บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ โรงพยาบาลสามเงา ฝ่ายบริหารทั่วไป โทรศัพท์ ๐ ๕๕ ๘๐๐๕๙๗-๘ ต่อ ๓๑๑–๓๑๒
ที่ ตก ๐๐๓๒.๓๐๑/๗๕๐๓
วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓
เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานตามกรอบแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ประจาปี ๒๕๖๓ ไตรมาส ๔
เรียน ผู้อานวยการโรงพยาบาลสามเงา
ต้นเรื่อง
ตามประกาศสานักปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ดาเนินโครงการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการ
ด าเนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ซึ่ งเป็ น การประเมิ น เพื่ อ วั ด ระดั บ
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน โดย EB ๒๕ กาหนดให้หน่วยงานมีการกาหนดมาตรการ กลไก
หรื อการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิ บั ติงานของเจ้ าหน้ าที่ ต ามคู่ มือ หรือ มาตรฐานการปฏิ บัติ ง าน โดยสานั กงาน
สาธารณสุขจังหัดตาก ได้แจ้งให้กลุ่มงานจัดส่งคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจของกลุ่มงาน และ Flow Chart
ตามภารกิจของกลุ่มงาน พร้อมทั้งกลไกการกากับติดตามเพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐาน
การปฏิบัติงานเพื่อเป็นแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ นั้น
ข้อเท็จจริง
เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาคราชการและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติ หน้าที่
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก มีการกาหนดมาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานภาครัฐในสังกัดสานักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก ดังนี้
๑. ให้ดาเนินการตาม Flow Chat
๒. ใช้แบบบันทึกอุบัติการณ์และแนวทางแก้ไข
๓. ให้มีการรายงานผู้บัญชาทราบทุกเดือน
๔. สอบทานโดยผู้บังคับบัญชา
๕. รายงานการแก้ไขปัญหากรณีมีอุบัติการณ์ที่เป็นความเสี่ยงระดับสูงให้ผู้บริหารรับทราบ
๖. ปรับปรุง Flow Chart ให้เป็นปัจจุบันเสมอ
๗. มีการกาหนดกลไกการกากับติดตามอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งจากการตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ประจาปี ๒๕๖๓ ไตรมาส ๔ ปรากฏว่า
ไม่พบปัญหาจากการปฏิบัติงานตามคู่มือหรือ Flow Chart แต่อย่างใด พร้อมนี้ ขออนุมัตินารายงานการปฏิบัติงานตามกรอบแนวทางการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ประจาปี ๒๕๖๓ ไตรมาส ๔ เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
(นางสาวอัมภวรรณ นาสุข)
เจ้าพนักงานพัสดุ
อนุมัติ

(นายปุริฉัตร ยิ่งรังสรรค์)
นายแพทย์ชานาญการพิเศษ
ผู้อานวยการโรงพยาบาลสามเงา

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ โรงพยาบาลสามเงา ฝ่ายบริหารทั่วไป โทรศัพท์ ๐ ๕๕ ๘๐๐๕๙๗-๘ ต่อ ๓๑๑–๓๑๒
ที่ ตก ๐๐๓๒.๓๐๑/๗๕๐๔
วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓
เรื่อง รายงานผลการดาเนินงานตามแนวทางตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือการปฏิบัติงาน ประจาปี ๒๕๖๓
ไตรมาส ๔
เรียน ผู้อานวยการโรงพยาบาลสามเงา
ต้นเรื่อง
ตามที่โรงพยาบาลสามเงา ได้จัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน ตามที่กระทรวงสาธารณสุข ได้ดาเนินโครงการ
ประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)
ตาม EB๒๕ กาหนดให้หน่วยงานกากับการดาเนินงานตามแนวทางตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ตามคู่มือการ
ปฏิบัติงาน โดยโรงพยาบาลสามเงาได้กาหนดการติดตามคู่มือการปฏิบัติงาน ดังนี้
ข้อพิจารณาและข้อเสนอ
ในห้วงระยะเวลาที่ผ่านมาได้จัดทาคู่มือและแจ้งแนวทางการดาเนินงานตามแนวทางที่กาหนดไว้ในคู่มือ
ปฏิบัติงานและแนวทางการตรวจสอบแก้ผู้ปฏิบัติงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยให้ควบคุมและรายงานกรณีการเกิดความเสี่ยง
หรือข้อร้องเรียนแก้ผู้บังคับบัญชาตามลาดับ
ทั้งนี้ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ขอรายงานผลการติดตามการดาเนินงานตามแนวทางตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือการปฏิบัติงานประจาปี ๒๕๖๓ ไตรมาส ๔ พบว่าเจ้าหน้าที่ได้ถือปฏิบัติตามคู่มือที่กาหนดไว้ และไม่มี
ข้อร้องเรียนหรือรายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการดาเนินงานตามคู่มือการปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้นแต่ อย่างใด
และขออนุญาตนาเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ตามแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวอัมภวรรณ นาสุข)
เจ้าพนักงานพัสดุ
อนุมัติ

