คู่มือปฏิบัติงาน
การยื่นขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาล
(คลินกิ การพยาบาลและการผดุงครรภ์)

สานักงานสาธารณสุขอาเภอสุขสาราญ

สารบัญ
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แนวทางการตรวจเอกสารการยื่นขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาล
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1

ขั้นตอนการปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนด้านสถานพยาบาล

๗

กรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

๘

ภาคผนวก

-๑-

แนวทางการตรวจเอกสารการยื่นขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาล
(คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์)
พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑
สถานพยาบาล หมายถึง สถานที่ รวมตลอดถึงยานพาหนะซึ่งจัด ไว้เพื่ อการประกอบโรคศิ ล ปะ
การประกอบวิชาชีพเวชกรรม การประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์หรือการป ระกอบวิชาชีพ
ทันตกรรม ทั้งนี้โดยกระทาเป็นปกติธุระไม่ว่าจะได้รับประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม แต่ไม่รวมถึงสถานที่ขาย
ยาซึ่งประกอบธุรกิจการขายยาโดยเฉพาะและได้กาหนดยกเว้นมิให้ใช้พ.ร.บ.นี้บังคับแก่สถานพยาบาลของ
กระทรวง ทบวง กรม องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น สภากาชาดไทยและสถานพยาบาลอื่นซึ่งรัฐมนตรีกาหนด
กาหนดให้มีคณะกรรมการสถานพยาบาลซึ่งมีทั้งกรรมการโดยตาแหน่งและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่ง
รัฐมนตรีแต่งตั้ง โดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจะประกอบด้วย
๑) ผู้ประกอบโรคศิลปะและผู้ประกอบวิชาชีพโดยคาแนะนาของสภาวิชาชีพ
๒) ผู้ทรงคุณวุฒิอื่นซึ่งต้องมีผู้ดาเนินการสถานพยาบาลอย่างน้อยหนึ่งคน
ทั้งนี้ ให้ ผู้ อานวยการกองการประกอบโรคศิ ล ปะ กรมสนั บ สนุน บริการสุ ขภาพเป็ นกรรมการและ
เลขานุการ
คณะกรรมการสถานพยาบาลมีหน้าที่ในการให้คาปรึกษา ให้ความเห็นและให้คาแนะนาแก่รัฐมนตรี
หรือผู้ อนุ ญ าตในเรื่องต่างๆ เช่น การออกกฎกระทรวงหรือประกาศ, การอนุญ าตให้ ประกอบกิจการ การ
ดาเนินการสถานพยาบาล การปิดสถานพยาบาลหรือการเพิกถอนใบอนุญาต, ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพของ
สถานพยาบาล รวมทั้งการพิจารณาเรื่องร้องเรียนต่างๆ ทั้งนี้อาจมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณา
และเสนอความเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อยู่ในขอบเขตแห่งหน้าที่ของคณะกรรมการได้ และในการปฏิบัติหน้าที่ตาม
พ.ร.บ.นี้ คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการมีอานาจออกคาสั่งเรียกบุคคลมาให้ถ้อยคาหรือให้ส่งเอกสาร
หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาเพื่อประกอบการพิจารณา
สถานพยาบาลมี ๒ ประเภท ดังต่อไปนี้
๑) สถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน
๒) สถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน
การที่บุคคลใดจะประกอบกิจการสถานพยาบาลจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้อนุญาต โดยต้องเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวง รวมทั้งได้กาหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม
ของผู้รับใบอนุญาตไว้ด้วย และได้กาหนดเงื่อนไขในการพิจารณาออกใบอนุญาตว่าผู้ขอรับใบอนุญาตต้องจัดให้
มีกรณีดังต่อไปนี้โดยครบถ้วนถูกต้องแล้ว กล่าวคือ
- มีแผนงานการจัดตั้งสถานพยาบาลที่ได้รับอนุมัติแล้ว
- มีสถานพยาบาลตามลักษณะที่กาหนดในกฎกระทรวง
- มี เครื่ อ งมื อ เครื่ อ งใช้ เวชภั ณ ฑ์ ห รื อ ยานพาหนะตามชนิ ด และจ านวนที่ ก าหนดใน
กฎกระทรวง
- มีผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาลตามวิชาชีพและจานวนที่กาหนด
- ชื่อสถานพยาบาลโดยเป็นไปตามที่กาหนดในกฎกระทรวง

