
 

 

กรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏบิตังิานของเจ้าหน้าทีต่ามคูม่ือ หรอื 

มาตรฐานการปฏบิตังิาน โรงพยาบาลแม่เมาะ 

1.วธิกีารตรวจสอบ 
   1.1 หัวหน้างาน/ผู้รับผิดชอบเป็นผู้ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือ หรือ 
มาตรฐานการ  ปฏิบัติงานของหน่วยงาน (WI/SOP) โดยใช้แบบฟอร์ม 
       -แบบตรวจสอบการปฏิบัติงาน WI/SOP 
       -แบบบันทึกอุบัติการณ์และแนวทางแก้ไข 
  1.2 หวัหน้ากลุ่มงานสอบทานแบบตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
       -แบบตรวจสอบการปฏิบัติงาน WI/SOP 
       -แบบบันทึกอุบัติการณ์และแนวทางแก้ไข 
2.การรายงานผลการตรวจสอบการปฏบิัตงิาน 
    2.1 การรายงานผลการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน 
 -ส่งผู้รับผิดชอบศูนย์พัฒนาคุณภาพ ทุกวันที่ 5 ของเดือน 
    2.2 การรายงานแบบบันทึกอุบัติการณ์และแนวทางการแก้ไขของหน่วยงาน 
  -ส่งผู้รับผิดชอบศูนย์พัฒนาคุณภาพ ทุกวันที่ 5 ของเดือน 
    2.3 สรุปรายงานผลการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฯ ให้ผู้บริหารระดับสูงทุกสิ้นเดือน 
3.ขัน้ตอนการตรวจสอบ 
    3.1 สอบทานรายงานตามแบบบันทึกอุบัติการณ์และแนวทางการแก้ไข โดยผู้รับผิดชอบศูนย์พัฒนา
คุณภาพและหัวหน้ากลุ่มงาน ทุกวันที่ 10 ของเดือน 
   3.2 รายงานการแก้ไขปัญหากรณีมีอุบัติการณ์ที่เป็นความเสี่ยงระดับสูงให้ผู้บริหารทราบ 
   3.3 ดำเนินการปรับปรุง Flow Chart 
4.การกำกบัตดิตาม 
   4.1 ให้ผูร้ับผิดชอบศูนย์พัฒนาคุณภาพ ดำเนินการกำกับติดตามการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ตามคู่มือ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
 -รอบท่ี 1 เดือนกุมภาพันธ์  (ตัดยอด ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563) 
 -รอบท่ี 2 เดือนสิงหาคม  (ตัดยอด ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
                

ประกาศโรงพยาบาลแม่เมาะ 
เรื่อง มาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

--------------------------------------------- 

  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 
มาตรา 8  มาตรา 29  และมาตรา 42 กำหนดให้ส่วนราชการกำหนดขั้นตอนการดำเนินการที่โปร่งใส 
เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความสะดวกรวดเร็ว ประกอบกับการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256 3 
กำหนดให้ส่วนราชการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน        
ดัชนีคุณ ธรรมการทำงานในหน่ วยงาน ตัวชี้ วัดมาตรฐานและความเป็นธรรมในการปฏิบัติ งาน                  
และการให้บริการ 

  เพ่ือให้ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของโรงพยาบาลแม่เมาะ สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง             
มีมาตรฐาน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของโรงพยาบาลแม่เมาะ มีประสิทธิภาพ และประชาชนได้รับการ    
อำนวยความสะดวกและบริการที่รวดเร็ว จึงให้เจ้าหน้าที่ทุกคนถือปฏิบัติ ดังนี้ 

1. การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่  ให้ดำเนินการตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน    
โดยให้จัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน โดยเฉพาะภารกิจที่ให้บริการ
ประชาชน ต้องกำหนดขั้นตอนปฏิบัติ งานตามแนวทาง หรือระเบียบของโรงพยาบาล แม่ เมาะ                
หรือตามระเบียบ/ข้อกฎหมาย เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว และเป็นธรรม 

2. การตรวจสอบ ให้หัวหน้างานตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ โดยการตรวจ-
เอกสาร และการสังเกตการปฏิบัติงาน 

3. ขัน้ตอนในการตรวจสอบ ให้หัวหน้างานตรวจสอบ ดังนี้ 
     3.1 การตรวจเอกสาร  
            3.1.1 ตรวจสอบเอกสาร เพ่ือตรวจสอบการปฏิบั ติ งานของเจ้าหน้ าที่              

ว่าปฏิบัติงานมีความถูกต้อง ตามระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องหรือไม่ ถ้าไม่ถูกต้องต้องดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง
ทันเวลาก่อนพิจารณาสั่งการต่อไป 

    3.1.2 ตรวจสอบเอกสารที่พบว่ามีความผิดพลาดบ่อยๆ เพ่ือนำมาสู่การปรับปรุง
แก้ไข เพ่ือจัดทำเป็นแนวปฏิบัติหรือคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือเป็นมาตรฐานการปฏิบัติงานต่อไป 

 3.2 วิธีการสังเกต 
    3.2.1 สังเกตการณ์ปฏิบัติงานของเจ้าหน้ าที่ ว่าปฏิบัติงานตามแนวทาง            

หรือ Flow การปฏิบัติงานที่จัดทำไว้หรือไม่ 
       3.2.2 สังเกตการมาปฏิบัติงาน และการเลิกงาน ของเจ้าหน้าที่ ในแต่ละวัน             

ว่าปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติงานที่กำหนดไว้หรือไม่ 
    3.2.3 สังเกตการณ์ส่งงานของเจ้าหน้าที่  ที่ ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงาน               

ว่าเสร็จตามช่วงเวลาที่กำหนด ทันเวลา รวดเร็ว หรือล่าช้ากว่าเวลาที่กำหนดหรือไม่ 
 

/4. การติดตาม... 