(นายปุริฉัตร ยิ่งรังสรรค์)
นายแพทย์ชานาญการพิเศษ
ผู้อานวยการโรงพยาบาลสามเงา

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ โรงพยาบาลสามเงา ฝ่ายบริหารทั่วไป โทรศัพท์ ๐ ๕๕ ๘๐๐๕๙๗-๘ ต่อ ๓๑๑–๓๑๒
ที่ ตก ๐๐๓๒.๓๐๑/๗๕๐๕
วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓
เรื่อง รายงานสรุปผลการกากับติดตามการดาเนินงานตามแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน ประจาปี ๒๕๖๓ ไตรมาส ๔

เรียน ผู้อานวยการโรงพยาบาลสามเงา
ต้นเรื่อง
ตามประกาศสานักปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ดาเนินโครงการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ซึ่งเป็นการประเมินเพื่อวัดระดับคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน มีกรอบการประเมินใน ๕ ดัชนี ได้แก่ (๑) ดัชนีความโปร่งใส (๒) ดัชนีความ
พร้อมรับผิด (๓) ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (๔) ดัชนีวัฒนธรรมการทางานในหน่วยงาน โดยใน EB ๒๕
กาหนดให้หน่วยงานมีการกาหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือ
หรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ข้อเท็จจริง
เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาคราชการและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก มีการกาหนดมาตรการตรวจสอบภาคปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามมาตรฐานภาคปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานภาครัฐในสังกัดสานักงานสาธารณสุขจังหัดตาก ดังนี้
๑. วิธีการตรวจสอบ
๑.๑ วิธีการสังเกต
๑.๒ ตรวจสอบเอกสาร
๒. ขั้นตอนการตรวจสอบ
๒.๑ วิธีการสังเกต
๒.๑.๑ สั งเกตการณ์ม าปฏิบั ติ งานของเจ้ าหน้ าที่ ใ นแต่ ล ะวัน ว่ ามาปฏิบั ติ ต ามมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานก่อนเวลา ตรงเวลา หรือหลังจากเวลาที่หน่วยงานกาหนดหรือไม่
๒.๑.๒ สังเกตการณ์เลิกงานในแต่ละวันของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานว่าเลิกงานก่อนเวลา ตรงเวลา
หรือหลังจากที่หน่วยงานกาหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานหรือไม่
๒.๑.๓ สังเกตการณ์ส่งงานของเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิ บัติงานตามคาสั่งของแต่ละคน
งานแล้วเสร็จตามช่วงเวลาที่กาหนดทันเวลา รวดเร็ว หรือ ล่าช้ากว่าเวลาที่กาหนดหรือไม่
๒.๑.๔ สังเกตการณ์จัดเก็บเอกสารในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่แต่ละคน
๒.๒ ตรวจเอกสาร
๒.๒.๑. ตรวจสอบเอกสารการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่แต่ละคนว่าปฏิบัติงานมีความถูกต้อง
ตามระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องหรือไม่ ถ้าไม่ถูกต้องดาเนินการแก้ไขให้ถูกต้องทันเวลาก่อนพิจารณาสั่งการต่อไป
๒.๒.๓. ตรวจสอบการลงเวลามาปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เป็นประจาทุกเดือน
๓. มีการกาหนดกลไกการกากับติดตามอย่างต่อเนื่อง
๓.๑ มีการกาหนดแนวปฏิบัติเป็นคู่มือให้ส่วนงานต่างๆถือปฏิบัติ
๓.๒ มีการกาหนดการประชุมเจ้าหน้าที่ในกลุ่มงานประจาทุกเดือน เพื่อติดตามงานรับทราบ
ผลกระทบหรือปัญหาในการปฏิบัติงานเพื่อนามาปรับปรุงแก้ไข ตลอดจนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้ปฏิบัติงาน

