งานนิติการ 2564

บันทึกข้อความ
ส่วรนาชการ โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ กลุม่ ภารกิจด้านอานวยการ งานนิติการ โทร.1347
ที่ อบ ๐๐๓๒.117.011/69
วันที่ 14 มีนาคม 2564
เรื่อง แจ้งเวียนแนวปฏิบัติการใช้ทรัพย์สินของทางราชการให้ถูกต้อง
เรียน หัวหน้ากลุ่มภารกิจ/หัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน
ต้นเรื่อง
ด้วยโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ งานนิติการ ดาเนินโครงการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสของหน่ วยงานภาครัฐ สั งกัดส านักงานปลั ดกระทรวงสาธารณสุ ข กระทรวงสาธารณสุ ข
กาหนดเกณฑ์การประเมิน ร้อยละ 92 โดยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดาเนินงานของ
หน่ วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) เป็นการประเมินที่มีจุดมุ่งหมายที่จะ
ก่อให้เกิดการปรับปรุงพัฒ นาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ โดยถือเป็นการประเมินที่
ครอบคลุมหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศ ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี นั้น
ข้อเท็จจริง
การประเมิน คุณ ธรรมและความโปร่งใส ในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity
and Transparency Assessment: ITA) ข้อ EB14-15 กาหนดให้หน่วยงานจัดทาแนวปฏิบัติการใช้ทรัพย์สิน
ของทางราชการให้ถูกต้อง ได้แก่ การยืมใช้คงรูป และการยืมใช้สิ้นเปลือง โดยได้จัดทาแนวปฏิบัติตามกฎหมาย
ข้อพิจารณา
ในการนี้ งานนิ ติการจึ งขอแจ้งเวียนแนวปฏิบัติการใช้ทรัพย์สินของทางราชการให้ ถูกต้อง
ได้แก่ การยืมใช้คงรูป และการยืมใช้สิ้นเปลืองดังกล่าวนี้แก่เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงาน และขออนุมัติเผยแพร่
ข้อมูลบนเว็บไซต์หน่วยงานต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
( นางสาวอาทิตยา พิกุลศรี)
นิติกร
ว่าที่ร้อยตรี
(สมพนธ์ จันทรจุลเจิม)
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านอานวยการ
อนุมัติ

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

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ กลุม่ ภารกิจด้านอานวยการ งานนิติการ โทร.1347
ที่ อบ ๐๐๓๒.117.011/70
วันที่ 14 มีนาคม 2564
เรื่อง ขออนุมัติเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์หน่วยงาน
เรียน ผู้อานวยการโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ
ต้นเรื่อง
ด้วยโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ งานนิติการ ดาเนินโครงการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสของหน่ วยงานภาครัฐ สั งกัดส านักงานปลั ดกระทรวงสาธารณสุ ข กระทรวงสาธารณสุ ข
กาหนดเกณฑ์การประเมิน ร้อยละ 92 โดยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดาเนินงานของ
หน่ วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) เป็นการประเมินที่มีจุดมุ่งหมายที่จะ
ก่อให้เกิดการปรับปรุงพัฒ นาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ โดยถือเป็นการประเมินที่
ครอบคลุมหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศ ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี นั้น
ข้อเท็จจริง
การประเมิน คุณ ธรรมและความโปร่งใส ในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity
and Transparency Assessment: ITA) ข้อ EB14-15 กาหนดให้หน่วยงานจัดทาแนวปฏิบัติการใช้ทรัพย์สิน
ของทางราชการให้ถูกต้อง ได้แก่ การยืมใช้คงรูป และการยืมใช้สิ้นเปลือง โดยได้จัดทาแนวปฏิบัติตามกฎหมาย
ข้อพิจารณา
ในการนี้ งานนิติการจึงขออนุมัติเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์หน่วยงานต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
( นางสาวอาทิตยา พิกุลศรี)
นิติกร
ว่าที่ร้อยตรี
(สมพนธ์ จันทรจุลเจิม)
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านอานวยการ
อนุมัติ

(นายเศวต ศรีศิริ)
เชี่ยวชาญข้อ(ด้มูาลนเวชกรรม
ลยกรรม)
แบบฟอร์นายแพทย์
มการขอเผยแพร่
ผ่านเว็ปไซต์สาขาศั
ของหน่
วยงานในโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงก
รักษาการในตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงพยาบาล
๕๐ พรรษา
สานักงานสาธารณสุ
ขจังมหาวชิ
หวัดอุรบาลงกรณ
ลราชธานี

