รายงานผลการกาก ับติดตามแผนปฏิบ ัติการ
และป้องก ันการทุจริต ประพฤติมช
ิ อบ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

งานนิติการ 2564

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ กลุม่ ภารกิจด้านอานวยการ งานนิติการ โทร.1347
ที่ อบ ๐๐๓๒.117.011/53
วันที่ 12 มีนาคม 2564
เรื่อง รายงานผลการกากับติดตามแผนปฏิบัติการและป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เรียน ผู้อานวยการโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ
ต้นเรื่อง
ด้วยโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ งานนิติการ ดาเนินโครงการประเมินคุณธรรม
และความโปร่ งใสของหน่ว ยงานภาครั ฐ สั งกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุ ข กระทรวงสาธารณสุ ข
กาหนดเกณฑ์การประเมิน ร้อยละ 92 โดยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดาเนินงานของ
หน่ ว ยงานภาครั ฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) เป็นการประเมินที่มีจุดมุ่งหมายที่จะ
ก่อให้เกิดการปรับปรุงพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ โดยถือเป็นการประเมินที่
ครอบคลุมหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศ ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี นั้น
ข้อเท็จจริง
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity
and Transparency Assessment: ITA) ข้อ EB 18 ก าหนดให้ ห น่ ว ยงานมี ห ลั ก ฐานรายงานผลการก ากั บ
ติ ด ตามการด าเนิ น การ รอบ 6 เดื อ น และรอบ 12 เดื อ น (รอบ 6 เดื อ น คื อ เดื อ นมี น าคม 2564
และรอบ 12 เดือน คือ เดือนกันยายน 2564)ตามแผนปฏิบัติการและป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564
ข้อพิจารณา
ในการนี้ งานนิ ติ ก ารได้ ดาเนิ น การก ากั บ ติด ตามแผนปฏิบัติการและป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พบว่าไม่มีข้อร้องเรียนในเรื่องดังกล่าว ซึ่งต้องกากับติดตามอย่างต่อเนื่องต่อไป
งานนิติการจึงขออนุญาตรายงานการกากับติดตามแผนฯ และขออนุมัติเผยแพร่ ข้อมูลดังกล่าวบนเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน หากเห็นชอบโปรดลงนามบนเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
( นางสาวอาทิตยา พิกุลศรี)
นิติกร
ว่าที่ร้อยตรี
(สมพนธ์ จันทรจุลเจิม)
นักจัดการงานทัว่ ไปชานาญการ

อนุมัติ

(นายเศวต ศรีศิริ)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม สาขาศัลยกรรม)
รักษาการในตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ กลุม่ ภารกิจด้านอานวยการ งานนิติการ โทร.1347
ที่ อบ ๐๐๓๒.117.011/43
วันที่ 14 มีนาคม 2564
เรื่อง ขออนุมัติเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์
เรียน ผู้อานวยการโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ
ต้นเรื่อง
ด้วยโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ ดาเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ สังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข กาหนดเกณฑ์
การประเมิน ร้อยละ 92 นั้น
ข้อเท็จจริง
งานนิติการ จึงดาเนินการจัดทาข้อมูล เพื่อเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวลงบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ดังนี้
1. ผลการกากับติดตามการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
1.1 รายงานผลการกากับติดตามการดาเนินการ รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน (รอบ 6 เดือน คือ เดือนมีนาคม
2564 และรอบ 12 เดือน คือ เดือนกันยายน 2564)
1.2 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ และสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนาเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2.ผลการกากับติดตามการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของ
หน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมภิ าค ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2.1 รายงานผลการกากับติดตามการดาเนินการตามข้อกาหนดของคู่มือการขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน
ในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมภิ าค ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามแบบฟอร์มการ
รายงานและการติดตามประเมินผล ฯ (แบบฟอร์มที่ 2 และแบบฟอร์มที่ 3) และจัดส่งตามปฏิทินที่กาหนดในคู่มือ ฯ ทุกประการ
แบบฟอร์มที่ 2 แบบรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบตั ิการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัด
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน คือ เดือน
มีนาคม 2564 และรอบ 12 เดือน คือ เดือนกันยายน 2564
-แบบฟอร์มที่ 3 แบบติดตามประเมินผลแผนปฏิบตั ิการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัด
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน คือ เดือน
มีนาคม 2564 และรอบ 12 เดือน คือ เดือนกันยายน 2564)
2.2 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ และสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนาเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ข้อพิจารณา
เพื่อให้การดาเนินสาเร็จลุล่วงโดยดี และโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ ผ่าน
เกณฑ์การประเมินตามกาหนด จึงขออนุมัติเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นบนเว็บไซต์ของโรงพยาบาล
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
( นางสาวอาทิตยา พิกุลศรี)
นิติกร
ว่าที่ร้อยตรี
(สมพนธ์ จันทรจุลเจิม)
นักจัดการงานทัว่ ไปชานาญการ
อนุมัติ

(นายเศวต ศรีศิริ)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม สาขาศัลยกรรม)
รักษาการในตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็ปไซต์ของหน่วยงาน
โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ
ตามประกาศโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ
เรื่อง กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็ปไซต์ของหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ
วัน/เดือน/ปี ___12 มีนาคม 2564______
หัวข้อ EB18 หน่วยงานมีรายงานการกากับติดตามการดาเนินงานตามแผนปฏิบัตกิ ารป้ องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจาปี ของหน่วยงาน และแผนปฏิบัตกิ ารส่งเสริมคุณธรรม
ของชมรมจริยธรรม ประจาปี ของหน่วยงาน
รายละเอียดข้อมูล
1. ผลการกากับติดตามการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564
1.3 รายงานผลการกากับติดตามการดาเนินการ รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน (รอบ 6 เดือน คือ เดือนมีนาคม 2564
และรอบ 12 เดือน คือ เดือนกันยายน 2564)
1.4 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ และสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนาเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2. ผลการกากับติดตามการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2.1 รายงานผลการกากับติดตามการดาเนินการตามข้อกาหนดของคู่มือการขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามแบบฟอร์มการรายงานและการติดตาม
ประเมินผล ฯ (แบบฟอร์มที่ 2 และแบบฟอร์มที่ 3) และจัดส่งตามปฏิทินที่กาหนดในคู่มือ ฯ ทุกประการ
แบบฟอร์มที่ 2 แบบรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบตั ิการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน คือ เดือนมีนาคม 2564 และ
รอบ 12 เดือน คือ เดือนกันยายน 2564
-แบบฟอร์มที่ 3 แบบติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน คือ เดือนมีนาคม 2564 และ
รอบ 12 เดือน คือ เดือนกันยายน 2564)
2.2 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ และสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนาเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล
(นางสาวอาทิตยา พิกุลศรี)
นิติกร

ผู้อนุมัติรับรอง

(นายเศวต ศรีศิริ)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม สาขาศัลยกรรม)
รักษาการในตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ
ผู้รับผิดชอบการนาข้อมูลขึ้นเผยแพร่
(นางสาวอาทิตยา พิกุลศรี)
นิติกร

