
 

บันทึกขอความ 
สวนราชการ  งานนิติการ กลุมงานบรหิารท่ัวไป โรงพยาบาลระนอง โทร. ๐ ๗๗๘๑ ๒๖๓๐-๓ ตอ 5058        
ที่  รน ๐๐๓๒.๒๐๑/พิเศษ           วันท่ี 1 กันยายน ๒๕63 
เรื่อง  ขอรายงานผลการกํากับติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันปราบปรามการทุจริตและการ
ดําเนินการตามคูมอืขับเคล่ือนชมรมจริยธรรม ไตรมาส 4 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  

เรียน  ผูอํานวยการโรงพยาบาลระนอง 

  ตามที่งานนิติการ กลุมงานบริหารท่ัวไปไดจัดทําแผนงานเก่ียวกับการปองกันปราบปรามการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ และสงคุณธรรมจริยธรรม ตามแผนงานการพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองคกร
คุณภาพ การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐ ประจําปงบประมาณ 2563 นั้น 

  งานนินิติการ กลุมงานบริหารทั่วไป รายงานผลการกํากับติดตามการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการปองกันปราบปรามการทุจริตและการดําเนินการตามคูมือขับเคล่ือนชมรมจริยธรรม ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 4 (รอบเดือนเมษายน 2563-เดือนกันยายน 2563) และขออนุญาตนํา
เผยแพรบนเว็บไซตโรงพยาบาลระนอง รายละเอียดปรากฏตามแผนการดําเนินงานท่ีแนบมาพรอมน้ี 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและอนุญาตใหประกาศบนเว็บไซตโรงพยาบาลระนอง 
 
 
 

(นายเรืองเดช มิสุด) 
นิติกร 

   
 

   (นายสาโรจน จันทรแกว) 
           รองผูอํานวยการฝายบริหาร 

 
 

(นายสวรรค กาญจนะ) 
    ผูอํานวยการโรงพยาบาลระนอง 

   
  
 
   

               
                   
 

คูฉบับ 



 

แบบฟอรมที่ 3 
แบบติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

โรงพยาบาลระนอง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 

 

 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2562-31 มีนาคม 2563) 
 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2562-30 กันยายน 2563) 
 
ชื่อชมรม   จริยธรรมโรงพยาบาลระนอง หนวยงาน  โรงพยาบาลระนอง  
สถานท่ีตั้ง   11 ถนนกําลังทรัพย ตําบลเขานเิวศน อาํเภอเมือง จังหวัดระนอง   
ชื่อผูประสานงาน นายเรืองเดช มิสุด โทรศัพท -   
จํานวนกิจกรรมที่กําหนดตามแผนการดําเนินงาน ทั้งสิ้น 4  กิจกรรม 
จํานวน กิจกรรมที่ดําเนินการจริงในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 4 กิจกรรม 
จํานวนงบประมาณที่ใชดําเนินการจริงในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 รวม 1800 บาท 

 จากงบประมาณปกติของหนวยงาน รวมทุกกิจกรรม จํานวน 1800 บาท 

 จากงบประมาณอื่น ๆ รวมทุกกิจกรรม จํานวน -  บาท 
รายละเอียด ดังนี ้

 

กิจกรรม ผลสําเร็จ งบประมาณ 
ที่ใช 

(บาท) 

หนวยงาน 
ที่รบัผิดชอบ 

ระยะเวลาที่ดําเนนิการปงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖3 ผลการดําเนนิการ 

ผลลัพธ 
เชงิปริมาณ 

ผลลัพธ 
เชิง

คุณภาพ 

ไตรมาส ๑ 
(ต.ค.-ธ.ค.

62) 

ไตรมาส ๒ 
(ม.ค.-มี.ค.

63) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย.

63) 

ไตรมาส ๔ 
(ก.ค.-ก.ย.  

๖3) 
1. กิจกรรมประกาศเจตจํานงสุจริตใน
เรื่องการตอตานการทุจริตของผูบริหาร
  

  800 นิติกร     ดําเนินการเสร็จแลว 

2. ประชุมการขับเคลื่อนการประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใสของ
หนวยงานภาครัฐ (ITA))   

  500 นิติกร     ดําเนินการเสรจ็แลว 

3. กิจกรรมอบรมความรูเก่ียวกับเร่ือง
การปองกันการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในหนวยงาน   

   นิติกร     ดําเนินการเสร็จแลว 

4. โครงการพัฒนาระบบ   ธรรมาภิบาล
และองคกรคุณภาพ ITA 

  500 นิติการ     ดําเนินการเสร็จแลว 

 