-๒ในส่วนของใบอนุญาตได้กาหนดให้ใช้ได้จนถึงวันสิ้นปีปฏิทินของปีที่สิบนับแต่ปีที่ออกใบอนุญาตและ
การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวง
หากมีการโอนใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาลให้แก่บุคคลอื่นจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้อนุญาต
และถ้าผู้รับอนุญาตตายก็สามารถแสดงความจานงประกอบกิจการต่อจากผู้ต ายต่อไป โดยสามารถประกอบ
กิจการต่อไปจนกว่าใบอนุญาตนั้นสิ้นอายุ
เมื่อได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาลแล้ว ผู้รับอนุญาตต้องจัดให้มีผู้ดาเนินการคนหนึ่ง
ทาหน้าที่ควบคุมดูแลและรับ ผิดชอบในการดาเนินการสถานพยาบาลนั้น และได้กาหนดห้ามมิให้ บุคคลใด
ดาเนินการสถานพยาบาลเว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากผู้อนุญาต โดยในการพิจารณาออกใบอนุญาตจะต้อง
ปรากฏว่าผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพการผดุง
ครรภ์ ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ห รือผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม และต้องไม่เป็น
ผู้ดาเนินการอยู่ก่อนแล้วสองแห่งรวมทั้งต้องสามารถควบคุมดูแลกิจการสถานพยาบาลได้โดยใกล้ชิด
หากผู้ดาเนินการพ้นจากหน้าที่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เกินเจ็ดวัน ผู้รับอนุญาตอาจมอบหมาย
ให้บุคคลซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กาหนดดาเนินการแทนได้แต่ไม่เกินเก้าสิบวัน โดยต้องแจ้ง ให้ผู้รับอนุญาตทราบ
ด้วย
ใบอนุ ญ าตให้ ด าเนิ น การสถานพยาบาลให้ ใช้ ได้ จ นถึ งวัน สิ้ น ปี ป ฏิ ทิ น ของปี ที่ ส องนั บ แต่ ปี ที่ อ อก
ใบอนุญาต ทั้งนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวง ในกรณีที่ผู้อนุญาตไม่ออก
ใบอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตก็สามารถอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีได้
ผู้รับอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานพยาบาลนั้นและต้องแสดง
รายละเอียดดังต่อไปนี้ด้วย
๑. ชื่อสถานพยาบาล
๒. รายการเกี่ยวกับผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม การพยาบาล การผดุงครรภ์ ทันตกรรม
เภสัชกรรม หรือผู้ประกอบโรคศิลปะซึ่งประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาลนั้น
๓. อัตราค่ารักษาพยาบาล ค่าบริการและสิทธิของผู้ป่วย ซึ่งผู้รับอนุญาตจะเรียกเก็บหรือยินยอมให้มี
การเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลหรือค่าบริการเกินอัตราที่ได้แสดงไว้มิได้และต้องให้บริการแก่ผู้ป่วยตามสิทธิที่ได้
แสดงไว้
เพื่อให้การเป็นไปตามพ.ร.บ. นี้จึงกาหนดให้ผู้ดาเนินการมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่างๆ ได้แก่
- ควบคุมดูแลมิให้ผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาลประกอบวิชาชีพผิดไปจากสาขาที่ได้
แจ้ ง ไว้ ในการขอรั บ ใบอนุ ญ าตหรื อ มิ ใ ห้ บุ ค คลอื่ น ซึ่ ง มิ ใช่ ผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ ท าการประกอบวิ ช าชี พ ใน
สถานพยาบาล
- ควบคุมดูแลให้ผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาลปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย
- ควบคุมดูแลมิให้มีการรับผู้ป่วยไว้ค้างคืนเกินจานวนเตียงตามที่กาหนด เว้นแต่กรณีฉุกเฉิน
และกาหนดให้ผู้รับอนุญาตและผู้ดาเนินการมีหน้าที่และความรับผิดชอบร่วมกัน ดังนี้
- จัดให้มีผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาลตามวิชาชีพและจานวนที่กาหนดตลอดเวลาทา
การ
- จัดให้มีเครื่องมือ เครื่องใช้ ยาและเวชภัณฑ์ที่จาเป็นประจาสถานพยาบาล

