บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิ ร าลงกรณ กลุ่ ม ภารกิ จ ด้ า นอานวยการ งานนิ ติ ก าร
ที่ อบ ๐๐๓๒.117.011/ 135
วันที่ 1 กันยายน 2565
เรื่อง ขออนุญาตนารายงานข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนของหน่วยงานเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
เรียน ผู้อานวยการโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ
ต้นเรื่อง
ด้วยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ได้ดาเนินการจัดทาแบบประเมิน
หลักฐานเชิงประจักษ์ ตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินการของหน่วยงานภาครัฐ สังกัด
กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข (MOPH Open Data Integrity and Trasparency Assessment : MOIT)
MOPH ITA ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ซึ่งกาหนดให้โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ ต้องดาเนินการ
ตอบแบบสารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ ตามระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) กระทรวง
สาธารณสุข รอบไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม 2565
การดาเนินการ
ในการประเมิ น ตามโครงการคุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสของหน่ ว ยงาน ปี ง บประมาณ
พ.ศ.2565 หั ว ข้ อ MOIT17 ก าหนดให้ ก าหนดให้ ห น่ ว ยงานมี ห ลั ก ฐานการรายงานข้ อ มู ล เชิ ง สถิ ติ เ รื่ อ ง
ร้องเรียน รายงานสรุปผลการดาเนินการเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายใน
หน่วยงาน พร้อมระบุปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข รายงานสรุปผลการดาเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบ พร้อมระบุปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข รอบไตรมาสที่ 2 (รอบ 6 เดือน) นัน้
ข้อเสนอ
ในการนี้ เพือ่ ให้การดาเนินสาเร็จลุล่วงโดยดี และโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ
ผ่านเกณฑ์การประเมินตามกาหนด งานนิติการ ได้ดาเนินการกากับติดตาม จึงขอรายงานผลการติดตามเรื่อง
ร้องเรียนของหน่วยงาน และขออนุมัติเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นบนเว็บไซต์ของโรงพยาบาล รายละเอียด
ปรากฏตามสิ่งที่แนบมาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวอาทิตยา พิกุลศรี)
นิติกร

(นายณฏฐพงษ์ พิมพ์โคตร)
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
ว่าที่รอ้ ยตรี
( สมพนธ์ จันทรจุลเจิม )
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ

อนุมัต/ิ ไม่อนุมัติ

(นายกิตติศักดิ์ ฐานวิเศษ)
ผู้อานวยการโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านอานวยการ

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิ ร าลงกรณ กลุ่ ม ภารกิ จ ด้ า นอานวยการ งานนิ ติ ก าร
ที่ อบ ๐๐๓๒.117.011/ 134
วันที่ 1 กันยายน 2565
เรื่อง รายงานสรุปผลการดาเนินงานเรื่องร้องเรียน
เรียน ผู้อานวยการโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ
ต้นเรื่อง
ด้วยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ได้ดาเนินการจัดทาแบบประเมิน
หลักฐานเชิงประจักษ์ ตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินการของหน่วยงานภาครัฐ สังกัด
กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข (MOPH Open Data Integrity and Trasparency Assessment : MOIT)
MOPH ITA ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ซึ่งกาหนดให้โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ ต้องดาเนินการ
ตอบแบบสารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ ตามระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) กระทรวง
สาธารณสุข รอบไตรมาสที่ 4 เดือนเมษายน ถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565
การดาเนินการ
ในการประเมิ น ตามโครงการคุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสของหน่ ว ยงาน ปี ง บประมาณ
พ.ศ.2565 หั ว ข้ อ MOIT17 ก าหนดให้ ก าหนดให้ ห น่ ว ยงานมี ห ลั ก ฐานการรายงานข้ อ มู ล เชิ ง สถิ ติ เ รื่ อ ง
ร้องเรียน รายงานสรุปผลการดาเนินการเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายใน
หน่วยงาน พร้อมระบุปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข รายงานสรุปผลการดาเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบ พร้อมระบุปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข รอบไตรมาสที่ 4 (รอบ 12 เดือน) นัน้
วิเคราะห์ข้อร้องเรียน
1.พฤติกรรมบริการและคุณภาพการบริการ เกิดจากเจ้าหน้าที่มีความเข้าใจในการให้บริการที่
ไม่เพียงพอ การสื่อสารกับญาติของผู้ป่วย และการส่งต่อไปยังโรงพยาบาลศูนย์ที่ต้องมีความรวดเร็ว รอบคอบ
มากขึ้น
2.เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้เรื่อง พฤติกรรมบางประเภท ที่มีผลเป็นการกระทาผิดวินัยราชการ
ส่งผลให้ต้องถูกลงโทษทางวินัย
3.การกากับติดตามของหัวหน้างานที่ต้องใส่ใจในทุกขั้นตอน มากยิ่งขึ้น
ปัญหา/อุปสรรค
1.การประชุมเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงยังต้องเป็นไปตามมาตรการควบคุมตามสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคโควิด ส่งผลต่อการดาเนินการที่ใช้เวลามากกว่าปกติ
2.การอบรมให้ความรู้ที่ต้องใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ช่วย เพื่อการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่
เจ้าหน้าที่ได้อย่างทั่วถึง
แนวทางการแก้ไข
ใช้ระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ ( On Air) มาช่วยให้การประชุม /อบรม สามารถดาเนินได้
อย่างสาเร็จด้วยดี

