
 

                               
ส่วนราชการ โรงพยาบาลสามเงา ฝ่ายบริหารทั่วไป โทรศัพท์ ๐ ๕๕ ๘๐๐๕๙๗-๘ ต่อ ๓๑๑–๓๑๒ 

ที ่  ตก ๐๐๓๒.๓๐๑/๕๒๕๖   วันที่   ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ 

เรื่อง  รายงานผลการปฏิบัติงานตามกรอบแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

เรียน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสามเงา 

  ต้นเร่ือง 
  ตามประกาศส านักปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ด าเนินโครงการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment : ITA) ซึ่งเป็นการประเมินเพื่อวัดระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน โดย EB ๒๕ ก าหนดให้หน่วยงานมีการก าหนดมาตรการ กลไก 
หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน โดยส านักงานสาธารณสุข
จังหัดตาก ได้แจ้งให้กลุ่มงานจัดส่งคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจของกลุ่มงาน และFlow Chart ตามภารกิจ
ของกลุ่มงาน พร้อมท้ังกลไกการก ากับติดตามเพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
เพื่อเป็นแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี น้ัน 
  ข้อเท็จจริง 
  เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาคราชการและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก มีการก าหนดมาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานภาครัฐในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก ดังนี้ 
  ๑. ให้ด าเนินการตาม Flow Chat 
  ๒. ใช้แบบบันทึกอุบัติการณ์และแนวทางแก้ไข 
  ๓. ให้มีการรายงานผู้บัญชาทราบทุกเดือน 
  ๔. สอบทานโดยผู้บังคับบัญชา 
  ๕. รายงานการแก้ไขปัญหากรณีมีอุบัติการณ์ที่เป็นความเสี่ยงระดับสูงให้ผู้บริหารรับทราบ 
  ๖. ปรับปรุง Flow Chart ให้เป็นปัจจุบันเสมอ 
  ๗. มีการก าหนดกลไกการก ากับติดตามอย่างต่อเนื่อง 
  ซึ่งจากการตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ปรากฏว่าไม่พบปัญหาจากการปฏิบัติงาน
ตามคู่มือหรือ Flow Chart แต่อย่างใด พร้อมนี้ ขออนุมัติน ารายงานการปฏิบัติงานตามกรอบแนวทางการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าท่ีตามคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
                    
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา                            
 

                                                                 (นางสาวอัมภวรรณ  นาสุข) 
                                                                       เจ้าพนักงานพัสด ุ
 
                                                                              อนุมัติ          

 
                                                         
                                                        (นายปุริฉัตร   ยิ่งรังสรรค์) 
                                                       นายแพทย์ช านาญการพิเศษ 

                                                                ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสามเงา 

 

บันทึกข้อความ 



 
 
 

                               
ส่วนราชการ โรงพยาบาลสามเงา ฝ่ายบริหารทั่วไป โทรศัพท์ ๐ ๕๕ ๘๐๐๕๙๗-๘ ต่อ ๓๑๑–๓๑๒ 

ที ่  ตก ๐๐๓๒.๓๐๑/๕๒๕๗   วันที่   ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ 

เรื่อง  รายงานผลการด าเนินงานตามแนวทางตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือการปฏิบัติงาน 

เรียน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสามเงา 

  ต้นเร่ือง 
  ตามที่โรงพยาบาลสามเงา ได้จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน ตามที่กระทรวงสาธารณสุข ได้ด าเนินโครงการ
ประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
ตาม EB๒๕ ก าหนดให้หน่วยงานก ากับการด าเนินงานตามแนวทางตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือการ
ปฏิบัติงาน โดยโรงพยาบาลสามเงาได้ก าหนดการติดตามคู่มือการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
  ข้อพิจารณาและข้อเสนอ 
  ในห้วงระยะเวลาที่ผ่านมาไตรมาส ๓ ได้จัดท าคู่มือและแจ้งแนวทางการด าเนินงานตามแนวทางที่ก าหนด
ไว้ในคู่มือปฏิบัติงานและแนวทางการตรวจสอบแก้ผู้ปฏิบัติงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยให้ควบคุมและรายงานกรณีการเกิด
ความเสี่ยงหรือข้อร้องเรียนแก้ผู้บังคับบัญชาตามล าดับ 
  ทั้งนี้ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ขอรายงานผลการติดตามการด าเนินงานตามแนวทางตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือการปฏิบัติงาน พบว่าเจ้าหน้าที่ได้ถือปฏิบัติตามคู่มือที่ก าหนดไว้ และไม่มีข้อร้องเรียนหรือรายงาน
อุบัติการณ์ความเสี่ยงท่ีเกิดขึ้นจากการด าเนินงานตามคู่มือการปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้นแต่อย่างใด 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดังนี้ 
                        ๑. รับทราบ 
 ๒. สั่งการ 
 ๓. อนุญาตให้น าประกาศเผยแพร่บนเว็บไซต์ 
 

