บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ กลุ่มงานหลักประกันสุขภาพยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์ โรงพยาบาลแม่เมาะ
ที่ ลป ๐๐๓๒.๓๐8 / 85
วันที่ 20 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562
เรื่อง รายงานผลการกากับติดตามผลการดาเนินงานที่ระบุในแผนปฏิบัติงานประจาปีและขออนุญาต
เผยแพร่ ในเว็บไซต์โรงพยาบาล รอบ 3 เดือน
เรียน ผู้อานวยการโรงพยาบาลแม่เมาะ
เรื่องเดิม
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้กาหนดตัวชี้วัดที่ 44 ร้อยละของหน่วยงานใน
สังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (ร้อยละ 90) แผนงานที่ 11 การ
พัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ ยุทธศาสตร์ บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance
Excellence) ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข)
ข้อเท็จจริง
เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์การป้องกันและปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐ ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายสาคัญของประเทศ โดยถูกบรรจุในยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี และเป็นไป
ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment : ITA) ประจาปีงบประมาณ 2562 กลุ่มงานหลักประกันสุขภาพ
ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์ โรงพยาบาลแม่เมาะ จึงได้จัดทารายงานการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี รอบ 3 เดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 เพื่อตอบแบบ
หลักฐานเชิงประจักษ์ EB12 ว่าด้วย รายงานผลการกากับติดตามผลการดาเนินงานที่ระบุในแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปี
ข้อพิจารณา
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในประกาศตาม ที่แนบมาพร้อมนี้
และโปรดอนุมัตินาประกาศนี้ไปติดประกาศที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ในเว็บไซต์ ของโรงพยาบาล
แม่เมาะ(http://maemohhospital.com) ต่อไป

(นายประสิทธิ์ ภู่ไพจิตร)
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตามประกาศสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561
สาหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ชื่อหน่วยงาน : กลุ่มงานหลักประกันสุขภาพยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์ โรงพยาบาลแม่เมาะ
วัน/เดือน/ปี : 20 สิงหาคม 2562
หัวข้อ : EB12 รายงานผลการกากับติดตามผลการดาเนินงานที่ระบุในแผนปฏิบัติราชการประจาปี ประกอบด้วย
เอกสาร จานวน 2 ชุด ได้แก่
ข้อ 1 บันทึกข้อความขอรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการปี 62 เสนอผู้บริหารรับทราบ
และสั่งการ
ข้อ 2 ผลการกากับติดตาม การดาเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการ ของ คปสอ.
แม่เมาะ ปีงบประมาณ 2562 : ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)
EB12 ผลการกากับติดตาม การดาเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการ ของ คปสอ.แม่
เมาะ ปีงบประมาณ 2562 : ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ตามเอกสารแนบท้าย

Link ภายนอก : ไฟล์ Excel ชื่อ EB12 - ข้อ2 ผลการกากับติกตาม การดาเนินงานตามโครงการ กิจกรรม แม่เมาะ ณ
31 กค.62
หมายเหตุ : ผู้รับผิดชอบการให้ขอมูล

ผู้อนุมัติรับรอง

(นายประสิทธิ์ ภู่ไพจิตร)
ตาแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ

(นายกระสิน เขียวปิง)
ตาแหน่ง นายแพทย์ชานาญการพิเศษ(ด้านเวชกรรม)รักษาการในตาแหน่ง
ผู้อานวยการโรงพยาบาลแม่เมาะ

วันที่ 17 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

วันที่ 17 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่

(นายนิยม สีทองแดง)
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
17 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ กลุ่มงานหลักประกันสุขภาพยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์ โรงพยาบาลแม่เมาะ
ที่ ลป ๐๐๓๒.๓๐8 / 77.3
วันที่ 17 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561
เรื่อง รายงานผลการกากับติดตามผลการดาเนินงานที่ระบุในแผนปฏิบัติงานประจาปีและขออนุญาต
เผยแพร่ ในเว็บไซต์โรงพยาบาล
เรียน ผู้อานวยการโรงพยาบาลแม่เมาะ
เรื่องเดิม
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้กาหนดตัวชี้วัดที่ 44 ร้อยละของหน่วยงานใน
สังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (ร้อยละ 90) แผนงานที่ 11 การ
พัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ ยุทธศาสตร์ บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance
Excellence) ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข)
ข้อเท็จจริง
เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์การป้องกันและปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐ ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายสาคัญของประเทศ โดยถูกบรรจุในยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี และเป็นไป
ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment : ITA) ประจาปีงบประมาณ 2562 กลุ่ม งานหลั กประกันสุขภาพ
ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์ โรงพยาบาลแม่เมาะ จึงได้จัดทารายงานการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีที่ผ่านมา เพื่อตอบแบบหลักฐานเชิงประจักษ์ EB12 ว่าด้วย
รายงานผลการกากับติดตามผลการดาเนินงานที่ระบุในแผนปฏิบัติราชการประจาปี
ข้อพิจารณา
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในประกาศตาม ที่แนบมาพร้อมนี้
และโปรดอนุมัตินาประกาศนี้ไปติดประกาศที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ในเว็บไซต์ ของโรงพยาบาล
แม่เมาะ(http://maemohhospital.com) ต่อไป

(นายประสิทธิ์ ภู่ไพจิตร)
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตามประกาศสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561
สาหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ชื่อหน่วยงาน : กลุ่มงานหลักประกันสุขภาพยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์ โรงพยาบาลแม่เมาะ
วัน/เดือน/ปี : 20 มีนาคม 2562
หัวข้อ : EB12 รายงานผลการกากับติดตามผลการดาเนินงานที่ระบุในแผนปฏิบัติราชการประจาปี ประกอบด้วย
เอกสาร จานวน 2 ชุด ได้แก่
ข้อ 1 บันทึกข้อความขอรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการปี 62 เสนอผู้บริหารรับทราบ
และสั่งการ
ข้อ 2 ผลการกากับติดตามผลการดาเนินงานตามที่ระบุในแผนปฏิบัติราชการประจาปี 62
ประกอบด้วย ความก้าวหน้าของการดาเนินโครงการหรือกิจกรรม และการใช้จ่ายงบประมาณ
กากับติดตามทุก 6 เดือน
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)
EB12 รายงานผลการกากับติดตามผลการดาเนินงานที่ระบุในแผนปฏิบัติราชการประจาปี

Link ภายนอก : ไม่มี
หมายเหตุ : ผู้รับผิดชอบการให้ขอมูล

ผู้อนุมัติรับรอง

(นายประสิทธิ์ ภู่ไพจิตร)
ตาแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ

(นายกระสิน เขียวปิง)
ตาแหน่ง นายแพทย์ชานาญการพิเศษ(ด้านเวชกรรม)รักษาการในตาแหน่ง
ผู้อานวยการโรงพยาบาลแม่เมาะ

วันที่ 17 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

วันที่ 17 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่

(นายนิยม สีทองแดง)
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
17 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

