
บันทึกข้อความ 
ส่วนราช  กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสบเมย    จังหวัดแม่ฮ่องสอน  ๕๘๑๑๐  
ที่  มส ๐๐๓๒.301/1137                  วันที่  31 สิงหาคม 2563                     

เรื่อง  มาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐใน
สังกัดโรงพยาบาลสบเมย 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสบเมย 
 

ต้นเรื่อง 
 ตามท่ี รัฐบาลได้มีมาตรการเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาคราชการ

และเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งปฏิรูประบบบริหารราชการโดยการปรับปรุงคุณภาพ
ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐในการปฏิบัติงาน ให้มีคุณภาพ ความซื่อสัตย์สุจริต การมีจิตส านกกในการให้บริการ
ประชาชน ประกอบกับส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ก าหนดแนวทางการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ก าหนดให้หน่วยงานก าหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

 ข้อพิจารณาและข้อเสนอ 

เพ่ือป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาคราชการและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติหน้าที่ เห็นควรมีการก าหนดมาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ตามมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐในสังกัดโรงพยาบาลสบเมย 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดังนี้ 
๑. ลงนามในประกาศมาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามมาตรฐานการ

ปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐในสังกัดโรงพยาบาลสบเมย 
๒. ลงนามในหนังสือเวียนแจ้งหน่วยงานในสังกัด 
๓. อนุญาตให้น าประกาศเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

 
 

(นางวาสนา  วงศ์มิตร) 
             หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 

 

 
      อนุมัติ/อนุญาต 

     
 

                                                                    (นายจักรี  คมสาคร) 
                                                                               ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสบเมย 

 

 
 



 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  ส ำกลุ่มงำนบริหำรทั่วไป โรงพยำบำลสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน  ๕๘๑๑๐ 
ที่  มส ๐๐๓๒.301/883                    วันที่  30 มิถุนำยน 2563 

เรื่อง  รำยงำนผลกำรก ำกับติดตำมและขอเผยแพร่เว็บไซด์ 

เรียน  ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลสบเมย 
 

ตำมที่ กลุ่มงำนบริหำรงำนทั่วไป โรงพยำบำลสบเมย ได้ด ำเนินกำรจัดท ำกรอบทำงกำร
ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ ตำมกระบวนกำรปฏิบัติงำนและประกำศโรงพยำบำลสบเมย เรื่อง
กรอบแนวทำงกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ตำมคู่มือหรือมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน เพ่ือเป็นแนว
ทำงกำรติดตำมกำรประเมินผล กำรตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ นั้น 

ในกำรนี้ กลุ่มงำนบริหำรงำนทั่วไป โรงพยำบำลสบเมย จึงขอรำยงำนผลกำรก ำกับติดตำม
และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมกรอบแนวทำงฯ ประจ ำเดือน มิถุนำยน ๒๕๖๓ ว่ำไม่พบปัญหาและ
อุปสรรคในการปฏิบัติตามกรอบแนวทางฯ ดังกล่ำวและขออนุมัติน ำรำยงำนสรุปผลกำรก ำกับติดตำมกำร
ด ำเนินงำนฯเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงำน 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบและพิจำรณำอนุมัติ 
 

 

                                                     
                               (นำงวำสนำ  วงศ์มิตร) 

             หัวหน้ำกลุ่มงำนบริหำรทั่วไป 
 

 
     อนุมัติ/อนุญำต 

     ไม่อนุมัติ           
 

                                                                    (นำยจักรี  คมสำคร) 
                                                                               ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลสบเมย 
 
 
 
 
 
 
 



แบบบันทึกอุบัติการณ์และแนวทางการแก้ไขความเสี่ยง 
โรงพยาบาลสบเมย 

 
ล าดับ วัน/เดือน/ปี 

เกิดอุบัติการณ์ 
รายละเอียดอุบัติการณ์ แนวทางแก้ไข ผู้รับผิดชอบ 

1 30 มิถุนำยน 
2563 

ไม่มีอุบัติกำรณ์   
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  ส ำกลุ่มงำนบริหำรทั่วไป โรงพยำบำลสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน  ๕๘๑๑๐ 
ที่  มส ๐๐๓๒.301/1087                     วันที่  31  กรกฎำคม 2563   

เรื่อง  รำยงำนผลกำรก ำกับติดตำมและขอเผยแพร่เว็บไซด์ 

เรียน  ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลสบเมย 
 

ตำมที่ กลุ่มงำนบริหำรงำนทั่วไป โรงพยำบำลสบเมย ได้ด ำเนินกำรจัดท ำกรอบทำงกำร
ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ ตำมกระบวนกำรปฏิบัติงำนและประกำศโรงพยำบำลสบเมย เรื่องกรอบ
แนวทำงกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ตำมคู่มือหรือมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน เพ่ือเป็นแนวทำงกำร
ติดตำมกำรประเมินผล กำรตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ นั้น 

ในกำรนี้ กลุ่มงำนบริหำรงำนทั่วไป โรงพยำบำลสบเมย จึงขอรำยงำนผลกำรก ำกับติดตำมและ
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมกรอบแนวทำงฯ ประจ ำเดือน กรกฎำคม ๒๕๖๓ ว่ำไม่พบปัญหาและอุปสรรค
ในการปฏิบัติตามกรอบแนวทางฯ ดังกล่ำวและขออนุมัติน ำรำยงำนสรุปผลกำรก ำกับติดตำมกำรด ำเนินงำนฯ
เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงำน 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบและพิจำรณำอนุมัติ 
 

                                                      
                                (นำงวำสนำ  วงศ์มิตร) 

             หัวหน้ำกลุ่มงำนบริหำรทั่วไป 
 

 
     อนุมัติ/อนุญำต 

     ไม่อนุมัติ           
 

                                                                    (นำยจักรี  คมสำคร) 
                                                                               ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลสบเมย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แบบบันทึกอุบัติการณ์และแนวทางการแก้ไขความเสี่ยง 
โรงพยาบาลสบเมย 

 
ล าดับ วัน/เดือน/ปี 

เกิดอุบัติการณ์ 
รายละเอียดอุบัติการณ์ แนวทางแก้ไข ผู้รับผิดชอบ 

1 31 กรกฎำคม
2563 

ไม่มีอุบัติกำรณ์   
 
 
 
 
 
 
 

 



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเวปไซด์ของหน่วยงานในราชการภูมิภาค 
โรงพยาบาลสบเมย ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเวปไซดข์องหน่วยงาน  

ส าหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค  ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเวปไซดข์องหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลสบเมย  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
วัน/เดือน/ปี :   31  สิงหาคม 2563 
หัวข้อ : 1. รายงานสรุปผลการก ากับติดตามการด าเนินงานตามแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
          1. รายงานสรุปผลการก ากับติดตามการด าเนินงานตามแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ 
Link ภายนอก :  ไม่มี 
หมายเหตุ ............................................................................................................................. ................................ 
............................................................................................................................. ................................................. 

 

        ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล                                       ผู้อนุมัติรับรอง 
 
         (นางวาสนา วงค์มิตร)                                            (นายจักรี  คมสาคร) 
      หวัหน้ากลุ่มงบริหารทั่วไป                                  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสบเมย 
  วันที่ 31 สิงหาคม  2563                                               วันที่ 31 สิงหาคม  2563 

 

ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
 

(นายพงศวัฒน์  สมแก้ว) 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

วันที่ 31 สิงหาคม  2563 
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