๓.๓ มีการกาหนดกรอบเวลาให้ผู้ปฏิบัติงานรายงานผลการปฏิบัติงานในส่วนงานที่รับผิดชอบที่
สาคัญ ทุกไตรมาสและประจาปี
พร้ อมนี้ ขออนุมั ติน ารายงานสรุ ปผลการก ากั บติ ด ตามการดาเนิน งานฯ เผยแพร่ บนเว็บ ไซต์ข อง
หน่วยงาน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาอนุมัติ

(นางสาวอัมภวรรณ นาสุข)
เจ้าพนักงานพัสดุ
อนุมัติ

(นายปุริฉัตร ยิ่งรังสรรค์)
นายแพทย์ชานาญการพิเศษ
ผู้อานวยการโรงพยาบาลสามเงา

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ โรงพยาบาลสามเงา ฝ่ายบริหารทั่วไป โทรศัพท์ ๐ ๕๕ ๘๐๐๕๙๗-๘ ต่อ ๓๑๑–๓๑๒
ที่ ตก ๐๐๓๒.๓๐๑/๗๕๐๖
วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓
เรื่อง ขออนุญาตเผยแพร่ประกาศ เรื่อง รายงานผลการดาเนินงานตามกรอบแนวทางการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ประจาปี ๒๕๖๓ ไตรมาส ๔
เรียน ผู้อานวยการโรงพยาบาลสามเงา
ตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในข้อกาหนด
หน่วยงานมีการกาหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน ตามแบบสารวจใช้หลักฐาน
เชิงประจักษ์ (Evidence–BasedIntegrityandTransparencyAssessment) ในส่วนของ EB๒๕ หน่วยงานจะต้องแสดง
หลั ก ฐาน รายงานผลการด าเนิ นงานตามกรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบั ติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มื อ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน และเสนอขออนุญาตนาเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน และแสดงหลักฐานนั้น
ในการนี้ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสามเงา ได้จัดทารายงานผลการดาเนินงานตามกรอบ
แนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ประจาปี ๒๕๖๓ ไตรมาส ๔
โรงพยาบาลสามเงา เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาล
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
(นางสาวอัมภวรรณ นาสุข)
เจ้าพนักงานพัสดุ

อนุมัติ

(นายปุริฉัตร ยิ่งรังสรรค์)
นายแพทย์ชานาญการพิเศษ
ผู้อานวยการโรงพยาบาลสามเงา

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการส่วนภูมิภาค
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตามประกาศสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานพ.ศ. 2561
สาหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาคสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลสามเงา
วัน/เดือน/ปี ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓
หัวข้อ ขออนุญาตเผยแพร่ประกาศ เรื่อง รายงานผลการดาเนินงานตามกรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ไตรมาส ๔ http://samngao-hospital.go.th/
รายละเอียดข้อมูล
- รายงานผลการปฏิบัติงานตามกรอบแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐาน
การปฏิบัติงาน ไตรมาส ๔
- รายงานผลการดาเนินงานตามแนวทางตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือการ
ปฏิบัติงาน ไตรมาส ๔
- รายงานสรุปผลการกากับติดตามการดาเนินงานตามแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ไตรมาส ๔

Linkภายนอก เว็บไซต์โรงพยาบาลสามเงา http://samngao-hospital.go.th/
ผู้รบั ผิดชอบการให้ข้อมูล
(นางสาวอัมภวรรณ นาสุข)
ตาแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ
วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓

ผู้อนุมตั ิรับรอง
(นายปุริฉัตร ยิง่ รังสรรค์)
ตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงพยาบาลสามเงา
วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓

ผู้รับผิดชอบการนาข้อมูลขึน้ เผยแพร่
(นางสาวอัมภวรรณ นาสุข)
ตาแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ
วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓

