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แนวทางการตรวจเอกสารการยื่นขอต่อใบอนญุาตประกอบกิจการสถานพยาบาล  
(คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์) 

 
พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ 

สถานพยาบาล  หมายถึง สถานที่รวมตลอดถึงยานพาหนะซึ่งจัดไว้เพ่ือการประกอบโรคศิลปะ                
การประกอบวิชาชีพเวชกรรม การประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์หรือการประกอบวิชาชีพ     
ทันตกรรม ทั้งนี้โดยกระท าเป็นปกติธุระไม่ว่าจะได้รับประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม แต่ไม่รวมถึงสถานที่ขาย
ยาซึ่งประกอบธุรกิจการขายยาโดยเฉพาะและได้ก าหนดยกเว้นมิให้ใช้พ.ร.บ.นี้บังคับแก่สถานพยาบาลของ
กระทรวง ทบวง กรม องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น สภากาชาดไทยและสถานพยาบาลอ่ืนซึ่งรัฐมนตรีก าหนด 

ก าหนดให้มีคณะกรรมการสถานพยาบาลซึ่งมีทั้งกรรมการโดยต าแหน่งและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่ง
รัฐมนตรีแต่งตั้ง โดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจะประกอบด้วย 

๑) ผู้ประกอบโรคศิลปะและผู้ประกอบวิชาชีพโดยค าแนะน าของสภาวิชาชีพ 
๒) ผู้ทรงคุณวุฒิอ่ืนซึ่งต้องมีผู้ด าเนินการสถานพยาบาลอย่างน้อยหนึ่งคน 

ทั้งนี้ให้ผู้อ านวยการกองการประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพเป็นกรรมการและ
เลขานุการ 

คณะกรรมการสถานพยาบาลมีหน้าที่ในการให้ค าปรึกษา ให้ความเห็นและให้ค าแนะน าแก่รัฐมนตรี
หรือผู้อนุญาตในเรื่องต่างๆ เช่น การออกกฎกระทรวงหรือประกาศ, การอนุญาตให้ประกอบกิจการ การ
ด าเนินการสถานพยาบาล การปิดสถานพยาบาลหรือการเพิกถอนใบอนุญาต , ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพของ
สถานพยาบาล รวมทั้งการพิจารณาเรื่องร้องเรียนต่างๆ  ทั้งนี้อาจมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณา
และเสนอความเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อยู่ในขอบเขตแห่งหน้าที่ของคณะกรรมการได้ และในการปฏิบัติหน้าที่ตาม
พ.ร.บ.นี้ คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการมีอ านาจออกค าสั่งเรียกบุคคลมาให้ถ้อยค าหรือให้ส่งเอกสาร
หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาเพ่ือประกอบการพิจารณา 

สถานพยาบาลมี ๒ ประเภท ดังต่อไปนี้ 
๑) สถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน 
๒) สถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน 

การที่บุคคลใดจะประกอบกิจการสถานพยาบาลจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้อนุญาต โดยต้องเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง รวมทั้งได้ก าหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม
ของผู้รับใบอนุญาตไว้ด้วย และได้ก าหนดเงื่อนไขในการพิจารณาออกใบอนุญาตว่าผู้ขอรับใบอนุญาตต้องจัดให้
มีกรณีดังต่อไปนี้โดยครบถ้วนถูกต้องแล้ว กล่าวคือ  

- มีแผนงานการจัดตั้งสถานพยาบาลที่ได้รับอนุมัติแล้ว 
- มีสถานพยาบาลตามลักษณะที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
- มี เครื่องมือ เครื่องใช้ เวชภัณฑ์หรือยานพาหนะตามชนิดและจ านวนที่ก าหนดใน

