คูฉบับ
บันทึกขอความ
สวนราชการ งานนิติการ กลุมงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลระนอง โทร. ๐ ๗๗๘๑ ๒๖๓๐-๓ ตอ 5058
ที่ รน ๐๐๓๒.๒๐๑/พิเศษ
วันที่ 2 กันยายน ๒๕63
เรื่อง รายงานสรุปการดําเนินการตามแผนพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองคกรคุณภาพ ประจําปงบประมาณ 2563
เรียน ผูอํานวยการโรงพยาบาลระนอง
ตามที่งานนิติการ กลุมงานบริหารทั่วไปไดจัดทําแผนงานเกี่ยวกับการปองกันปราบปรามการ
ทุจ ริต ประพฤติ มิชอบ และสง คุณธรรมจริย ธรรม ตามแผนงานการพัฒ นาระบบธรรมาภิบาลและองคก ร
คุณภาพ การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐ ประจําปงบประมาณ 2563 นั้น
งานนิ นิ ติก าร กลุม งานบริห ารทั่ ว ไป ขอรายงานแผนการดํ า เนิ น งานในรอบ ไตรมาสที่
4/2563 (รอบเดื อ นเมษายน 2563-เดื อ นกั น ยายน 2563) และขออนุ ญ าตนํ า เผยแพรบ นเว็ บ ไซต
โรงพยาบาลระนอง รายละเอียดปรากฏตามแผนการดําเนินงานที่แนบมาพรอมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและอนุญาตใหประกาศบนเว็บไซตโรงพยาบาลระนอง

(นายเรืองเดช มิสุด)
นิติกร
(นายสาโรจน จันทรแกว)
รองผูอํานวยการฝายบริหาร
(นายสวรรค กาญจนะ)
ผูอํานวยการโรงพยาบาลระนอง

แบบรายงานผลการดําเนินงาน ไตรมาส 4/2563 ตามแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและสงเสริจริยธรรม
โรงพยาบาลระนองประจําปงบประมาณ 2563
ลํา
ดับ

โครงการ/
กิจกรรมหลัก

1

ประกาศเจตจํานง
สุจริตในเรื่องการ
ตอตานการทุจริตของ
ผูบริหาร

2

ประชุมการขับเคลื่อน
การประเมินคุณธรรม
และความโปรงใสของ
หนวยงานภาครัฐ
(ITA)

3

อบรมความรูเกี่ยวกับ
เรื่องการปองกันการ
ทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในหนวยงาน

4

โครงการพัฒนาระบบ
ธรรมาภิบาลและ
องคกรคุณภาพ ITA

วัตถุประสงค

3.1 เพื่อพัฒนาระบบคุณธรรมและ
ความโปรงใส ในหนวยงาน
โรงพยาบาลระนองใหผานเกณฑการ
ประเมิน ITA
3.2 เพื่อปลูกฝงแนวคิดแยกแยะ
ผลประโยชนสวนตัวกับผลประโยชน
สวนรวม
3.3 เพื่ออบรมและใหความรูแก
บุคลากรในหนวยงานโรงพยาบาล
ระนอง มีความรูความเขาใจเรื่อง
ผลประโยชนทับซอน

เปาหมาย/
จํานวน

ระยะเวลา
(ตั้งแตวันที่วันที่)

งบประ
มาณ
รวม(บาท)

เบิกจายงบประมาณรายไตรมาส(บาท)
ไตรมาส
1
ต.ค.-ธ.ค.
800

ไตรมาส
2
ม.ค.-มี.ค.

ไตรมาส
3
เม.ย.-มิ.ย.

ตัวชี้
วัดที่

ไตรมาส
4
ก.ค.-ก.ย.

ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดรายไตรมาส
(รอยละ)
ไตรมาส
1
ต.ค.-ธ.ค.

54

ไตรมาส
2
ม.ค.-มี.ค.
ดําเนินกา
รเสร็จสิน
เรียบรอย
แลว โดย
การ
ประกาศ
เจตนารม
ณของ
ผูบริหาร

ไตรมาส
3
เม.ย.-มิ.ย.

ผูรับผิด
ชอบ

ไตรมาส
4
ก.ค.-ก.ย.

หัวหนางาน/
หัวหนากลุม
งาน

12 ธ.ค. 62.31 ม.ค. 63

800

คณะทํางาน
ITA
โรงพยาบาล
ระนอง

1 ธ.ค 62.31 ม.ค. 63

500

500

54

คณะทํา
งาน ITA รพ.
ระนอง และ
กลุมงานที่
เกี่ยวของใน
เรื่องของ
ผลประโยชน
ทับซอน
คณะทํา
งาน ITA รพ.
ระนอง

1 ก.พ.63 28 ก.พ. 63

-

-

54

ดําเนินกา
รเสร็จสิ้น
แลวเมื่อ
วันที่ 12
กุมภาพัน
ธ 2563

เรืองเดช

12 มี.ค. – 25
มี.ค. 63

500

500

54

ดําเนินกา
รเสร็จสิ้น
แลวเมื่อ
วันที่ 12
กุมภาพัน
ธ 2563

เรืองเดช

ดําเนินกา
รเสร็จสิ้น
แลวเมื่อ
วันที่ 31
มกราคม
2563

เรืองเดช

เรืองเดช

แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานราชการสวนภูมิภาค
โรงพยาบาลระนอง กระทรวงสาธารณสุข
ตามประกาศโรงพยาบาลระนอง
เรื่อง แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน พ.ศ. 2561
สําหรับหนวยงานในราชการบริหารสวนภูมิภาค โรงพยาบาลระนอง กระทรวงสาธารณสุข
แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของโรงพยาบาลระนอง กระทรวงสาธารณสุข
ชื่อหนวยงาน: โรงพยาบาลระนอง
วัน/เดือน/ป: 14 กุมภาพันธ 2563
หัวขอ: รายงานการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการโรงพยาบาลระนอง ประจําปงบประมาณ 2563
รายละเอียดขอมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)
รายงานการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการโรงพยาบาลระนอง ประจําปงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 4
รอบ 12 เดือน
Linkภายนอก: ไมมี
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………......
................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

ผูรับผิดชอบการใหขอมูล
เรืองเดช มิสุด
นายเรืองเดช มิสุด
(........................................................)
ตําแหนง นิติกร
2 เดือน.........................
กันยายน
2563
วันที่ ..........
.พ.ศ.............

ผูอนุมัติรบั รอง
สาโรจน จันทรแกว
นายสาโรจน จันทรแกว
(.....................................................................)
ตําแหนง รองผูอํานวยการฝายบริหาร
กันยายน
2563
วันที่.2......... เดือน..........................พ.ศ.
.............

ผูรับผิดชอบการนำขอมูลขึ้นเผยแพร
เยาวลี เขียวแดง
นางสาวเยาวลี เขียวแดง
(........................................................)
นักประชาสัมพันธ
ตําแหนง
2 เดือน.........................
กันยายน .พ.ศ. ............
2563
วันที่ ..........

