บันทึกข้อความ

ส่วนราซการล่มงานบรํหารทั่วไป1.โรงพยาบาลลอง โทร๐^๔๕:๘-๑๔๗๙ ต่อ ๑๐๓๖.
VI พร ๐๐๓๒.๓๐๑1/1^

วันที ่^

เรื่อง ส่งประกาศ เรื่อง กรอบนนวทางการตรวจสรบการปฎิฃ้ตงานของบุคลากรตามกระบวมการปแปตงานฯ

เรียน หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงานโนโรงพยาบาลลtง
ด้วย กลุ่มงานบริหารทั่วไป ได้ดำเนินการจัดทำประกาศแนวทางการตรวจสอบการปฏิบ้ตงานของ 

บุคลากรตามกระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นแนวทางในกาวตรวจสรบกาวปฏิบัติงานของบุคลากร ตาม 

กระบวนการปฏิบัติงาน ขอบเขตงานดามภารกิจ ใ!น้าที่ความรับผิดขอบและเป็นรรรม ตามหลักเกณท์การ 
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ นั้น

ในการนี ้กลุ่มงานบริหารทั่วไป จึงขอส่งประกาศฯ มาเพื่อทราบและให้รายงานความเลี่ยงในตาม 
แบบอุบัติการณ์ที่ได้แนบมาพรัอมนี้ ส่งที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป เพื่อจะได้ดำเนินการเสนอต่อคณะกรรมการ 

ตรวจสอบการปฏิน้ตงานในการประเมินสรุปแนวทา•ะแกไขต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

(นางสาวจารุถ่) จันทรีเดอน) 

นักเทคนิคการแพทย์ข์านาญการ

ไยเนิลิมชัย คุณชมภู) 
นายแพทย์เชี่ยวขาญ 

ผอำนวยการโรงพยาบาลลอง



\

ประกาศโรงพยาบาลลอง
เรื่อง กรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบ้ตงานของบุคลากรดามกระบวนการปฏิบ้ตงาน

โรงพยาบาลลอง

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของบุคลากรตาม 

กระบวนการปฏิบัติงาน ขอบเขตงานตามภารกิจ ทน้าท่ีความรบผิดชอบและเป็นธรรม ตามหลักเกณท้การ 

ประเมินคุณธรรมและความโปร่งในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ในการนี้โรงพยาบาลลองจึงกำหนดกรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของบุคลากร 

ตามกระบวนการปฏิบตงาน ดงนี้

๑. ให้หน่วยงานจัดทำคูมอหรึอกำหนดซ้นตอนมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจนเพื่อให้การ 
ปฏิบ้ติงานอย่างถูกต้องและเป็นไปดามหลักธรรมาภิบาล

๒. มีระบบการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามคู่มือหรือซ้นตอนมาตรฐานการปฏิบัติงานที ่
กำหนด เพื่อป้องกันการละเว้นหรือเลือกปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที ่และใท้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับกำกับการ 
ปฏิบ้ติหน้าที่ตามมาตรฐานการปฏิบ้ติงานอย่างเคร่งครัด ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

๒.๑ กำหนดให้มีผู้รับผิดชอบภายในหน่วยงานและกำหนดระยะเวลาในการติดตาม 
ประเมินผลการปฏิบ้ติงานของกระบวนงานแต่ละงานภายในหน่วยงาน

๒.๒ บุคลากรรายงานผลการปฏิบัติงานตามกระบวนงาน พรัอมปัญหาอุปสรรคและ 
ข้อเสนอแนะ (กัามี) ต่อผู้รับผิดชอบภายในหน่วยงานโดยใช้แบบบันทึกอุบัติการถ5และหากมีอุน้ติการถ3เกิดขึ้น 

ให้รายงานอุบัติการณ์ทุกเดึอนต่อผู้รับผิดชอบภายในหน่วยงาน

๒.๓ ผู้รับผิดชอบประเมินผลการดำเนินงานของกระบวนงานที่!ด้รับมอบหมายปีละ ๒ 
ครั้ง ในเดือน มีนาคม และเดือน กันยายน

๒.๔ ผู้รับผิดชอบสรุปรายงานผลการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของกระบวนงาน 

ต่อผู้บริหารตามลำดับทราบและพิจารณาให้ข้อเสนจแนะในการปรับปรุงกวรปฏิบัติ'^นตราบกระบวนfn? ป ี

ละ ๒ ครั้ง ในเดือนมีนาคม และเดือนกันยายน
๒.๕ หน่วยงานรายงานผลการ?าำกับติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และบุคลากรใน 

ความรับผิดชอบต่อสำนกงานสาธารณสุขจังหวัดแพร ่ปีละ ๒ ครั้ง ในเดือนมีนาคม และเดือนกันยายน
๒.๖ หน่วยงานจัดประชุมบุคลากรเพื่อแลกเปลี่ยนเรืยนรู้ ติดตามงานรวมลืงรับทราบถึง 