หมายเหต:ุ ผลสําเร็จเชิงปริมาณ คือ จํานวนคน จํานวนหนวยงาน จํานวนชุมชน 
  ผลสําเร็จเชิงคุณภาพ คือ คุณภาพชีวิต ความพึงพอใจ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมซึ่งมีความสอดคลองกับวัตถุประสงคของโครงการ 
 

 

ปจจัยแหงความสําเร็จในการดําเนินงาน 
 ไดรับความรวมจากบคุคลกรเปนอยางด ี   
    

อุปสรรค/ปญหา/ขอสังเกต จากการดําเนินงาน 
 -ไมม-ี   
    

ขอเสนอแนะ แนวทางในการปรับปรุงการดําเนนิงานในปงบประมาณถัดไป 
 -ไมม-ี   
    
 

 

 

 

 

ลงชื่อ  เรืองเดช มสิดุ  ผูรายงาน 
 ( นายเรืองเดช มสุิด ) 
ตําแหนง  นิตกิร  
                             เลขานกุารชมรมจริยธรรม 
                              หรือผูที่ไดรับมอบหมาย 
 วันที่  1  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  2563 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการสงเสรมิคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

โรงพยาบาลระนอง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2562-31 มีนาคม 2563) 
 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2562-30 กันยายน 2563) 

ชื่อชมรม   จริยธรรมโรงพยาบาลระนอง หนวยงาน โรงพยาบาลระนอง  

สถานท่ีตั้ง   11 ถนนกําลังทรัพย ตําบลเขานเิวศน อําเภอเมือง จังหวัดระนอง  

ชื่อผูประสานงาน นายเรืองเดช มิสุด โทรศัพท  -  

ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารสวนภูมิภาค ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

กจิกรรม การดําเนินงาน จํานวน ผลการดําเนินงาน หมายเหต ุ
 ดําเนินการแลว ยังมิไดดําเนินการ    

1. กิจกรรม ประกาศเจตจํานงสุจริตในเรื่องการตอตานการทุจริตของผูบริหาร             √     

2. กิจกรรม ประชุมการขับเคล่ือนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงาน
ภาครัฐ (ITA)       

           √     

3. กิจกรรม อบรมความรูเก่ียวกับเร่ืองการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบใน
หนวยงาน       

           √     

4. กิจกรรม โครงการพัฒนาระบบ   ธรรมาภิบาลและองคกรคุณภาพ ITA           √     

 

ลงชื่อ    เรืองเดช มิสุด  ผูรายงาน 
 ( นายเรืองเดช มิสุด  ) 
ตําแหนง     นติกิร  
                     เลขานกุารชมรมจริยธรรม 
                      หรือผูทีไ่ดรับมอบหมาย 
 วันที่  1  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  2563  

 

แบบฟอรมที่ 2 



 
แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานราชการสวนภูมิภาค 

โรงพยาบาลระนอง กระทรวงสาธารณสุข 
ตามประกาศโรงพยาบาลระนอง 

เรื่อง แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน พ.ศ. 2561 
สําหรับหนวยงานในราชการบริหารสวนภูมิภาค โรงพยาบาลระนอง กระทรวงสาธารณสุข 

 
แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของโรงพยาบาลระนอง กระทรวงสาธารณสุข 

 
ชื่อหนวยงาน: โรงพยาบาลระนอง 
วัน/เดอืน/ป: 6 มีนาคม 2563 
หัวขอ: รายงานผลการดาํเนินการตามแผนปฏิบัติงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม โรงพยาบาลระนอง ประจําป
งบประมาณ 2563 ไตรมาส 4 รอบ 12 เดือน 
รายละเอียดขอมูล (โดยสรปุหรือเอกสารแนบ) 
รายงานผลการดาํเนินการตามแผนปฏิบัติงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม โรงพยาบาลระนอง ประจําป
งบประมาณ 2563 ไตรมาส 4 รอบ 12 เดือน 
Linkภายนอก: ไมมี 
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………...... 
................................................................................................................................................................................ 
....................................................................................... ............................................................................... 

 

ผูรับผิดชอบการใหข อมูล ผูอนุมัติรบัรอง 

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

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

 

 
ผูรับผิดชอบการนำขอมูลข้ึนเผยแพร 

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

 
 

                 เรืองเดช มิสุด 

               นายเรอืงเดช มิสุด 

                  นิติกร 

      2             กันยายน              2563 

              สาโรจน จันทรแกว 

            นายสาโรจน จันทรแกว 

                  รองผูอํานวยการฝายบริหาร 

    2             กันยายน               2563 

                    เยาวลี เขียวแดง 

               นางสาวเยาวลี เขียวแดง 

                  นักประชาสัมพันธ 

    2              กนัยายน              2563 