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็ปไซต์ของโรงพยาบาล 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 EB14 หน่วยงานมีการจัดทาแนวทางปฏิบตั เิ กี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถกู ต้อง
รายละเอียดข้อมูล
1.บันทึกข้อความลงนามข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ และปรากฏการขออนุญาตนาเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูประหว่างหน่วยงานของรัฐ ยืมใช้ภายในสถานที่ของหน่วยงานของรัฐ
เดียวกัน และการยืมไปใช้นอกสถานที่ของหน่วยงานของรัฐ มีผังกระบวนการยืมพัสดุประเภทคงรูปของเจ้าหน้าที่รัฐ
ของหน่วยงาน ที่มีกลไกการกากับติดตาม
3. มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองระหว่างหน่วยงานของรัฐ ที่มีกลไกการกากับติดตาม
4. หนังสือแจ้งเวียนแนวปฏิบัติตามข้อ 2. และข้อ 3.
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

(นางสาวอาทิตยา พิกุลศรี)
นิติกร

ผู้อนุมัติรับรอง

(นายเศวต ศรีศิริ)
(นางสาวอาทิ
พิกุล(ด้ศรีานเวชกรรม
)
นายแพทย์เชีต่ยยาวชาญ
สาขาศัลยกรรม)
รักษาการในตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ
ผู้รับผิดชอบการนาข้อมูลขึ้นเผยแพร่
(นางสาวอาทิตยา พิกุลศรี)
นิติกร

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็ปไซต์ของโรงพยาบาล 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 EB15 หน่วยงานมีขนั้ ตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบตั ใิ นหน่วยงาน
รายละเอียดข้อมูล
1. บันทึกข้อความลงนามข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ และปรากฏการขออนุญาตนาเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน
2. มีแบบฟอร์มใบยืมพัสดุประเภทใช้คงรูประหว่างหน่วยงานของรัฐ การให้บุคคลยืมใช้ภายในสถานที่ของ
หน่วยงานของรัฐเดียวกัน และการยืมไปใช้นอกสถานที่ของหน่วยงานของรัฐ
3. มีแบบฟอร์มใบยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองระหว่างหน่วยงานของรัฐ
4. หนังสือแจ้งเวียนการปฏิบัติตามข้อ 2. และข้อ 3.
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

(นางสาวอาทิตยา พิกุลศรี)
นิติกร

ผู้อนุมัติรับรอง

(นายเศวต ศรีศิริ)
(นางสาวอาทิ
พิกุล(ด้ศรีานเวชกรรม
)
นายแพทย์เชีต่ยยาวชาญ
สาขาศัลยกรรม)
รักษาการในตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ
ผู้รับผิดชอบการนาข้อมูลขึ้นเผยแพร่
(นางสาวอาทิตยา พิกุลศรี)
นิติกร

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ กลุม่ ภารกิจด้านอานวยการ งานนิติการ โทร.1347
ที่ อบ ๐๐๓๒.117.011/67
วันที่ 14 มีนาคม 2564
เรื่อง ขออนุมัติจัดทาแนวปฏิบัติปฏิบัติการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
เรียน ผู้อานวยการโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ
ต้นเรื่อง
ด้วยโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ งานนิติการ ดาเนินโครงการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสของหน่ วยงานภาครัฐ สั งกัดส านักงานปลั ดกระทรวงสาธารณสุ ข กระทรวงสาธารณสุ ข
กาหนดเกณฑ์การประเมิน ร้อยละ 92 โดยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดาเนินงานของ
หน่ วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) เป็นการประเมินที่มีจุดมุ่งหมายที่จะ
ก่อให้เกิดการปรับปรุงพัฒ นาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ โดยถือเป็นการประเมินที่
ครอบคลุมหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศ ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี นั้น
ข้อเท็จจริง
การประเมิน คุณ ธรรมและความโปร่งใส ในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity
and Transparency Assessment: ITA) ข้อ EB14-15 กาหนดให้หน่วยงานจัดทาแนวปฏิบัติการใช้ทรัพย์สิน
ของทางราชการให้ถูกต้อง ได้แก่ การยืมใช้คงรูป และการยืมใช้สิ้นเปลือง โดยได้จัดทาแนวปฏิบัติตามกฎหมาย
ข้อพิจารณา
เพื่อให้การดาเนินสาเร็จลุล่วงโดยดี งานนิติการจึงขออนุมัติแนวปฏิบัติการใช้ทรัพย์สินของทาง
ราชการให้ถูกต้อง ได้แก่ การยืมใช้คงรูป และการยืมใช้สิ้นเปลือง โดยได้จัดทาแนวปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าวนี้
หากเห็นชอบโปรดลงนามบนเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
( นางสาวอาทิตยา พิกุลศรี)
นิติกร
ว่าที่ร้อยตรี
(สมพนธ์ จันทรจุลเจิม)
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านอานวยการ