                                                                (นางสาวอัมภวรรณ  นาสุข) 
                                                                       เจ้าพนักงานพัสด ุ
 
                                                                            อนุมัติ          

 
                                                         
                                                        (นายปุริฉัตร   ยิ่งรังสรรค์) 
                                                       นายแพทย์ช านาญการพิเศษ 

                                                                ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสามเงา 

 
 
 
 
 
 
 

บันทึกข้อความ 



 
 

                               
ส่วนราชการ โรงพยาบาลสามเงา ฝ่ายบริหารทั่วไป โทรศัพท์ ๐ ๕๕ ๘๐๐๕๙๗-๘ ต่อ ๓๑๑–๓๑๒ 

ที ่  ตก ๐๐๓๒.๓๐๑/๕๒๕๘   วันที่  ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓  

เรื่อง  รายงานสรุปผลการก ากับติดตามการด าเนินงานตามแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือ

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

เรียน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสามเงา 

  ต้นเร่ือง 
  ตามประกาศส านักปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ด าเนินโครงการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ซึ่งเป็นการประเมินเพื่อวัดระดับคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน มีกรอบการประเมินใน ๕ ดัชนี ได้แก่ (๑) ดัชนีความโปร่งใส (๒) ดัชนีความ
พร้อมรับผิด (๓) ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (๔) ดัชนีวัฒนธรรมการท างานในหน่วยงาน โดยใน EB ๒๕ 
ก าหนดให้หน่วยงานมีการก าหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือ
หรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
  ข้อเท็จจริง 
  เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาคราชการและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก มีการก าหนดมาตรการตรวจสอบภาคปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามมาตรฐานภาคปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานภาครัฐในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหัดตาก ดังนี้ 
  ๑. วิธีการตรวจสอบ 
      ๑.๑ วิธีการสังเกต 
      ๑.๒ ตรวจสอบเอกสาร 
  ๒. ขั้นตอนการตรวจสอบ 
      ๒.๑ วิธีการสังเกต 
             ๒.๑.๑ สังเกตการณ์มาปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในแต่ละวันว่ามาปฏิบัติตามมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานก่อนเวลา ตรงเวลา หรือหลังจากเวลาที่หน่วยงานก าหนดหรือไม่ 
   ๒.๑.๒ สังเกตการณ์เลิกงานในแต่ละวันของเจ้าหน้าที่ท่ีปฏิบัติงานว่าเลิกงานก่อนเวลา ตรงเวลา 
หรือหลังจากท่ีหน่วยงานก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานหรือไม่ 
   ๒.๑.๓ สังเกตการณ์ส่งงานของเจ้าหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานตามค าสั่งของแต่ละคน 
งานแล้วเสร็จตามช่วงเวลาที่ก าหนดทันเวลา รวดเร็ว หรือ ล่าช้ากว่าเวลาที่ก าหนดหรือไม่ 
   ๒.๑.๔ สังเกตการณ์จัดเก็บเอกสารในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีแต่ละคน 
 ๒.๒ ตรวจเอกสาร 
  ๒.๒.๑. ตรวจสอบเอกสารการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่แต่ละคนว่าปฏิบัติงานมีความถูกต้อง 
ตามระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องหรือไม่ ถ้าไม่ถูกต้องด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้องทันเวลาก่อนพิจารณาสั่งการต่อไป 
  ๒.๒.๓. ตรวจสอบการลงเวลามาปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีเป็นประจ าทุกเดือน 
 ๓. มีการก าหนดกลไกการก ากับติดตามอย่างต่อเนื่อง 
  ๓.๑ มีการก าหนดแนวปฏิบัติเป็นคู่มือให้ส่วนงานต่างๆถือปฏิบัติ 
  ๓.๒ มีการก าหนดการประชุมเจ้าหน้าที่ในกลุ่มงานประจ าทุกเดือน เพื่อติดตามงานรับทราบ
ผลกระทบหรือปัญหาในการปฏิบัติงานเพื่อน ามาปรับปรุงแก้ไข ตลอดจนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้ปฏิบัติงาน 
 