กฎกระทรวง 
- มีผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาลตามวิชาชีพและจ านวนที่ก าหนด 
- ชื่อสถานพยาบาลโดยเป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
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ในส่วนของใบอนุญาตได้ก าหนดให้ใช้ได้จนถึงวันสิ้นปีปฏิทินของปีที่สิบนับแต่ปีที่ออกใบอนุญาตและ
การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง  
หากมีการโอนใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาลให้แก่บุคคลอ่ืนจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้อนุญาต 
และถ้าผู้รับอนุญาตตายก็สามารถแสดงความจ านงประกอบกิจการต่อจากผู้ตายต่อไป โดยสามารถประกอบ
กิจการต่อไปจนกว่าใบอนุญาตนั้นสิ้นอายุ 

เมื่อได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาลแล้ว ผู้รับอนุญาตต้องจัดให้มีผู้ด าเนินการคนหนึ่ง
ท าหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบในการด าเนินการสถานพยาบาลนั้น และได้ก าหนดห้ามมิให้บุคคลใด
ด าเนินการสถานพยาบาลเว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากผู้อนุญาต โดยในการพิจารณาออกใบอนุญาตจะต้อง
ปรากฏว่าผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพการผดุง
ครรภ์ ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์หรือผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม และต้องไม่เป็น
ผู้ด าเนินการอยู่ก่อนแล้วสองแห่งรวมทั้งต้องสามารถควบคุมดูแลกิจการสถานพยาบาลได้โดยใกล้ชิด 

หากผู้ด าเนินการพ้นจากหน้าที่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เกินเจ็ดวัน ผู้รับอนุญาตอาจมอบหมาย
ให้บุคคลซึ่งมีคุณสมบัติตามที่ก าหนดด าเนินการแทนได้แต่ไม่เกินเก้าสิบวัน โดยต้องแจ้ง ให้ผู้รับอนุญาตทราบ
ด้วย 

ใบอนุญาตให้ด าเนินการสถานพยาบาลให้ใช้ได้จนถึงวันสิ้นปีปฏิทินของปีที่สองนับแต่ปีที่ออก
ใบอนุญาต ทั้งนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง ในกรณีที่ผู้อนุญาตไม่ออก
ใบอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตก็สามารถอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีได้ 

ผู้รับอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานพยาบาลนั้นและต้องแสดง
รายละเอียดดังต่อไปนี้ด้วย 

๑. ชื่อสถานพยาบาล 
๒. รายการเกี่ยวกับผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม การพยาบาล การผดุงครรภ์    ทันตกรรม 

เภสัชกรรม หรือผู้ประกอบโรคศิลปะซึ่งประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาลนั้น 
๓. อัตราค่ารักษาพยาบาล ค่าบริการและสิทธิของผู้ป่วย ซึ่งผู้รับอนุญาตจะเรียกเก็บหรือยินยอมให้มี

การเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลหรือค่าบริการเกินอัตราที่ได้แสดงไว้มิได้และต้องให้บริการแก่ผู้ป่วยตามสิทธิที่ได้
แสดงไว้ 

เพ่ือให้การเป็นไปตามพ.ร.บ. นี้จึงก าหนดให้ผู้ด าเนินการมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่างๆ ได้แก่ 
- ควบคุมดูแลมิให้ผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาลประกอบวิชาชีพผิดไปจากสาขาที่ได้

แจ้งไว้ในการขอรับใบอนุญาตหรือมิให้บุคคลอ่ืนซึ่งมิใช่ผู้ประกอบวิชาชีพท าการประกอบวิชาชีพใน
สถานพยาบาล 

- ควบคมุดูแลให้ผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาลปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย 
- ควบคุมดูแลมิให้มีการรับผู้ป่วยไว้ค้างคืนเกินจ านวนเตียงตามที่ก าหนด เว้นแต่กรณีฉุกเฉิน 

และก าหนดให้ผู้รับอนุญาตและผู้ด าเนินการมีหน้าที่และความรับผิดชอบร่วมกัน ดังนี้ 
- จัดให้มีผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาลตามวิชาชีพและจ านวนที่ก าหนดตลอดเวลาท า