อนุมัติ

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

คู่ฉบับ
ประกาศโรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ
เรื่อง ประกาศมาตรการและกรอบแนวทางปฏิบัติการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
----------------------------------------------------เพื่ อ ให้ ก ารปฏิ บั ติ ง านของเจ้ า หน้ า ที่ โ รงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิ ร าลงกรณ มี ม าตรฐาน
มีการตรวจสอบ และการกากับติดตาม ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ ดี พ.ศ. 2546 มาตร 8 มาตรา 29 และมาตรา 42 ได้ ก าหนดให้ ส่ ว นราชการก าหนดขั้ น ตอนการ
ดาเนินงานที่โปร่งใส เพื่อให้มีการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความสะดวกรวดเร็ว ประกอบ
กับ การประเมิน คุณ ธรรมและความโปร่ งใสในการดาเนิ นงานของหน่ วยงานภาครัฐ ประจาปี พ.ศ.2564
กาหนดให้หน่วยงานตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานดัชนีคุณธรรม
การท างานตั ว ชี้ วัด มาตรฐานและความเป็ น ธรรมในการปฏิ บั ติ งานและการให้ บ ริก าร การซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต
เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประชาชนได้รับความสะดวกและบริการที่
รวดเร็ว จึงทาให้เจ้าหน้าที่ทุกคนถือปฏิบัติ ดังนี้
1.ด้านการปฏิบัติงาน
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ให้ดาเนินการตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน โดยให้จัดทาคู่มือ
ระเบี ย บปฏิบั ติ มาตรฐานการปฏิบั ติง านตามภารกิจหลั กของหน่ว ยงาน โดยเฉพาะภารกิจหลั กให้ บ ริการ
ประชาชน ต้องกาหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานตามแนวทาง ระเบียบ ข้อกฎหมาย เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการ
ที่สะดวกรวดเร็ว และเป็นธรรม

2.แนวทางการตรวจสอบ
2.1 ให้หัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โดยการตรวจสอบเอกสาร
และการสั งเกตการณ์ ป ฏิ บั ติงานตามคู่มื อ (Flow Chart) และแนวปฏิ บั ติการยืม การใช้ท รัพ ย์สิ นของทาง
ราชการ
2.2 หากตรวจสอบพบว่ามีความผิดพลาดในการทางาน เป็นประจา ต้องดาเนินการจัดทาแนวทางการ
แก้ไขปรับปรุง ให้แนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง เหมาะสม จัดทาคู่มือการปฏิบัติงานใหม่เพื่อให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
มีการกากับติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน และการรายงานให้ผู้บริหารรับทราบ โดยปฏิบัติตามแบบฟอร์ม
การรายงานอุบัติการณ์ที่กาหนดไว้
3.แนวทางการกาหนดกลไก การกากับติดตาม การรายงานผล การตรวจสอบการปฏิบัติงานตาม
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน การยืม การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ต้องรายงาน เสนอต่อผู้บังคับบัญชา
ตามลาดับทุกไตรมาส
4.การรายงานผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ให้หัวหน้างานรายงานผลการปฏิบัติงานตามคู่มือของ
เจ้าหน้าที่ ผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการประเมินผล รายงานผลต่อหัวหน้างาน หัวหน้างาน ผู้บริหาร ทราบทุกรายไตร
มาส หรือที่ประชุมคณะกรรมการบริหารของโรงพยาบาล
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกันและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
ประกาศ ณ วันที่ 14 มีนาคม 2564
(นายเศวต ศรีศิริ)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม สาขาศัลยกรรม)
รักษาการ ผู้อานวยการโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ

ขั้นตอนการยืม การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ

กลไกการกากับติดตาม

ขั้นตอนการยืม การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ

