
 

บันทึกขอความ 
สวนราชการ  งานนิติการ กลุมงานบรหิารท่ัวไป โรงพยาบาลระนอง โทร. ๐ ๗๗๘๑ ๒๖๓๐-๓ ตอ ๑๐1๗        
ที่  รน ๐๐๓๒.๒๐๑/พิเศษ           วันท่ี  17 มกราคม 2563    
เรื่อง  ขออนุมัติโครงการพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองคกรคุณภาพ ITA โรงพยาบาลระนอง ประจําป
 งบประมาณ 2563    

เรยีน  ผูอํานวยการโรงพยาบาลระนอง 

    ดวยปญหาที่เกิดข้ึนในสังคมเกี่ยวกับหนวยงานภาครัฐที่ มีการดําเนินงานที่ไมโปรงใส                 
มีการบริหารงานอยางไมมีคุณธรรมและจริยธรรม รวมไปถึงการทุจริตและประพฤติมิชอบเกิดขึ้นอยางมากมาย 
สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.) ไดตระหนักถึงปญหา
และผลกระทบดังกลาว จึงไดมีแนวคิดในการพัฒนาเครื่องมือที่จะบงชี้ระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐขึ้น และตอมาไดพัฒนาเปนระบบการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐในป พ.ศ. 2556 การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ เครื่องมือที่มีเน้ือหาการสํารวจเก่ียวกับการดําเนินงานที่มีคุณธรรมและความโปรงใส การ
ปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ของรัฐ ตลอดจนการจายหรือเรียกรับสินบนจากเจาหนาที่ของรัฐ โดยสํารวจทั้งในมิติ
การรับรูคือ สํารวจความคิดเห็นของผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสียกับหนวยงานภาครัฐ และเจาหนาที่
ภายในหนวยงานภาครัฐ และในมิติหลักฐานเชิงประจักษคือ สํารวจจากหลักฐานการดําเนินงานของหนวยงาน
ภาครัฐ การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ  
  โรงพยาบาลระนอง โดยงานนิติการ กลุมงานบริหารทั่วไป จึงใหความสําคัญในการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม การกระทําผิดวินัยของบุคลากรในสักกัด และสงเสริมใหหนวยงานในสังกัดมีการกํากับดูแล
ตนเองที่ดี ปฏิบัติหนาที่ดวยความโปรงใส ตรวจสอบได  มีความโปรงใส มีความรับผิดชอบตอสังคม            
และสนับสนุนใหบุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล เพื่อใหสอดคลองกับเปาหมายของกระทรวง
สาธารณสุข รวมถึงการตอบสนองตามนโยบายของภาครัฐในการสงเสริมการบริหารราชการแผนดินที่มี         
ธรรมาภิบาลและการปองกันการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของภาครัฐ จึงจัดทําโครงการพัฒนา
ระบบธรรมาภิบาลและองคกรคุณภาพ ITA โรงพยาบาลระนอง ประจําปงบประมาณ 2563 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ    
เพื่อพัฒนาระบบคุณธรรมและความโปรงใส ในหนวยงานโรงพยาบาลระนองใหผานเกณฑการประเมิน ITA    
และเพื่ออบรมและใหความรูแกบุคลากรในหนวยงานโรงพยาบาลระนอง มีความรูความเขาใจเรื่องผลประโยชน
ทับซอนมากยิ่งข้ึน รายละเอียดปรากฏตามโครงการฯ ท่ีแนบมาพรอมนี ้ 
   

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาลงนามอนุมัติโครงการฯ  และประกาศเผยแพรบนเว็ บ ไซต
โรงพยาบาลระนอง 

        (นายเรืองเดช มิสุด) 
      นิติกร 
 
 

                                    (นายสาโรจน จันทรแกว) 
               รองผูอํานวยการฝายบรหิาร          
 
 
    (นายสวรรค กาญจนะ) 
      ผูอํานวยการโรงพยาบาลระนอง                 
 

คูฉบับ 



1. โครงการพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองคกรคุณภาพ ITA โรงพยาบาลระนอง ประจําป