ป้ญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อนำมาปรับปรุงแกั!ขและวางแผนการปฏิบัติงาน อย่างน้อยปีละ ๒ ครัง
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ได้รับมอบหมาย
๓. ผู้บรัหารทุกระด้บจะต้องบรึหารงานด้วยความเป็นธรรม ทั้งงานท่ีรับผิดชอบและงานท่ี

๔. ใหหน่วยงานจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการปฏิบัติงานและการไหบริการของบุคลากร 
รวมถึงอำนวยความสะดวกต่อผูรับบรึการ เพื่อไท้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและฐรับบริการท้งพอใจ

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั้วกัน

ประกาณ ณ วันที ่ 'จุรisnvGr

Jเฉลิมชัย คุณชมภู) 
นายแพทย์เชี่ยวชาญ 

ผอำนวยการโรงพยาบาลลอง
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กรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏีบต้งานของบุคลากรดามกระบวนการปฎน้ตงาน

โรงพยาบาลลอง ขังหวัดแพร่

«. การขัดทำ^มือ/มาตรฐานการปฏิบัตงิาน
ให้หน่วยงานขัดทำถ,ูมือหรือกำหนดข้ันตอนมาตรฐานการปฏีบ้ตงานอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให ้

การปฏิน้ตงานเป็นอย่างถูกตองและเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน

๒. การนำไปปฏิบัติ
ให้ห้วหน้าหน่วยงานทุกหน่วยงานบังคับใชก้ระตุ้นตดตามการปฏิบ้ดตามคู่มึอหรือมาตรฐานการ 

ปฏิน้ตงาน ของบุคลากรในหน่วยงาน เพื่อเฝืาระวั3ก ารเกิดความเสี่ยงขึ้นในกระบวนการปฏิน้ตงาน 
๓. วิธึการตรวจสอบ

มีการตรวจสอบการปฏิบ้ตงานตามคู่มือหรือขั้นตอนมาตรฐานการปฏิบัติงานที่กำหนด เพื่อป้องกัน 

การละเว้นหรือเลือกปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ และไห้ผูบังคับบัญชาทุกระดับกำกับการปฏิบัติหน้าที่ตาม 
มาตรฐานการปฏิน้ตงานอย่างเคร่งครด ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

๓.๑ให้บุคลากรททุกคนในหน่วยงานปฏิบตตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฎน้ตงานที่ 
กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

๓.๖ การติดตามการปฏิบัตให้ห้าหน้าหน่วยงานใช้แบบบันทึกอุบ้ตการณ์และแนว 

ทางแกั1ชความเสี่ยงที่กำหนดไว้ สำหรับคักขับการเกิดอุน้ตการณ์ความเสี่ยง
๓.๓ให้หน่วยงานรายงานผลการกำกับติดตามการปฏิน้ตงานของเจ้าหน้าที่และบุคลากร 

ในความรับผิดชอบต่อโรงพยาบาลลอง เดือนละ ๑ ครั้ง
ขั้นดอนการตรวจสอบ

๔.๑ ทวหน้าหน่วยงานมีการสอบทานรายงานผลการกำกับติดตามการปฏิบัติงานของ 
เจ้าหน้าที่และบุคลากรในความรับผิดชอบต่อโรงพยาบาลลอง ก่อนรายงานแก่ผูอำนวยการ

๔.๒ ให้มืการรายงานการแก้ไขป้ญหา กรณีอุบัติการณ์ที่เป็นความเลี่ยงระคับสูงให ้
ผู้บรหารรับทราบ โดยให้ปฏิบัติดามระบบบรืหารความเสี่ยงของโรงพยาบาลทึ๋1ด้กำหนดไวัแลัว 

๕, กลไกการกำกับติดตามอย่างต่อเน่ือง
๔.๑ ผู้รับผิดขอบประเมนผลการดำเนินงานของกระบวนงานที่ได้รับมอบหมายในภาพรวม 

ของโรงพยาบาล ปีละ ๒ ครั้ง ในเดือนมีนาคม และเคอนกันยายน
๔.๒ ผู้รับผิดชอบสรุปรายงานผลการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของกระบวนงาน 

ต่อผู้บรืหารตามสำคับทราบและพิจารณาใพ้ช้อเสนอแนะในการปรับปรุงการปฏิบัติงานตามกระบวนการ ปีละ 

๒ คร้ัง ในเดือนมีนาคม และเดือนกันยายน



แบบบ้นทึกอุบ้คการณ์และแนวทางแกัIจความเสี่ยง 
ชื่อหน่วยงาน ......................................................................... ................. .โรงพยาบาลลอง

ล่าลบ ว.ต.ป.ที่เกิล 

อุบ้ติการณ์

รายละเอึยลชุบ้ตการณ์ แนวทางพ*!เข ผ้ร้บผิดชอบ

ย้จดทำรายงาน

C..........
ทำแหบ่ง.

วันท่ี................เดีอน. .พ.ศ.




