บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอเวียงสำ จังหวัดน่ำน 55210
ที่นน 0432/113
วันที่ 15 กุมภำพันธ์ 2562
เรื่อง ขออนุมัติกำรกำหนดเกี่ยวกับมำตรกำร กลไก หรือวำงระบบในกำรตรวจสอบกำรปฎิบัติงำน
ของเจ้ำหน้ำที่ตำมคู่มือหรือมำตรฐำนกำรปฎิบัติงำน
เรียน สำธำรณสุขอำเภอเวียงสำ
ด้วยกระทรวงสำธำรณสุขได้กำหนดตัวชี้วัด ที่ 44 ร้อยละหน่วยงำนในสังกัดสำนักงำน
สำธำรณสุขผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน ITA (ร้อยละ 90 ) โดยมีเครื่องมือในกำรประเมินหลัก ฐำนเชิง
ประจักษ์ (Evidence-Based) ซึ่งในคำถำมข้อที่ EB 25 คือ หน่วยงำนมีกำรกำหนดมำตรกำรกลไก
หรือกำรวำงระบบในกำรตรวจสอบกำรปฎิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ตำมคู่มือหรือมำตรฐำนกำรปฎิบัติงำน
ในกำรนี้ สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอเวียงสำ ได้กำหนดกำหนดมำตรกำรกลไก หรือกำรวำง
ระบบในกำรตรวจสอบกำรปฎิบั ติง ำนของเจ้ำ หน้ ำที่ ตำมคู่ มือ หรื อ มำตรฐำนกำรปฎิบั ติง ำน โดย
แบ่งกลุ่มงำน เป็นตำมกลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มงำนบริหำร กลุ่มงำนวิชำกำร และกลุ่มงำนสนับสนุน
บริกำร เพื่อให้เจ้ำหน้ำที่ที่ปฎิบัติงำนรับทรำบและดำเนินกำรต่อไป
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำ หำกเห็นชอบได้โปรดลงนำมสั่งกำรในเอกสำรที่แนบมำพร้อมนี้

ลงชื่อ (นำยฉลองชัย สิทธิวัง)
นักวิชำกำรสำธำรณสุขชำนำญกำร

รับทรำบและสั่งกำร

(นำยชุมพล สุทธิ)
สำธำรณสุขอำเภอเวียงสำ

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอเวียงสำ จังหวัดน่ำน 55210
ที่นน 0432/113
วันที่ 16 กุมภำพันธ์ 2562
เรื่อง ส่งสำเนำหนังสือ
เรียน สำธำรณสุขอำเภอเวียงสำ
ด้วยกระทรวงสำธำรณสุขได้กำหนดตัวชี้วัด ที่ 44 ร้อยละหน่วยงำนในสังกัดสำนักงำน
สำธำรณสุขผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน ITA (ร้อยละ 90 ) โดยมีเครื่องมือในกำรประเมินหลัก ฐำนเชิง
ประจักษ์ (Evidence-Based) ซึ่งในคำถำมข้อที่ EB 25 คือ หน่วยงำนมีกำรกำหนดมำตรกำรกลไก
หรือกำรวำงระบบในกำรตรวจสอบกำรปฎิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ตำมคู่มือหรือมำตรฐำนกำรปฎิบัติงำน
ในกำรนี้ สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอเวียงสำ ได้กำหนดกำหนดมำตรกำรกลไก หรือกำรวำง
ระบบในกำรตรวจสอบกำรปฎิบั ติง ำนของเจ้ำ หน้ ำที่ ตำมคู่ มือ หรื อมำตรฐำนกำรปฎิบั ติง ำน โดย
แบ่งกลุ่มงำน เป็นตำมกลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มงำนบริหำร กลุ่มงำนวิชำกำร และกลุ่มงำนสนับสนุน
บริกำร เพื่อให้เจ้ำหน้ำที่ที่ปฎิบัติงำนรับทรำบและดำเนินกำรต่อไป โดยนำเผยแพร่รำยงำนดังกล่ำวขึ้น
เวปไซต์ www.sasuksa.comแล้ว จึงนำส่งสำเนำแจ้งให้สถำนบริกำรในเขตรับผิดชอบทรำบโดยทั่ว
กัน
จึงเรียนมำทรำบ

ลงชื่อ

(นำยชุมพล สุทธิ)
สาธารณสุขอาเภอเวียงสา

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอเวียงสำ จังหวัดน่ำน 55210
ที่นน 0432/502
วันที่ 9 สิงหำคม 2562
เรื่อง รำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมกรอบแนวทำงกำรตรวจสอบกำรปฎิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ตำม
คู่มือหรือมำตรฐำนกำรปฎิบัติงำน
เรียน สำธำรณสุขอำเภอเวียงสำ
ด้วยกระทรวงสำธำรณสุขได้กำหนดตัวชี้วัด ที่ 44 ร้อยละหน่วยงำนในสังกัดสำนักงำน
สำธำรณสุขผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน ITA (ร้อยละ 90 ) โดยมีเครื่องมือในกำรประเมินหลัก ฐำนเชิง
ประจักษ์ (Evidence-Based) ซึ่งในคำถำมข้อที่ EB 25 คือ หน่วยงำนมีกำรกำหนดมำตรกำรกลไก
หรือกำรวำงระบบในกำรตรวจสอบกำรปฎิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ตำมคู่มือหรือมำตรฐำนกำรปฎิบัติงำน
ในกำรนี้ สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอเวียงสำ ได้กำหนดกำหนดมำตรกำรกลไก หรือกำรวำง
ระบบในกำรตรวจสอบกำรปฎิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ตำมคู่มือหรือมำตรฐำนกำรปฎิบัติงำน และ โดย
แบ่งกลุ่มงำน เป็นตำมกลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มงำนบริห ำร กลุ่มงำนวิชำกำร และกลุ่มงำนสนับสนุน
บริก ำร เพื่ อให้เจ้ ำหน้ำที่ ที่ป ฎิบั ติงำนรั บทรำบ และขอรำยงำนผลกำรดำเนิน งำนตำมกรอบแนว
ทำงกำรตรวจสอบกำรปฎิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ตำมคู่มือหรือมำตรฐำนกำรปฎิบัติงำน
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำ หำกเห็นชอบได้โปรดลงนำมในเอกสำรที่แนบมำพร้อมนี้

ลงชื่อ (นำยฉลองชัย สิทธิวัง)
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ

รับทรำบ

(นำยชุมพล สุทธิ)
สำธำรณสุขอำเภอเวียงสำ
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นำยฉลองชัย
สิทธิวัง

(นายชุมพล สุทธิ )
สาธารณสุขอาเภอเวียงสา

