
 

บันทึกขอความ 
สวนราชการ  งานนิติการ กลุมงานบรหิารทั่วไป โรงพยาบาลระนอง โทร. ๐ ๗๗๘๑ ๒๖๓๐-๓ ตอ 5057        
ที่  รน ๐๐๓๒.๒๐๑/พิเศษ           วันท่ี 3 กุมภาพันธ ๒๕64 
เรื่อง  ขออนุมัติแผนปฏิบัติการโรงพยาบาลระนอง ประจาํปงบประมาณ 2564   

เรียน  ผูอํานวยการโรงพยาบาลระนอง 

  เนื่องดวยโรงพยาบาลระนองเขารวมการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงาน
ภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ประจําปงบประมาณ 2564 ซึ่งในการตอบแบบ
หลักฐานเชิงประจักษ (Evidence Based) น้ัน จะตองมีแผนการปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ แตเนื่องจาก
งานนิติการ กลุมงานบริหารทั่วไป มิไดเสนอแผนปฏิบัติการเงินนอกงบประมาณ ประจําปงบประมาณ 2564 
จึงตองทําแผนปฏิบัติการ แยกออกมาเฉพาะของงานนิติการ ในเรื่องของการดําเนินการตามแบบประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงานภาครฐั (ITA) โรงพยาบาลระนอง  

  ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสฯ เปนไปดวยความเรียบรอยและ
ผานเกณฑการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสฯ งานนิติการ กลุมงานบริหารทั่วไป ไดจัดทําแผน  ปฏิบัติการ 
ประจําปงบประมาณ 2564 จํานวน 2 โครงการ คือ ชุดโครงการพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองคกรคุณภาพ ITA 
โรงพยาบาลระนอง ประจําปงบประมาณ 2564 และแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของ
หนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารสวนภูมิภาค ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2564 ดังรายละเอียดแผนปฏิบัติงานที่แนบมาพรอมน้ี 
   

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ หากเห็นชอบขอไดโปรดลงนามอนุมัติแผนปฏิบัติงาน ประจําป
งบประมาณ 2564 และขออนุญาตประกาศเผยแพรแผนฯ บนเว็บไซตโรงพยาบาลระนอง 
  
 
 
    
      (นายเรืองเดช มิสุด) 
                นิติกร 
 
       
 
 

         (นายสาโรจน จันทรแกว) 
                                             รองผูอํานวยการฝายบริหาร 
       อนุมัติ/อนุญาต 
 
 
    (นายอรุณ สัตยาพิศาล) 
ผูอํานวยการโรงพยาบาลระนอง 

คูฉบับ 



ยทุธศาสตร ์  Excellence ที  บรหิารเป็นเลิศดว้ยธรรมาภิบาล (Govenance Excellence ) 

แผนงานที  การพฒันาระบบธรรมาภิบาลและองคก์รคณุภาพ 

โครงการที  ประเมินคณุธรรมและความโปรง่ใสของหน่วยงานภาครฐั (ITA) 

ภารกิจพืนฐาน บรหิารจดัการ 

ลํา 
ดับ 

โครงการ/ 
กิจกรรมหลัก 

วตัถุประสงค เปาหมาย/
จํานวน 

ระยะเวลา  
(ตั้งแตวันท่ี-

วันท่ี) 

งบประ 
มาณ 

รวม(บาท) 

เบิกจายงบประมาณรายไตรมาส(บาท) ตัวชี้ 
วดัท่ี 

ผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดรายไตรมาส  
(รอยละ) 

 

ผูรับผิด 
ชอบ 

ไตรมาส 
1 

ไตรมาส 
2 

ไตรมาส 
3 

ไตรมาส 
4 

ไตรมาส 
1 

ไตรมาส 
2 

ไตรมาส 
3 

ไตรมาส 
4 

ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย.-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย. ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย.-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย. 
1 ประกาศเจตจํานง