งบประมาณ 2563 

2. หลักการและเหตุผล 

 ปญหาที่ เกิด ข้ึนในสังคมเกี่ ยวกับหนวยงานภาครัฐที่มีการดํา เ นินงานที่ ไม โปร งใส                 

มีการบริหารงานอยางไมมีคุณธรรมและจริยธรรม รวมไปถึงการทุจริตและประพฤติมิชอบเกิดขึ้น        

อยางมากมาย กอใหเกิดผลกระทบและความเสียหายตอประเทศอยางมหาศาล สํานักงานคณะกรรมการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.) ไดตระหนักถึงปญหาและผลกระทบดังกลาว 

จึงไดมีแนวคิดในการพัฒนาเครื่องมือที่จะบงชี้ระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ

หนวยงานภาครัฐขึ้น และตอมาไดพัฒนาเปนระบบการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน

ของหนวยงานภาครัฐในป พ.ศ. 2556 การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ

หนวยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) เปนเครื่องมือที่มีเน้ือหาการสํารวจ

เกี่ยวกับการดําเ นินงานที่มี คุณธรรมและความโปร งใส การปฏิบัติหนาที่ ของเจาหนาที่ของรัฐ              

ตามจรรยาบรรณการบรหิารงานอยางมีจริยธรรม ตลอดจนการจายหรือเรียกรับสินบนจากเจาหนาที่ของรัฐ 

โดยสํารวจทั้งในมิติการรับรู (Perception – Based) คือ สํารวจความคิดเห็นของผูรับบริการหรือผูมีสวนได

สวนเสียกับหนวยงานภาครัฐ (External Stakeholders) และเจาหนาที่ภายในหนวยงานภาครัฐ (Internal 

Stakeholders) และในมิติหลักฐานเชิงประจักษ (Evidence – Based) คือ สํารวจจากหลักฐานการ

ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 

 โรงพยาบาลระนอง จึงใหความสําคัญในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม การเสริมสรางวินัย   

การกระทําผิดวินัยของบุคลากรในสักกัด และสงเสริมใหหนวยงานในสังกัดมีการกํากับดูแลตนเองที่ดี 

ปฏิบัติหนาที่ดวยความโปรงใส ตรวจสอบได มีความโปรงใส มีความรับผิดชอบตอสังคม และสนับสนุนให

บุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล เพื่อใหสอดคลองกับเปาหมายของกระทรวงสาธารณสุข 

รวมถึงการตอบสนองตามนโยบายของภาครฐัในการสงเสริมการบริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาลและ

การปองกันการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของภาครัฐ 

3. วัตถุประสงคหลัก 

 3.1 เพื่อพัฒนาระบบคุณธรรมและความโปรงใส ในหนวยงานโรงพยาบาลระนองใหผาน

เกณฑการประเมิน ITA  

 3.2 เพื่อปลูกฝงแนวคิดแยกแยะผลประโยชนสวนตัวกับผลประโยชนสวนรวม 

 3.3 เพ่ืออบรมและใหความรูแกบคุลากรในหนวยงานโรงพยาบาลระนอง มีความรูความเขาใจ

เรื่องผลประโยชนทับซอน 

4. กลุมเปาหมาย 

 4.1 คณะทํางานดําเนินงานคุณธรรมและความโปรงใส ของโรงพยาบาลระนอง  

 4.2 กลุมงานที่เก่ียวของในเรื่องของผลประโยชนทับซอน 



5. กิจกรรม 

 5.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทํางานดําเนินงานคุณธรรมและความโปรงใส ของโรงพยาบาล

ระนอง (ITA)  