/ข้อเสนอ...

ข้อเสนอ
ในการนี้ เพือ่ ให้การดาเนินสาเร็จลุล่วงโดยดี และโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ
ผ่านเกณฑ์การประเมินตามกาหนด งานนิติการ ได้ดาเนินการกากับติดตาม จึงขอรายงานผลการติดตามเรื่อง
ร้องเรียนของหน่วยงาน และขออนุมัติเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นบนเว็บไซต์ของโรงพยาบาล รายละเอียด
ปรากฏตามสิ่งที่แนบมาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวอาทิตยา พิกุลศรี)
นิติกร

(นายณฏฐพงษ์ พิมพ์โคตร)
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
ว่าที่รอ้ ยตรี
( สมพนธ์ จันทรจุลเจิม )
นักจัดการงานทั่วไปชานาญกา

อนุมัต/ิ ไม่อนุมัติ

(นายกิตติศักดิ์ ฐานวิเศษ)
ผู้อานวยการโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านอานวยการ

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ขอ้ มูลผ่านเว็ปไซต์ของหน่วยงานในโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ
ตามประกาศโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ
เรื่อง กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ขอ้ มูลผ่านเว็ปไซต์ของหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ
วัน/เดือน/ปี ____9 กันยายน 2565________
หัวข้อ การดาเนินงาน MOIT ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)
MOIT 11
หน่วยงานมีการตอบสนองต่อเรื่องร้องเรียน และข้อมูลเชิงสถิตเิ รื่องร้องเรียน
1. มีบันทึกข้อความรายงานผลการดาเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ ภายใน 15 วัน มีการขอ
อนุญาตนาเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน จานวน 1 ชุด รอบ 12 เดือน
(1 เมษายน 2565 – 31 สิงหาคม 2565)
2. มีบันทึกข้อความรายงานสรุปผลการดาเนินงานเรื่องร้องเรียนที่มีการวิเคราะห์ปัญหา / อุปสรรคและแนว
ทางแก้ไข เสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบ มีการขออนุญาตนาเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
มีรายงานสรุปผลการดาเนินงานเรื่องร้องเรียน รอบ 12 เดือน ที่มีการวิเคราะห์ปัญหา / อุปสรรคและแนว
ทางแก้ไข (แนบตามข้อ 2.) รอบ 12 เดือน (1 เมษายน 2565 – 31 สิงหาคม 2565) ไตรมาสที่ 4
3. สรุปผลการดาเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน
4. สรุปผลการดาเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ขอ้ มูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

ผู้อนุมัติรับรอง

(นางสาวอาทิตยา พิกุลศรี)
นิติกร

(นายกิตติศักดิ์ ฐานวิเศษ)
ผู้อานวยการโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ

ผู้รับผิดชอบการนาข้อมูลขึน้ เผยแพร่

(นางสาวอาทิตยา พิกุลศรี)
นิติกร

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิ ร าลงกรณ กลุ่ ม ภารกิ จ ด้ า นอานวยการ งานนิ ติ ก าร
ที่ อบ ๐๐๓๒.117.011/133
วันที่ 5 กันยายน 2565
เรื่อง ขออนุญาตนารายงานข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนของหน่วยงานเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
เรียน ผู้อานวยการโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ
ต้นเรื่อง
ด้วยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ได้ดาเนินการจัดทาแบบประเมิน
หลักฐานเชิงประจักษ์ ตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินการของหน่วยงานภาครัฐ สังกัด
กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข (MOPH Open Data Integrity and Trasparency Assessment : MOIT)
MOPH ITA ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ซึ่งกาหนดให้โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ ต้องดาเนินการ
ตอบแบบสารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ ตามระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) กระทรวง
สาธารณสุข รอบไตรมาสที่ 4 (รอบ 12 เดือน) ช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ.2565
การดาเนินการ
ในการประเมิ น ตามโครงการคุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสของหน่ ว ยงาน ปี ง บประมาณ
พ.ศ.2565 หั ว ข้ อ MOIT11 ก าหนดให้ ก าหนดให้ ห น่ ว ยงานมี ห ลั ก ฐานการรายงานข้ อ มู ล เชิ ง สถิ ติ เ รื่ อ ง
ร้องเรียน รายงานสรุปผลการดาเนินการเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายใน
หน่วยงาน พร้อมระบุปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข รายงานสรุปผลการดาเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบ พร้อมระบุปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข รอบไตรมาสที่ 4 (รอบ 12 เดือน) นัน้
ข้อเสนอ
ในการนี้ เพือ่ ให้การดาเนินสาเร็จลุล่วงโดยดี และโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ
ผ่านเกณฑ์การประเมินตามกาหนด งานนิติการ ได้ดาเนินการกากับติดตาม จึงขอรายงานผลการติดตามเรื่อง
ร้องเรียนของหน่วยงาน และขออนุมัติเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นบนเว็บไซต์ของโรงพยาบาล รายละเอียด
ปรากฏตามสิ่งที่แนบมาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวอาทิตยา พิกุลศรี)
นิติกร

(นายณฏฐพงษ์ พิมพ์โคตร)
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
ว่าที่รอ้ ยตรี
( สมพนธ์ จันทรจุลเจิม )
นักจัดการงานทั่วไปชานาญกา

อนุมัต/ิ ไม่อนุมัติ

(นายกิตติศักดิ์ ฐานวิเศษ)
ผู้อานวยการโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านอานวยการ

รายงานสรุปผลการดาเนินการเรือ
่ งร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติมช
ิ อบ

ไตรมาสที่ 4 (รอบ 12 เดือน) รายงานสรุป ฯ
ในวันที่ 1 เมษายน ถึง 31 สิงหาคม พ.ศ. 2565

รายงานสรุปผลการดาเนินการเรือ
่ งร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติมช
ิ อบ
โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชริ าลงกรณ
ไตรมาสที่ 4 (รอบ 12 เดือน) รายงานสรุป ฯ
ในช่วงวันที่ 1 เมษายน ถึง 31 สิงหาคม 2565
ลาดับ
1.
2.
3.
4.

ประเภทเรื่องร้องเรียน
ทุจริตต่อหน้าที่ราชการ
ความผิดทางอาญา
ผิดวินัยราชการ
อื่นๆ เช่น การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ

รวม

เดือน(ไตรมาส 4 ) ปีงบประมาณ 2565
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.. ส.ค. ก.ย.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0

ปัญหาอุปสรรค
การร้องเรียนเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ เป็นกระบวนการที่ต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงหลายส่วน ส่งผลให้อาจ
มีผลกระทบต่อขั้นตอนในการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และความวิตกกังวลของเจ้าหน้าที่

แนวทางแก้ไข
ติดตามอย่างต่อเนื่อง หากพบปัญหาต้องเร่งดาเนินการแก้ไขทันที

(นางสาวอาทิตยา พิกุลศรี)
นิติกร