-๓- จั ด ให้ มี แ ละรายงานหลั ก ฐานเกี่ ย วกั บ ผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ ในสถานพยาบาลและผู้ ป่ ว ย
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวง
ผู้รับอนุญาตและผู้ดาเนินการของสถานพยาบาลต้องควบคุมและดูแลให้มีการช่วยเหลือเยียวยาแก่
ผู้ป่วยซึ่งอยู่ในสภาพอันตรายและจาเป็นต้องได้รับการรักษาพยาบาลโดยฉุกเฉินเพื่อให้ผู้ป่วยพ้นจากอันตราย
และหากมี ค วามจ าเป็ น ต้ อ งส่ ง ผู้ ป่ ว ยไปรั ก ษาพยาบาลที่ ส ถานพยาบาลอื่ น ก็ ต้ อ งจั ด ให้ มี ก ารส่ ง ต่ อ ไปยั ง
สถานพยาบาลอื่นตามความเหมาะสมและกาหนดห้ามมิให้มีการโฆษณาหรือประกาศด้วยประการใดๆ เพื่อ
ชักชวนให้มีผู้มาขอรับบริการจากสถานพยาบาลของตน โดยใช้ข้อความเท็จหรือเกินความจริงหรือน่าจะเกิด
ความเข้าใจผิดในสาระสาคัญเกี่ยวกับสถานพยาบาลนั้ น หากมีการฝ่าฝืนผู้อนุญาตมีอานาจสั่งเป็นหนังสือให้
ระงับการกระทาดังกล่าวได้
ในพ.ร.บ.นี้ ได้กาหนดกรณี ต่างๆ ที่จะต้องมีการขออนุญาตจากผู้อนุญ าตหรือต้องแจ้งให้ ผู้อนุญ าต
ทราบแล้วแต่กรณี เช่น การเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานพยาบาล , การย้ายสถานพยาบาล , การ
เปลี่ยนตัวผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาล, การเปลี่ยนชื่อสถานพยาบาลและการเลิกกิจการสถานพยาบาล
เพื่อควบคุมให้การประกอบกิจการสถานพยาบาลเป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมายและมีความเรียบร้อย
จึงกาหนดให้ผู้อนุญาตจัดให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจลักษณะของสถานพยาบาลและการประกอบกิจการของ
สถานพยาบาลให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้โดยสม่าเสมอ หากพบข้อบกพร่องผู้อนุญาตมีอานาจออกคาสั่ง
ให้ผู้รับอนุญาตแก้ไขปรับปรุงได้
เมื่อปรากฏว่าผู้รับอนุญาตหรือผู้ดาเนินการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามพระราชบัญญัตินี้ พนักงานเจ้าหน้าที่
มีอานาจสั่งให้ผู้รับอนุญาตหรือผู้ดาเนิน การแล้วแต่กรณีระงับหรือปฏิบัติให้ถูกต้องภายในเวลาอันสมควร หาก
ผู้รับอนุญาตหรือผู้ดาเนินการไม่ปฏิบัติตามคาสั่งดังกล่าวของเจ้าพนักงานหรือกระทาการจนเป็นเหตุให้เกิด
อันตราย ความเสียหายหรือความเดือดร้อนอย่างร้ายแรงแก่ผู้ที่อยู่ในสถานพยาบาลหรือผู้ที่อยู่ใกล้เคียงกับ
สถานพยาบาล ผู้อนุญ าตมีอานาจออกคาสั่งปิดสถานพยาบาลเป็นการชั่วคราวจนกว่าจะได้ดาเนินการให้
ถู ก ต้ อ งภายในระยะเวลาที่ ก าหนดและหากด าเนิ น การให้ ถู ก ต้ อ งแล้ ว ให้ ผู้ อ นุ ญ าตสั่ งเพิ ก ถอนค าสั่ ง ปิ ด
สถานพยาบาล
หลักเณฑ์
1) มาตรา 28 ใบอนุญาตให้ดาเนินการสถานพยาบาลให้ใช้ได้จนถึงวันสิ้นปีปฏิทินของปีที่สอง
นับแต่ปีที่ออกใบอนุญาต การขอต่ออายุใบอนุญาต ให้ยื่นคาขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ วันที่
31 ธันวาคมนับแต่ปีที่ออกใบอนุญาต
เมื่อได้ยื่นคาขอแล้วให้ผู้นั้นดาเนินการสถานพยาบาลต่อไปได้จนกว่าผู้อนุญาตจะสั่งไม่อนุญาตให้ต่อ
อายุ
การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กาหนด
ในกฎกระทรวง
๒) ผู้ที่จะยื่นต่อใบอนุญาตสถานพยาบาล ต้องผ่านการประเมินตรวจมาตรฐานคลินิกการพยาบาล
และการผดุงครรภ์

