
 
             ประกาศส านักงานสาธารณสุขอ าเภอร้องกวาง 

        เรื่อง กรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของบุคลากรตามกระบวนการปฏิบัติงาน 
         ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอร้องกวาง 

       ---------------------------- 
  โดยท่ีเป็นการสมควรปรับปรุงแนวทางการตรวจสอบการปฏิบั ติงานของบุคลากร           
ตามกระบวนการปฏิบัติงาน ขอบเขตงานตามภารกิจ หน้าท่ีความรับผิดชอบและเป็นธรรม ตามหลักเกณฑ์  
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
  ในการนี้ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอร้องกวาง จึงก าหนดกรอบแนวทางการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรตามกระบวนการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
  1. ให้หน่วยงานจัดท า คู่มือหรือก าหนดขั้นตอนมาตรฐานการปฏิบั ติงานท่ีชัดเจน         
เพื่อใหก้ารปฏิบัติงานอย่างถูกต้องและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
  2. มีระบบการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามคู่มือหรือขั้นตอนมาตรฐานการปฏิบัติงาน        
ท่ีก าหนด เพื่อป้องกันการละเว้นหรือเลือกปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ี และให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับก ากับการ
ปฏิบัติหน้าท่ีตามมาตรฐานการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด ตามข้ันตอนดังต่อไปนี้ 
   2.1 ก าหนดให้มีผู้รับผิดชอบภายในหน่วยงานและก าหนดระยะเวลาในการติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติงานของกระบวนงานแต่ละงานภายในหน่วยงาน 
   2.2 บุคลากรรายงานผลการปฏิบัติงานตามกระบวนงาน พร้อมปัญหาอุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะ(ถ้ามี) ต่อผู้รับผิดชอบภายในหน่วยงานโดยใช้แบบบันทึกอุบัติการณ์และหากมีอุบัติการณ์เกิดขึ้น
ให้รายงานอุบัติการณ์ทุกเดือนต่อผู้รับผิดชอบภายในหน่วยงาน 
   2.3 ผู้รับผิดชอบประเมินผลการด าเนินงานของกระบวนงานท่ีได้รับมอบหมาย      
ปีละ 2 ครั้ง ในเดือนมีนาคม และเดือนกันยายน 
   2.4 ผู้รับ ผิดชอบสรุปรายงานผลการติดตามประเมินผลการป ฏิบั ติงาน             
ของกระบวนงานต่อผู้บริหารตามล าดับทราบและพิจารณาให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการปฏิบัติงาน     
ตามกระบวนการ ปีละ 2 ครั้ง ในเดือนมีนาคม และเดือนกันยายน 
   2.5 หน่วยงานรายงานผลการก ากับติดตามการปฏิบั ติงานของเจ้าหน้า ท่ี          
และบุคลากรในความรับผิดชอบต่อส านักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ ปีละ 2 ครั้ง ในเดือนมีนาคมและ     
เดือนกันยายน 
   2.6 หน่ วยงาน จัดประ ชุมบุคลากร เพื่ อแลก เป ล่ียน เรียนรู้  ติดตามงาน           
รวมถึงรับทราบถึงปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อน ามาปรับปรุงแก้ไขและวางแผนการปฏิบัติงาน  



  3. ผู้บริหารทุกระดับจะต้องบริหารงานด้วยความเป็นธรรม ท้ังงานท่ีรับผิดชอบและงานท่ี
ได้รับมอบหมาย 
  4. ให้หน่วยงานจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการปฏิบัติงานและการให้บริการของบุคลากร 
รวมถึงอ านวยความสะดวกต่อผู้รับบริการ เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและผู้รับบริการพึงพอใจ 

ข้ันตอนการตรวจสอบ 

 ๒.๑  วิธีการสังเกต 

  ๒.๑.๑  สังเกตการณ์มาปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีในแต่ละวันว่ามาปฏิบัติตามมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานก่อนเวลา  ตรงเวลา  หรือหลังจากเวลาท่ีส านักงานสาธารณสุขอ าเภอร้องกวางก าหนดตาม
มาตรฐานคู่มือหรือไม่ 