การ 
- จัดให้มีเครื่องมือ เครื่องใช้ ยาและเวชภัณฑ์ที่จ าเป็นประจ าสถานพยาบาล 
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- จัดให้มีและรายงานหลักฐานเกี่ยวกับผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาลและผู้ป่วย                 
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

ผู้รับอนุญาตและผู้ด าเนินการของสถานพยาบาลต้องควบคุมและดูแลให้มีการช่วยเหลือเยียวยาแก่
ผู้ป่วยซึ่งอยู่ในสภาพอันตรายและจ าเป็นต้องได้รับการรักษาพยาบาลโดยฉุกเฉินเพ่ือให้ผู้ป่วยพ้นจากอันตราย
และหากมีความจ าเป็นต้องส่งผู้ป่วยไปรักษาพยาบาลที่สถานพยาบาลอ่ืนก็ต้องจัดให้มีการส่งต่อไปยัง
สถานพยาบาลอ่ืนตามความเหมาะสมและก าหนดห้ามมิให้มีการโฆษณาหรือประกาศด้วยประการใดๆ เพ่ือ
ชักชวนให้มีผู้มาขอรับบริการจากสถานพยาบาลของตน โดยใช้ข้อความเท็จหรือเกินความจริงหรือน่าจะเกิด
ความเข้าใจผิดในสาระส าคัญเกี่ยวกับสถานพยาบาลนั้น หากมีการฝ่าฝืนผู้อนุญาตมีอ านาจสั่งเป็นหนังสือให้
ระงับการกระท าดังกล่าวได้ 

ในพ.ร.บ.นี้ได้ก าหนดกรณีต่างๆ ที่จะต้องมีการขออนุญาตจากผู้อนุญาตหรือต้องแจ้งให้ผู้อนุญาต
ทราบแล้วแต่กรณี เช่น การเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานพยาบาล , การย้ายสถานพยาบาล , การ
เปลี่ยนตัวผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาล, การเปลี่ยนชื่อสถานพยาบาลและการเลิกกิจการสถานพยาบาล 

เพ่ือควบคุมให้การประกอบกิจการสถานพยาบาลเป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมายและมีความเรียบร้อย
จึงก าหนดให้ผู้อนุญาตจัดให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจลักษณะของสถานพยาบาลและการประกอบกิจการของ
สถานพยาบาลให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้โดยสม่ าเสมอ หากพบข้อบกพร่องผู้อนุญาตมีอ านาจออกค าสั่ง
ให้ผู้รับอนุญาตแก้ไขปรับปรุงได้  

เมื่อปรากฏว่าผู้รับอนุญาตหรือผู้ด าเนินการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามพระราชบัญญัตินี้ พนักงานเจ้าหน้าที่
มีอ านาจสั่งให้ผู้รับอนุญาตหรือผู้ด าเนินการแล้วแต่กรณีระงับหรือปฏิบัติให้ถูกต้องภายในเวลาอันสมควร หาก
ผู้รับอนุญาตหรือผู้ด าเนินการไม่ปฏิบัติตามค าสั่งดังกล่าวของเจ้าพนักงานหรือกระท าการจนเป็นเหตุให้เกิด
อันตราย ความเสียหายหรือความเดือดร้อนอย่างร้ายแรงแก่ผู้ที่อยู่ในสถานพยาบาลหรือผู้ที่อยู่ใกล้เคียงกับ
สถานพยาบาล ผู้อนุญาตมีอ านาจออกค าสั่งปิดสถานพยาบาลเป็นการชั่วคราวจนกว่าจะได้ด าเนินการให้
ถูกต้องภายในระยะเวลาที่ก าหนดและหากด าเนินการให้ถูกต้องแล้วให้ผู้อนุญาตสั่งเพิกถอนค าสั่งปิด
สถานพยาบาล 