-๔วิธีการ
1) ผู้ดาเนินการสถานพยาบาลยื่นคาขอการขอต่ออายุใบอนุญาตผู้ดาเนินการสถานพยาบาล
ต้องยื่นก่อนใบอนุญาตให้ผู้ดาเนินการสถานพยาบาล หมดอายุก่อนสิ้นปีที่ 2 นับแต่ปีที่ออกใบอนุญาต
2) การยื่นต่อใบอนุญาตผู้ดาเนินการสถานพยาบาลให้ยื่นก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุไม่น้อยกว่า 3 เดือน
เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เดือนตุลาคม จนถึง 31 ธันวาคม
3) ต้องมีใบรับรองแพทย์ระบุสุขภาพแข็งแรงและไม่เป็นโรคต้องห้าม
4) พนักงานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
ตรวจสอบขอต่ออายุใบอนุญาตการผู้ดาเนินการสถานพยาบาล
5) ผู้อนุญาตพิจารณาการต่อใบอนุญาตผู้ดาเนินการสถานพยาบาล /
ลงบันทึกการต่อใบอนุญาตผู้ดาเนินการสถานพยาบาล ในใบอนุญาตและสมุดทะเบียนสถานพยาบาล
เงื่อนไข
1. การนับระยะเวลา 21วันทาการ 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. กรณีที่คาขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน และหรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์เป็นต้น
เหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้ เจ้าหน้าที่จะจัดทาบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสาร
หรือหลักฐานที่ต้องยื่นเพิ่มเติม โดยผู้รับบริการจะต้องดาเนินการแก้ไข หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติม
ภายในระยะเวลาที่กาหนดในบันทึก มิฉนั้นจะถือว่าผู้รับบริการละทิ้งคาขอ
3. กรณีมอบอานาจให้บุคคลอื่นมาดาเนินการหรือรับเอกสารแทน ต้องทาเป็นหนังสือมอบอานาจ
พร้อมแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้มอบอานาจและผู้รับมอบอานาจ และต้องมีข้อความ
ว่าในใบมอบอานาจว่าผู้รับมอบอานาจสามารถลงนามแทนผู้มอบอานาจในบันทึกให้แก้ไขของหน่วย
งานได้ (บันทึกสองฝ่าย)
ตรวจสอบเอกสาร ซึ่งจะต้องประกอบด้วย
1.1 แบบคาขอการต่อใบอนุญาตการดาเนินการสถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน
(แบบ สพ.20)
1.2 ใบอนุญาตให้ดาเนินการสถานพยาบาล (สพ.11)
1.3 รูปถ่าย ขนาด 2.5 x 3 ซม. จานวน 3 รูป ถ่ายไว้ไม่เกินหนึ่งปี (กรณีออกใบอนุญาตใหม่)
1.4 สมุดทะเบียนสถานพยาบาล
1.5 ใบรับรองแพทย์ ซึ่งแสดงว่ามีสุขภาพแข็งแรง สามารถควบคุมดูแลกิจการสถานพยาบาลได้โดยใกล้ชิด
**จะต้องรับรองสาเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับที่เป็นฉบับสำเนา**

-

๕-

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

ตรวจสอบการยื่นคาขอต่ออายุ 5 วันทาการ
ใบอนุญาตดาเนินสถาน
พยาบาล (คลินิกการพยาบาล
และการผดุงครรภ์) และส่ง
เอกสาร เพื่อพิจารณาอนุญาต

การพิจารณา

พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
คาขอต่ออายุใบอนุญาต

2)

การลงนาม/คณะกรรม เสนอผู้อนุญาตลงนามใน
การมีมติ
ใบอนุญาต
-

4)

ระยะเวลา
ให้บริการ

การตรวจสอบเอกสาร
1)

3)

รายละเอียดของขั้นตอนการ
บริการ

15
วันทาการ
5 วันทาการ

ทาหนังสือแจ้งผลการพิจารณา 5 วันทาการ
ไปยังผู้ยื่นขอใบอนุญาต

ระยะเวลาดาเนินการรวม 30 วันทาการ

ส่วนงาน /
หมายเหตุ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักงาน
สาธารณสุข
อาเภอสุขสาราญ

สานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดระนอง
สานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดระนอง
สานักงาน
สาธารณสุข
อาเภอสุขสาราญ

-

-๖-

แผนภูมิแสดงขั้นตอน
การต่ออายุใบอนุญาตดาเนินการสถานพยาบาล (สถานพยาบาล/คลินิก)
แจ้งส่งคืนเอกสารฯ

เอกสารไม่ถูกต้อง

รับคาขอต่ออายุใบอนุญาต.พ.20
และเอกสารหลักฐานตามแบบคาขอ
พร้อมค่าธรรมเนียมการต่อ (250 บาท)
พิจารณาตรวจสอบ เอกสารหลักฐาน
5 วันทาการ