  ๒.๒.๒  สังเกตการณ์การเลิกงานในแต่ละวันของเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานว่าเลิกงานก่อนเวลา  
ตรงเวลา  หรือหลังจากเวลาท่ีส านักงานสาธารณสุขอ าเภอร้องกวางตามคู่มือหรือไม่ 

  ๒.๒.๓  สังเกตการณ์ส่งงานของเจ้าหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานตามค าส่ังของแต่ละ
คนให้ท างานให้แล้วเสร็จตามช่วงเวลาท่ีก าหนดทันเวลา  รวดเร็ว  หรือล่าช้ากว่าเวลาท่ีก าหนดหรือไม่ 

  ๒.๒.๔  สังเกตการณ์จัดเก็บเอกสารในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีแต่ละคนว่ามีระบบในการ
จัดเก็บเอกสารที่มีประสิทธิภาพและสามารถน ามาตรวจสอบได้เมื่อมีการตรวจสอบจากหน่วยงานภายในและ
ภายนอกหรือไม่ 

 ๒.๒  ตรวจเอกสาร 

  ๒.๒.๑ การตรวจสอบเอกสารการปฎิบัติงานของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอร้องกวาง    
ตามกรอบการมอบอ านาจ  เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีแต่ละคนว่าปฏิบัติงานมีความถูกต้อง  
ตามระเบียบต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องหรือไม่  ถ้าไม่ถูกต้อง ต้องด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้องทันเวลาก่อนพิจารณาส่ังการ
ต่อไป 

  ๒.๒.๒  ตรวจสอบเอกสารที่พบว่ามีความผิดพลาดบ่อยๆ เพื่อน ามาสู่การปรับปรุงแก้ไข เพื่อ
จัดท าเป็นแนวปฏิบัติหรือคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อเป็นมาตรฐานการปฏิบัติงานต่อไป  

  ๒.๒.๓  ตรวจสอบเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง ให้มีความถูกต้อง ตาม พ .ร.บ. ตามระเบียบและ
กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง ก่อนน าออกมาเผยแพร่ในช่องทางต่างๆ 

  ๒.๒.๔  ตรวจสอบเอกสารการลงเวลามาปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีประจ าทุกเดือนก่อน
รายงานให้สาธารณสุขอ าเภอทราบ 

 

 



 กลไกการก ากับติดตามอย่างต่อเนื่อง 

  ๓.๑  มีการก าหนดแนวปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีให้ส่วนงานต่างๆ ถือปฏิบัติ 

  ๓.๒  มีการก าหนดการประชุมเจ้าหน้าท่ี ผู้ปฎิบัติงาน ตรวจสอบการท างาน เพื่อติดตามการ
ท างาน รับทราบผลกระทบหรือปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อน ามาปรับปรุงแก้ไข ตลอดจนการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ของผู้ปฏิบัติงาน 

  ๓.๓ มีการก าหนดกรอบเวลาให้ผู้ปฏิบัติงานรายงานผลการปฏิบัติงานในส่วนท่ีรับผิดชอบทุก
ไตรมาสและประจ าปี 

                                                               

                                                  ประกาศ ณ วันท่ี  ๑  ตุลาคม  พ.ศ.256๒ 

                                                                

           (นางพรศรี   สิงคะปะ) 
          สาธารณสุขอ าเภอร้องกวาง 

 

 

 

 

  จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยท่ัวกัน 

   ประกาศ ณ  วันท่ี     พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ค าส่ังส านักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ 

เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบการปฏิบัติงานของบุคลากรตามกระบวนการปฏิบัติงาน 
ของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ 

----------------------- 
  ด้วย ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ ไ ด้มีประกาศประกาศส านักงานสาธารณสุข        
จังหวัดแพร่ เรื่อง กรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของบุคลากรตามกระบวนการปฏิบัติงาน
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของบุคลากรใน
หน่วยงาน นั้น 
  ในการนี้เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐานท่ีสอดคล้องกับ
หลักธรรมาภิบาลขององค์กร จึงมีค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการฯ ดังนี้ 

1.นายสง่า  วังคะออม  ต าแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ   
   ประธานกรรมการ 