 

 หลักเณฑ์ 
 

     1) มาตรา 28 ใบอนุญาตให้ด าเนินการสถานพยาบาลให้ใช้ได้จนถึงวันสิ้นปีปฏิทินของปีที่สอง 
นับแต่ปีที่ออกใบอนุญาต การขอต่ออายุใบอนุญาต ให้ยื่นค าขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ วันที่                  
31 ธันวาคมนับแต่ปีที่ออกใบอนุญาต        
   เมื่อได้ยื่นค าขอแล้วให้ผู้นั้นด าเนินการสถานพยาบาลต่อไปได้จนกว่าผู้อนุญาตจะสั่งไม่อนุญาตให้ต่อ 
อายุ 
 

  การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ก าหนด 
ในกฎกระทรวง 
     ๒) ผู้ที่จะยื่นต่อใบอนุญาตสถานพยาบาล ต้องผ่านการประเมินตรวจมาตรฐานคลินิกการพยาบาล
และการผดุงครรภ์ 
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 วิธีการ 
1) ผู้ด าเนินการสถานพยาบาลยื่นค าขอการขอต่ออายุใบอนุญาตผู้ด าเนินการสถานพยาบาล 
ต้องยื่นก่อนใบอนุญาตให้ผู้ด าเนินการสถานพยาบาล หมดอายุก่อนสิ้นปีที่ 2 นับแต่ปีที่ออกใบอนุญาต 
 

2) การยื่นต่อใบอนุญาตผู้ด าเนินการสถานพยาบาลให้ยื่นก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุไม่น้อยกว่า 3 เดือน 
เริ่มตั้งแต่วันที่  1 เดือนตุลาคม จนถึง 31 ธันวาคม  
 

3) ต้องมีใบรับรองแพทย์ระบุสุขภาพแข็งแรงและไม่เป็นโรคต้องห้าม 
 

4) พนักงานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข    
ตรวจสอบขอต่ออายุใบอนุญาตการผู้ด าเนินการสถานพยาบาล 
 

5) ผู้อนุญาตพิจารณาการต่อใบอนุญาตผู้ด าเนินการสถานพยาบาล / 
ลงบันทึกการต่อใบอนุญาตผู้ด าเนินการสถานพยาบาล ในใบอนุญาตและสมุดทะเบียนสถานพยาบาล 
 

 เงื่อนไข 
1. การนับระยะเวลา 21วันท าการ นับจากวันที่หน่วยงานประทับตราลงรับเอกสาร 
โดยเอกสารหลักฐานต้อง ครบถ้วน ถูกต้อง หากมีการแก้ไขเอกสาร ต้องนับวันหลังจาก 
หน่วยงานได้รับเอกสารครบถ้วนแล้ว ทั้งนี้ ยกเว้นกรณีที่ เกิดภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ 
ไม่ว่าจะเกิดจากภัยธรรมชาติ อุบัติเหตุ หรือการมุ่งร้าย ต่อองค์กร เช่น อุทกภัย อัคคีภัยการก่อการ 
ประท้วง การก่อการจราจล การก่อวินาศกรรม ไฟฟ้า COMPUTER ระบบเครือข่ายขัดข้อง เป็นต้น 
 

2. กรณีท่ีค าขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน และหรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์เป็นต้น 
เหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้ เจ้าหน้าที่จะจัดท าบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสาร 
หรือหลักฐานที่ต้องยื่นเพิ่มเติม โดยผู้รับบริการจะต้องด าเนินการแก้ไข หรือยื่นเอกสารเพ่ิมเติม 
ภายในระยะเวลาที่ก าหนดในบันทึก มิฉนั้นจะถือว่าผู้รับบริการละทิ้งค าขอ  
 