เอกสารถูกต้อง ครบถ้วน

เสนอผู้อนุมัติ

รับใบอนุญาต
รวมระยะเวลาดาเนินการ 10 -15 วัน

5 - 10
วันทาการ

-๗ขั้นตอนการปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนด้านสถานพยาบาล
คปสอ.สุขสาราญ จังหวัดระนอง

คปสอ.สุขสาราญ รับเรื่องร้องเรียน,บันทึกข้อมูลในแบบบันทึก
การรับเรื่องร้องเรียน

เสนอผู้บังคับบัญชา เพื่อพิจารณาอนุมัติดาเนินการ

เมื่อได้รับอนุมัติ คปสอ.สุขสาราญ ดาเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียน

คปสอ.สุขสาราญ ดาเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียน ตามหลักเกณฑ์
และ ภายในระยะเวลาที่กาหนด จนแล้วเสร็จ

คปสอ.สุขสาราญ จัดทาหนังสือรายงานผลการตรวจสอบเรื่องร้องเรียน
แจ้งให้ สสจ.ระนอง รับทราบ

สสจ.ระนอง แจ้งผลให้ผู้ร้องเรียนทราบ และยุติเรื่อง

สสจ.ระนอง จัดทารายงานผลการดาเนินงานประจาเดือน

-๘-

กรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
๑. วิธีการตรวจสอบ
๑.๑ วิธีการสังเกต
๑.๒ ตรวจเอกสาร
๒. ขั้นตอนการตรวจสอบ
๒.๑ วิธีการสังเกต
๒.๑.๑ สังเกตการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในแต่ละวันว่าปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติ
หรือไม่
๒.๒.๒ สังเกตการส่งงานของเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานตามคาสั่งของแต่ละคน
งานแล้วเสร็จตามช่วงเวลาที่กาหนดทันเวลา รวดเร็ว หรือล่าช้ากว่าที่กาหนดหรือไม่
๒.๒.๓ สั งเกตการจัดเก็บ เอกสารในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ว่ามีระบบในการจัดเก็บ
เอกสารที่มีประสิทธิภาพและสามารถตรวจสอบได้เมื่อมีการตรวจสอบจากหน่วยงานภายในและภายนอก
๒.๒ ตรวจเอกสาร
๒.๒.๑ ตรวจสอบเอกสารการยื่ น ขอต่ อ ใบอนุ ญ าตประกอบกิ จ การสถานพยาบาล เพื่ อ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ว่าปฏิบัติงานมีความถูกต้อง ตามระเบียบต่า งๆที่เกี่ยวข้อง ถ้าไม่ถูกต้อง
ต้องดาเนินการแก้ไขให้ถูกต้องทันเวลาก่อนพิจารณาสั่งการ
๒.๒.๒ ตรวจสอบเอกสารที่พบว่ามีความผิดพลาดบ่อยเพื่อนามาสู่การปรับปรุงแก้ไข
๒.๒.๓ ตรวจสอบเอกสารการลงปฏิบัติงานตรวจมาตรฐานสถานพยาบาล (คลินิกการ
พยาบาลและการผดุงครรภ์)
๒.๒.๔ ตรวจสอบรายงานผลการตรวจมาตรฐานสถานพยาบาล (คลินิกการพยาบาลและการ
ผดุงครรภ์)
๓. มีการกาหนดกลไกการกากับติดตามอย่างต่อเนื่อง
๓.๑ มีการกาหนดแนวปฏิบัติการตรวจสอบสถานพยาบาลและแนวทางการตรวจเอกสารการยื่นขอต่อ
ใบอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาล
๓.๒ มี ก ารก าหนดการประชุ ม เจ้ าหน้ า ที่ เพื่ อ ติ ด ตามงาน รับ ทราบผลกระทบหรือ ปั ญ หาในการ
ปฏิบัติงานเพื่อนามาปรับปรุงแก้ไข ตลอดจนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้ปฏิบัติงาน
๓.๓ มีการกาหนดกรอบเวลาให้ผู้ปฏิบัติงานรายงานผลปฏิบัติงานทุกไตรมาสและประจาปี

ภาคผนวก

คณะผู้จัดทา
๑. นางสาวนัสรียา สือมะ
๒. นางสาวชนากานต์ หาญวงษ์
๓. นางสาวซาร่า ซื่อตรง
๔. นางสาวปรียาภรณ์ แก้วสังข์ไชย

นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุข

ที่ปรึกษา : นางอารีย์ ศรีรักษา

สาธารณสุขอาเภอสุขสาราญ