 5.2 อบรมใหความรูเรื่องการปองกันผลประโยชนทับซอน ในหนวยงานและกลุมงานที่

เก่ียวของ 

6. งบประมาณ 

 - 

7. ระยะเวลาดําเนินงานและผูรับผิดชอบ 

กิจกรรม ระยะเวลา/สถานท่ีดําเนนิการ ผูรับผิดชอบ 
5 .1  ป ร ะชุ ม เ ชิ ง ป ฏิบั ติ ก า ร
คณะทํางานดําเนินงานคุณธรรม
แ ล ะ ค ว า ม โ ป ร ง ใ ส  ข อ ง
โรงพยาบาลระนอง (ITA) 

1 วัน ณ หองประชุมโกมาซุม นิติกร 

 

8. ผลที่คาดวาจะไดรับ 

 8.1 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงาน ITA ผานเกณฑรอยละ 90  

 8.2 ผูเขารวมประชุมไดรับความรูเรื่องผลประโยชนทับซอนและสามารถนําไปประยุกตใชใน

การปฏิบัติหนาที่ในหนวยงานราชการการได 

 8.3 เปนบุคคลที่มีคุณธรรม ดําเนินการตามหลักธรรมาภิบาล และพัฒนาหนวยงานใหมีการ

บริหารงานที่โปรงใส สามารถตรวจสอบได ตามนโยบายของภาครัฐ 

9. ผูเสนอโครงการ 

 

       (นายเรืองเดช มิสุด) 

               นิติกร 

10. ผูเห็นชอบโครงการ 

 

       (นายสาโรจน จันทรแกว) 

              รองผูอํานวยการฝายบริหาร 

11. ผูอนุมัติโครงการ โครงการพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองคกรคุณภาพ ITA โรงพยาบาลระนอง 

ประจําปงบประมาณ 2563 

จํานวนเงิน - 

       อนุมัติ 

      (นายสวรรค์ กาญจนะ) 

ผู้อํานวยการโรงพยาบาลระนอง 



 

  



 
แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานราชการสวนภูมิภาค 

โรงพยาบาลระนอง กระทรวงสาธารณสุข 
ตามประกาศโรงพยาบาลระนอง 

เรื่อง แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน พ.ศ. 2561 
สําหรับหนวยงานในราชการบริหารสวนภูมิภาค โรงพยาบาลระนอง กระทรวงสาธารณสุข 

 
แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของโรงพยาบาลระนอง กระทรวงสาธารณสุข 

 
ชื่อหนวยงาน: โรงพยาบาลระนอง 
วัน/เดอืน/ป: 17 มกราคม 2563 
หัวขอ: โครงการพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองคกรคุณภาพ ITA ประจําปงบประมาณ 2563 
 
รายละเอียดขอมูล (โดยสรปุหรือเอกสารแนบ) 
โครงการพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองคกรคุณภาพ ITA ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
Linkภายนอก: ไมมี 
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………...... 
................................................................................................................................................................................ 
....................................................................................... ............................................................................... 

 

ผูรับผิดชอบการใหข อมูล ผูอนุมัติรบัรอง 

  
(........................................................) (.....................................................................) 

        ตําแหนง                ตําแหนง 
วันที ่.......... เดือน......................... .พ.ศ............. วันท่ี.......... เดือน..........................พ.ศ. ............. 

 

 
ผูรับผิดชอบการนำขอมูลข้ึนเผยแพร 

(........................................................) 
                                   ตําแหนง      
                                วันที่ .......... เดือน......................... .พ.ศ. ............ 

 
 

                 เรืองเดช มิสุด 

               นายเรอืงเดช มิสุด 

                  นิติกร 

    17              มกราคม            2563 

              สาโรจน จันทรแกว 

            นายสาโรจน จันทรแกว 

                  รองผูอํานวยการฝายบริหาร 

    17              มกราคม          2563 

                    เยาวลี เขียวแดง 

               นางสาวเยาวลี เขียวแดง 

                  นักประชาสัมพันธ 

    17              มกราคม          2563 