  2. นายประเสริฐ  ฉลอม  ต าแหน่ง นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการพิเศษ รองประธาน 
  3. นางศิรินุช  ศรีสุวรรณ ต าแหน่ง นิติกรช านาญการ   กรรมการ 



  4. นายสงค์โก  สุขทรัพย์ ต าแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน กรรมการ 
  5. นางเจนจิรา  เดชนาลักษณ์ ต าแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน  
                 กรรมการและเลขานุการ 
โดยให้คณะกรรมการดังกล่าวมีบทบาทหน้าท่ีดังนี้ 
  - รับผิดชอบสรุปรายงานผลการติดตามการประเมินผลการปฏิบัติงานของกระบวนงานต่อ
ผู้บริหารและพิจารณาข้อเสนอแนะ ในการปรับปรุงการปฏิบัติงานตามกระบวนงาน ปีละ 2 ครั้ง ในเดือน
มีนาคมและเดือนกันยายน 
  - ประเมินสถานการณ์และความก้าวหน้า รวมท้ังปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงานของ
กระบวนงานเมื่อมีอุบัติการณ์เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงาน 

ท้ังนี้ ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

  ส่ัง ณ วันท่ี       พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  
 
                                                           
   

 
บันทึกข้อความ  

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารท่ัวไป ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่  โทร ๐ ๕๔51 1145 ต่อ 101 

ที่   พร ๐๐๓๒.๐01 /                                   วันที่       พฤศจิกายน 2562 

เรื่อง  โปรดลงนามในประกาศฯและค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี 

เรียน  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแพร่ 

               ด้วย กลุ่มงานบริหารทั่วไป ได้ด าเนินการจัดท าประกาศแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
บุคลากรตามกระบวนการปฏิบัติงานและค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบการปฏิบัติงานของบุคลากรตาม
กระบวนการปฏิบัติงาน ของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ เพื่อเป็นแนวทางของบุคลากร ตามกระบวนการ
ปฏิบัติงานและติดตาม ประเมินผล ของการตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีแล้ว นั้น 
               เพื่อให้การด าเนินงานตามประกาศฯ และค าส่ังฯ ดังกล่าว ของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและทราบโดยท่ัวกัน จึงได้จัดท าประกาศฯ และ ค าส่ังฯ ท่ีแนบมาพร้อมนี้ 

              จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและหากเห็นชอบโปรดลงนาม ดังต่อไปนี้ 
              1. ประกาศกรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของบุคลากรฯ 
 2. ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบการปฏิบัติงานของบุคลากรตามกระบวนการปฏิบัติงานฯ 
                                                                                  

 

                                           นางเจนจิรา  เดชนาลักษณ์ 



                                เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน 
 
                                                    
 
                 
                                                                                                                                            
                                                                                                                 
 
 
 
 
 
 

 
 
                                                                                                           

 
บันทึกข้อความ  

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารท่ัวไป ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่  โทร ๐ ๕๔51 1145 ต่อ 101 

ที่   พร ๐๐๓๒.๐01 /                                   วันที่        พฤศจิกายน  2562 

เรื่อง  ส่งประกาศ เรื่อง กรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของบุคลากรตามกระบวนการปฏิบัติงานฯ 

เรียน  หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงานในส านักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ 

  ด้วย กลุ่มงานบริหารทั่วไป ได้ด าเนินการจัดท าประกาศแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรตามกระบวนการปฏิบัติงาน ของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ เพื่อเป็นแนวทางในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของบุคลากรตามกระบวนการปฏิบั ติงาน ขอบเขตงานตามภารกิจ หน้าท่ี          
ความรับผิดชอบและเป็นธรรม ตามหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ นั้น 

  ในการนี้ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ ขอส่งประกาศฯ มาเพื่อทราบและหากหน่วยงาน
ไหนพบความเส่ียงในการปฏิบัติงานให้ด าเนินการกรอกรายละเอียดตามแบบอุบัติการณ์ท่ีได้แนบมาพร้อมนี้   
ส่งท่ีกลุ่มงานบริหารทั่วไป เพื่อจะได้ด าเนินการเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบการปฏิบัติงานในการประเมิน
สรุปแนวทางแก้ไขต่อไป 

  จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

                                                                    

 



 

 

 

 

 

 

 

 
บันทึกข้อความ  

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารท่ัวไป ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่  โทร ๐ ๕๔51 1145 ต่อ 101 

ที่   พร ๐๐๓๒.๐01 /                                   วันที่        พฤศจิกายน  2562 

เรื่อง  ส่งค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบการปฏิบัติงานของบุคลากรตามกระบวนการปฏิบัติงานฯ 

เรียน  นายสง่า  วังคะออม (รองนายแพทย์สาธารณสุขด้านบริหาร) หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ 
        หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 

  ด้วย กลุ่มงานบริหารท่ัวไป ได้ด าเนินการจัดท าค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการการตรวจสอบ  
การปฏิบัติงานของบุคลากรตามกระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อสรุป ติดตาม ประเมินผล การปฏิบัติงานตามกรอบ
แนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของบุคลากรตามกระบวนงานการปฏิบัติงาน นั้น 

  ในการนี้ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ จึงขอส่งค าส่ังฯ มาเพื่อทราบและให้เจ้าหน้า ท่ี    
ท่ีมีรายช่ือปฏิบัติหน้าท่ีตามค าส่ังต่อไป 

  จึงเรียนมาเพื่อทราบแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบต่อไป 

                                                                       

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

                             
  

 
บันทึกข้อความ  

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารท่ัวไป ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่  โทร ๐ ๕๔51 1145 ต่อ 101 

ที่   พร ๐๐๓๒.๐01 /                                   วันที่       พฤศจิกายน  2562 

เรื่อง  ขออนุญาตน าประกาศกรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของบุคลากร ของ สสจ.แพร่ 
        ขึ้นเว็บไซต์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ 

เรียน  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแพร่ 

               ตามท่ี กลุ่มงานบริหารท่ัวไป ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ ได้ด าเนินการจัดท ากรอบแนว
ทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของบุคลากรตามกระบวนงานของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่        
เพื่อเป็นแนวทางของบุคลากรตามกระบวนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีส านักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ นั้น 
               ในการนี้ กลุ่มงานบริหารท่ัวไป จึงขออนุญาตน าประกาศฯ ดังกล่าวขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ ต่อไป 

              จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและอนุญาตน าข้อมูลขึ้นเว็บไซต์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ต่อไป 

                                                                                  

 

                                           นางเจนจิรา  เดชนาลักษณ์ 
                                เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
บันทึกข้อความ  

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารท่ัวไป ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่  โทร ๐ ๕๔51 1145 ต่อ 101 

ที่   พร ๐๐๓๒.๐01 /                                   วันที่      พฤศจิกายน  2562 

เรื่อง  รายงานผลการก ากับติดตามและรายงานผลการด าเนินงานตามกรอบแนวทางฯ 
        และขออนุญาตน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่บนเว็ปไซต์ของสสจ.แพร่ 

เรียน  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแพร่ 

               ด้วย กลุ่มงานบริหารทั่วไป ได้ด าเนินการจัดท าประกาศแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
บุคลากรตามกระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นแนวทางในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของบุคลากร ตาม
กระบวนการปฏิบัติงาน ขอบเขตงานตามภารกิจ หน้าท่ีความรับผิดชอบและเป็นธรรม ตามหลักเกณฑ์การ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ นั้น 
               ในการนี้ กลุ่มงานบริหารท่ัวไป จึงขอรายงานผลการก ากับติดตามและรายงานผลการด าเนินงาน
ตามกรอบแนวทางฯ ว่าไม่พบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติตามกรอบแนวทางฯ ดังกล่าว และขออนุมัติน า
ข้อมูลเผยแพร่บนเว็ปไซต์ สสจ.แพร่ ต่อไป 

            จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและอนุญาตน าข้อมูลขึ้นเว็ปไซต์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ต่อไป 

                                                                                  

 

                                           นางเจนจิรา  เดชนาลักษณ์ 
                                เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน 
 
    