3. กรณีมอบอ านาจให้บุคคลอ่ืนมาด าเนินการหรือรับเอกสารแทน ต้องท าเป็นหนังสือมอบอ านาจ 
พร้อมแนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ  และต้องมีข้อความ 
ว่าในใบมอบอ านาจว่าผู้รับมอบอ านาจสามารถลงนามแทนผู้มอบอ านาจในบันทึกให้แก้ไขของหน่วย 
งานได ้(บันทึกสองฝ่าย) 
 

 ตรวจสอบเอกสาร ซึ่งจะต้องประกอบด้วย 
 

1.1 แบบค าขอการต่อใบอนุญาตการด าเนินการสถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน 
(แบบ สพ.20)  

 1.2 ใบอนุญาตให้ด าเนินการสถานพยาบาล (สพ.11) 
 1.3 รูปถ่าย ขนาด 2.5 x 3 ซม. จ านวน 3 รูป ถ่ายไว้ไม่เกินหนึ่งปี (กรณีออกใบอนุญาตใหม่) 
 1.4 สมุดทะเบียนสถานพยาบาล 
 1.5 ใบรับรองแพทย์ ซึ่งแสดงว่ามีสุขภาพแข็งแรง สามารถควบคุมดูแลกิจการสถานพยาบาลได้โดยใกล้ชิด 

**จะต้องรับรองส าเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับที่เป็นฉบับสำเนา** 
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 ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอนการ

บริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ตรวจสอบการยื่นค าขอต่ออายุ 
ใบอนุญาตด าเนินสถาน 
พยาบาล (คลินิกการพยาบาล
และการผดุงครรภ์) และส่ง
เอกสาร เพ่ือพิจารณาอนุญาต 

 

5 วันท าการ ส านักงาน
สาธารณสุข

อ าเภอสุขส าราญ 

- 

2) 
การพิจารณา 
 

พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 
ค าขอต่ออายุใบอนุญาต 
 

15 
วันท าการ 

ส านักงาน
สาธารณสุข

จังหวัดระนอง 

- 

3) 
การลงนาม/คณะกรรม
การมีมติ 
 

เสนอผู้อนุญาตลงนามใน 
ใบอนุญาต 
 

5 วันท าการ ส านักงาน
สาธารณสุข

จังหวัดระนอง 

- 

4) 
- 
 

ท าหนังสือแจ้งผลการพิจารณา
ไปยังผู้ยื่นขอใบอนุญาต 
 

5 วันท าการ ส านักงาน
สาธารณสุข

อ าเภอสุขส าราญ 

- 

 

ระยะเวลาด าเนินการรวม   30 วันท าการ 
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แผนภูมิแสดงขั้นตอน 
การต่ออายุใบอนุญาตด าเนินการสถานพยาบาล (สถานพยาบาล/คลินิก)  

 

                รับค าขอต ่ออายุใบอนุญาต.พ.20  
             และเอกสารหลักฐานตามแบบค าขอ 
          พร้อมค่าธรรมเนียมการต ่อ (250 บาท) 

  
 

                     พิจารณาตรวจสอบ เอกสารหลักฐาน  
                   5 วันท าการ 

 

 

         เอกสารถูกต้อง  ครบถ้วน 
 

 

                           
เสนอผู ้อน ุมัต ิ                                          5 - 10                        
                                                                                           วันท าการ 
  

 

                                                                                                                                               รับใบอนุญาต  
 
 
รวมระยะเวลาด าเนินการ 10 -15 วัน   

 
 
 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารไม่ถูกต้อง 

แจ้งส่งคืนเอกสารฯ  
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ขั้นตอนการปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนด้านสถานพยาบาล 

คปสอ.สุขส าราญ จังหวัดระนอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 

 

คปสอ.สุขส าราญ รับเรื่องร้องเรียน,บันทึกข้อมูลในแบบบันทึก 

การรับเรื่องร้องเรียน 

เสนอผู้บังคับบัญชา เพ่ือพิจารณาอนุมัติด าเนินการ 

เมื่อได้รับอนุมัติ  คปสอ.สุขส าราญ ด าเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียน 