 
-2- 

 
4. การติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่  ให้หัวหน้างาน ตรวจสอบ กำกับ และติดตาม

การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
5. การรายงานผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่  ให้หัวหน้างาน รายงานผลการปฏิบัติงาน

ของเจ้าหน้าที่ในงานของตนให้หัวหน้ากลุ่มงานทราบเป็นระยะ โดยกำหนดระยะเวลาการรายงานผล         
ตามความเหมาะสม 

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน และให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด 
 
     ประกาศ ณ วันที่  27  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖2 

        
                    (นายกระสิน  เขียวปิง) 
     นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรม) รักษาการในตำแหน่ง 
      ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่เมาะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

















































































































































































































































































































































































































































































































 

แบบตรวจสอบการปฏบิตังิานของเจา้หน้าทีต่ามคู่มอืการปฏบิตังิาน / WI / SOP 

หน่วยงาน..................กลุ่มงานการพยาบาล งานจติเวช............ประจ าเดอืน....ธนัวาคม...พ.ศ. ...2562 
ล าดบัที่ เรื่อง / WI / SOP / คู่มอื รอ้ยละการปฏบิตัติาม WI / SOP / คู่มอื หมายเหตุ 

ปฏบิตั ิ ไม่ปฏบิตั ิ
SOP30 แนวทางการดูแลผูป่้วยทีม่ปัีญหาการตดิสุรา    
SOP31 แนวทางการช่วยเหลอืเดก็และสตรทีีถู่กกระท ารนุแรง    
SOP32 แนวทางการปฏบิตัเิวชกจิฉุกเฉิน    
SOP33 แนวทางการปฏบิตัเิพื่อช่วยเหลอืเยยีวยาจติใจผูป้ระสบภาวะวกิฤต

(MCATT) 
   

SOP48 การพทิกัษ์สทิธผิูป่้วย    
WI 1 การดูแลผูร้บับรกิารทีม่ปัีญหาสุขภาพจติ    
WI 2 แนวทางการซกัประวตัแิละสมัภาษณ์ผูป่้วยจติเวช    
WI 4 แนวทางการประเมนิความสามารถในการด าเนินชวีติ (GAF)    
WI 5 แนวทางการประเมนิความเสีย่งต่อการฆ่าตวัตายและการช่วยเหลอื    
WI 6 แนวทางการซกัประวตัแิละสมัภาษณ์ผูต้ดิยาเสพตดิ    
WI 7 แนวทางการใหบ้รกิารผูใ้ชส้ารเสพตดิ    
WI 8 แนวทางปฏบิตัเิพื่อการบ าบดัรกัษาผูใ้ชส้ารเสพตดิ    
WI 9 แนวทางปฏบิตักิารบ าบดัผูต้ดิสารเสพตดิประเภทยาบา้    
WI 10 แนวทางการรบัผูป่้วยส่งตอ่จากหน่วยงานภายใน    
WI 11 แนวทางการส่งตรวจปัสสาวะเพือ่หาสารเสพตดิ    
WI 12 แนวทางการบนัทกึขอ้มลูยาเสพตดิ    
WI 13 แนวทางการใหค้ าปรกึษาทางโทรศพัท์    
WI 14 แนวทางการนัดผูป่้วย    
WI 16 แนวทางการ Admit    
WI 17 แนวทางการส่งต่อผูป่้วยไปยงัสถานบรกิารอื่น    
WI 29 แนวทางการปฏบิตัจิติเวชฉุกเฉิน (Acute Care)    
WI 31 การดูแลผูป่้วยจติเวชเรือ้รงั    

     

 

ผูร้ายงาน        ............................................. 

               (................................................) 

 

ผูส้อบทานรายงาน   ......................................... หวัหน้ากลุ่มงาน 

                           ( นางศุภาพร  โพธิเ์อีย้ง) 

    พยาบาลวชิาชพีช านาญการ 

 

 ทราบ      

                 .................................................. 

                       ( นายกระสนิ เขยีวปิง ) 
นายแพทยช์ านาญการพเิศษ (ดา้นเวชกรรม) รกัษาการในต าแหน่ง 
                 ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลแม่เมาะ 



แบบบันทึกอุบัติการณ์และแนวทางแก้ไขของโรงพยาบาลแม่เมาะ 
ประจำเดือน........................................... พ.ศ. ........................... 

ลำดับ วัน เดือน ปี ที่เกิดอุบัติการณ์ รายละเอียดอุบัติการณ์ 
รายละเอียดที่ทบทวน / 

แนวทางแก้ไข 

 
ผู้รับผิดชอบแต่ละ Flow / 

 คู่มือ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 

ผู้รายงาน ......................................................................     ผู้สอบทานรายงาน  ................................................................ หวัหน้ากลุ่มงาน 

 (......................................................................)       (................................................................................) 

✓ ทราบ 

................................................................. 
(................................................................) 
     ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่เมาะ 