 
 

บันทึกข้อความ 



 
 
  ๓.๓ มีการก าหนดกรอบเวลาให้ผู้ปฏิบัติงานรายงานผลการปฏิบัติงานในส่วนงานท่ีรับผิดชอบที่
ส าคัญ ทุกไตรมาสและประจ าปี 
 พร้อมนี้ ขออนุมัติน ารายงานสรุปผลการก ากับติดตามการด าเนินงานฯ เผยแพร่บนเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาอนุมัติ 
      
 
 

                                                                 (นางสาวอัมภวรรณ  นาสุข) 
                                                                       เจ้าพนักงานพัสด ุ
 
                                                                              อนุมัติ    

       

 
                                                        (นายปุริฉัตร   ยิ่งรังสรรค์) 
                                                       นายแพทย์ช านาญการพิเศษ 

                                                                ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสามเงา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

                               
ส่วนราชการ โรงพยาบาลสามเงา ฝ่ายบริหารทั่วไป โทรศัพท์ ๐ ๕๕ ๘๐๐๕๙๗-๘ ต่อ ๓๑๑–๓๑๒ 

ที ่  ตก ๐๐๓๒.๓๐๑/๕๒๕๙   วันที่   ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ 

เรื่อง  ขออนุญาตเผยแพร่ประกาศ เรื่อง รายงานผลการด าเนินงานตามกรอบแนวทางการตรวจสอบการ

ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

เรียน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสามเงา 
ตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในข้อก าหนด

หน่วยงานมีการก าหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน ตามแบบส ารวจใช้หลักฐาน
เชิงประจักษ์ (Evidence–BasedIntegrityandTransparencyAssessment) ในส่วนของ EB๒๕ หน่วยงานจะต้องแสดง
หลักฐาน รายงานผลการด าเนินงานตามกรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน และเสนอขออนุญาตน าเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน และแสดงหลักฐานนั้น 

ในการนี้ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสามเงา ได้จัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามกรอบ
แนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน โรงพยาบาลสามเงา  เสร็จ
เรียบร้อยแล้ว จึงขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาล 
                    

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา                            
 

                                                                (นางสาวอัมภวรรณ  นาสุข) 
                                                                       เจ้าพนักงานพัสดุ 
  

                                                                           อนุมัติ          

 
 

                                                        (นายปุริฉัตร   ยิ่งรังสรรค์) 
                                                       นายแพทย์ช านาญการพิเศษ 

                                                                ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสามเงา 

 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกข้อความ 



 
 
 
 

 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการส่วนภูมิภาค 

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานพ.ศ. 2561 
ส าหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาคส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

แบบฟอร์มการขอเผยแพรข่้อมูลผา่นเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลสามเงา 

วัน/เดือน/ปี   ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ 

หัวข้อ  ขออนุญาตเผยแพร่ประกาศ เรื่อง รายงานผลการด าเนินงานตามกรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงาน

ของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน http://samngao-hospital.go.th/ 
รายละเอียดข้อมลู  

- รายงานผลการปฏิบัติงานตามกรอบแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐาน
การปฏิบัติงาน 

- รายงานผลการด าเนินงานตามแนวทางตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือการ
ปฏิบัติงาน 

- รายงานสรุปผลการก ากับติดตามการด าเนินงานตามแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

 

Linkภายนอก เว็บไซต์โรงพยาบาลสามเงา http://samngao-hospital.go.th/ 

 

                 ผู้รบัผิดชอบการให้ข้อมูล                                        ผู้อนุมตัิรับรอง 

 

              (นางสาวอัมภวรรณ  นาสุข)                                       (นายปุริฉัตร  ยิง่รังสรรค์)   
            ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานพัสดุ                               ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสามเงา 
              วนัที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓                                   วันที ่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ 

 

ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึน้เผยแพร ่

 

(นางสาวอัมภวรรณ  นาสุข) 
ต าแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ 

                                                  วันที ่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
 

 

http://samngao-hospital.go.th/
http://samngao-hospital.go.th/