คปสอ.สุขส าราญ ด าเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียน ตามหลักเกณฑ์ 
และ ภายในระยะเวลาที่ก าหนด จนแล้วเสร็จ 

คปสอ.สุขส าราญ จัดท าหนังสือรายงานผลการตรวจสอบเรื่องร้องเรียน 
แจ้งให้ สสจ.ระนอง รับทราบ 

สสจ.ระนอง แจ้งผลให้ผู้ร้องเรียนทราบ และยุติเรื่อง 

สสจ.ระนอง จัดท ารายงานผลการด าเนินงานประจ าเดือน 
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กรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
 

๑. วิธีการตรวจสอบ  
 ๑.๑ วธิีการสังเกต 
 ๑.๒ ตรวจเอกสาร 
 
๒. ขั้นตอนการตรวจสอบ 
 ๒.๑ วธิีการสังเกต 
  ๒.๑.๑ สังเกตการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในแต่ละวันว่าปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติ
หรือไม ่
  ๒.๒.๒ สังเกตการส่งงานของเจ้าหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานตามค าสั่งของแต่ละคน 
งานแล้วเสร็จตามช่วงเวลาที่ก าหนดทันเวลา รวดเร็ว หรือล่าช้ากว่าที่ก าหนดหรือไม่ 
  ๒.๒.๓ สังเกตการจัดเก็บเอกสารในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ว่ามีระบบในการจัดเก็บ
เอกสารที่มีประสิทธิภาพและสามารถตรวจสอบได้เมื่อมีการตรวจสอบจากหน่วยงานภายในและภายนอก 
 

 ๒.๒ ตรวจเอกสาร 
  ๒.๒.๑ ตรวจสอบเอกสารการยื่นขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาล เพ่ือ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ว่าปฏิบัติงานมีความถูกต้อง ตามระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้อง ถ้าไม่ถูกต้อง
ต้องด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้องทันเวลาก่อนพิจารณาสั่งการ 
  ๒.๒.๒ ตรวจสอบเอกสารที่พบว่ามีความผิดพลาดบ่อยเพ่ือน ามาสู่การปรับปรุงแก้ไข 
  ๒.๒.๓ ตรวจสอบเอกสารการลงปฏิบัติงานตรวจมาตรฐานสถานพยาบาล (คลินิกการ
พยาบาลและการผดุงครรภ์) 
  ๒.๒.๔ ตรวจสอบรายงานผลการตรวจมาตรฐานสถานพยาบาล (คลินิกการพยาบาลและการ
ผดุงครรภ์) 
   
๓. มีการก าหนดกลไกการก ากับติดตามอย่างต่อเนื่อง 
 ๓.๑ มีการก าหนดแนวปฏิบัติการตรวจสอบสถานพยาบาลและแนวทางการตรวจเอกสารการยื่นขอต่อ
ใบอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาล 
 ๓.๒ มีการก าหนดการประชุมเจ้าหน้าที่เพ่ือติดตามงาน รับทราบผลกระทบหรือปัญหาในการ
ปฏิบัติงานเพื่อน ามาปรับปรุงแก้ไข ตลอดจนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้ปฏิบัติงาน 
 ๓.๓ มีการก าหนดกรอบเวลาให้ผู้ปฏิบัติงานรายงานผลปฏิบัติงานทุกไตรมาสและประจ าปี 



 

 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 



 

คณะผู้จัดท า 
  

๑. นางสาวนัสรียา  สือมะ   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ   
๒. นางสาวชนากานต์  หาญวงษ์  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
๓. นางสาวซาร่า   ซื่อตรง   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  
๔. นางสาวปรียาภรณ์  แก้วสงัข์ไชย นักวิชาการสาธารณสุข  

 
ที่ปรึกษา :   นางอารีย์   ศรีรักษา  สาธารณสุขอ าเภอสุขส าราญ 

 