สุจริตในเรื่องการ
ตอตานการทุจริตของ
ผูบริหาร 

3.1 เพ่ือพัฒนาระบบคุณธรรมและ
ความโปรงใส ในหนวยงาน

โรงพยาบาลระนองใหผานเกณฑการ
ประเมิน ITA 

3.2 เพ่ือปลูกฝงแนวคิดแยกแยะ
ผลประโยชนสวนตัวกับผลประโยชน

สวนรวม 
3.3 เพื่ออบรมและใหความรูแก
บุคลากรในหนวยงานโรงพยาบาล
ระนอง มีความรูความเขาใจเรื่อง

ผลประโยชนทับซอน 

หัวหนางาน/
หัวหนากลุม

งาน 

12 ธ.ค. 63.-  
31 ม.ค. 64 

500 500    60     เรอืงเดช 

2 ประชุมการขับเคลื่อน
การประเมินคุณธรรม
และความโปรงใสของ
หนวยงานภาครัฐ 
(ITA) 

คณะทํางาน 
ITA 

โรงพยาบาล
ระนอง 

1 ธ.ค 63.-       
31 ม.ค. 64 

500  500   60     เรืองเดช 

3 อบรมความรูเก่ียวกับ
เรื่องการปองกันการ
ทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในหนวยงาน 

คณะทํา 
งาน ITA  รพ.
ระนอง และ
กลุมงานท่ี
เก่ียวของใน
เรื่องของ

ผลประโยชน
ทับซอน 

1 ก.พ.64 -       
28 ก.พ. 64 

-  -   60     เรืองเดช 

4 โครงการพัฒนาระบบ   
ธรรมาภิบาลและ
องคกรคุณภาพ ITA  

คณะทํา 
งาน ITA  รพ.

ระนอง 

12 มี.ค. – 25 
มี.ค. 64 

600  600   60     เรืองเดช 

 
 

(นายเรืองเดช มสิดุ)          (นายสาโรจน ์จนัทรแ์กว้)      (นายอรุณ สตัยาพิศาล) 

         นิติกร       รองผูอ้าํนวยการฝ่ายบรหิาร            ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลระนอง 

     ผูเ้สนอแผน                  ผูเ้ห็นชอบแผน                        ผูอ้นมุติัแผน 

 



 
แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานราชการสวนภูมิภาค 

โรงพยาบาลระนอง กระทรวงสาธารณสุข 
ตามประกาศโรงพยาบาลระนอง 

เรื่อง แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน พ.ศ. 2561 
สําหรับหนวยงานในราชการบริหารสวนภูมิภาค โรงพยาบาลระนอง กระทรวงสาธารณสุข 

 
แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของโรงพยาบาลระนอง กระทรวงสาธารณสุข 

 
ชื่อหนวยงาน: โรงพยาบาลระนอง 
วัน/เดอืน/ป: 3 กุมภาพันธ 2564 
หัวขอ: แผนปฏิบัติการปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
รายละเอียดขอมูล (โดยสรปุหรือเอกสารแนบ) 
แผนปฏิบัติการปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564รอบ 6 
เดือน 
Linkภายนอก: ไมมี 
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………...... 
................................................................................................................................................................................ 
....................................................................................... ............................................................................... 

 

ผูรับผิดชอบการใหข อมูล ผูอนุมัติรบัรอง 

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

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

 

 
ผูรับผิดชอบการนำขอมูลข้ึนเผยแพร 

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

 
 

                 เรอืงเดช มิสุด 

               นายเรืองเดช มิสุด 

                  นิติกร 

      3            กุมภาพันธ             2564 

              สาโรจน จันทรแกว 

            นายสาโรจน จันทรแกว 

                  รองผูอํานวยการฝายบริหาร 

    3              กุมภาพันธ              2564 

                    เยาวล ีเขียวแดง 

               นางสาวเยาวล ีเขียวแดง 

                  นักประชาสัมพันธ 

    3              กุมภาพันธ              2564 


