
 

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 



 
แผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลระนอง 

ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
 

ชื่อชมรม จริยธรรมโรงพยาบาลระนอง หนวยงาน โรงพยาบาลระนอง  

สถานทีต่ั้ง     11 ถนนกําลังทรัพย ตําบลเขานเิวศน อําเภอเมือง จังหวดัระนอง   

ชื่อผูประสานงาน  นายเรืองเดช มิสดุ โทรศพัท -  

จํานวนบุคลากรในหนวยงาน 800  คน 

จํานวนกลุมเปาหมาย     คน 

จํานวนกิจกรรมที่ดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 4โครงการ 

จํานวนงบประมาณท่ีใชดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 รวม 1,600 บาท 

 จากงบประมาณปกติของหนวยงาน รวมทุกกิจกรรม จํานวน 1,600 บาท 

 จากงบประมาณอื่น ๆ รวมทุกกิจกรรม จํานวน 1,600 บาท 

เปาหมายในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

       

ระยะเวลาที่ดําเนินการ    เดือน 

ผลทีค่าดวาจะไดรับจากการดําเนินการในกิจกรรมตาง ๆ ตามแผนปฏบัิตกิารของหนวยงาน 

 บุคลากรมีความรูความใจในการปองกันการทุจริต และไมแสวงหาผลประโยชนโดยมชิอบ   
 



รายละเอยีดของกิจกรรมที่จะดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

กิจกรรม วัตถุประสงค 
ของโครงการ 

หนวยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 

เปาหมาย งบประมาณ 
ที่ใช 

ปงบประมาณพ.ศ. 2564 หมายเหต ุ

ผลลัพธเชิง
ปริมาณ 

ผลลัพธ
เชิง

คุณภาพ 

ไตรมาส ๑ 
(ต.ค.-ธ.ค.63) 

ไตรมาส ๒ 
(ม.ค.-มี.ค.๖4) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย.๖4) 

ไตรมาส ๔ 
(ก.ค.-ก.ย.๖4) 

1. กิจกรรม.ประกาศเจตจํานง
สุจริตในเรื่องการตอตานการ
ทุจริตของผูบริหาร....... 

3.1 เพื่อพัฒนาระบบ
คุณธรรมและความ

โปรงใส ในหนวยงาน
โรงพยาบาลระนองให
ผานเกณฑการประเมิน 

ITA 
3.2 เพื่อปลูกฝงแนวคดิ
แยกแยะผลประโยชน
สวนตัวกับผลประโยชน

สวนรวม 
3.3 เพ่ืออบรมและให
ความรูแกบุคลากรใน
หนวยงานโรงพยาบาล
ระนอง มีความรูความ
เขาใจเรื่องผลประโยชน

ทับซอน 

นิตกิร 

  500      

2. กิจกรรม.ประชุมการขับเคลื่อน
การประเมินคุณธรรมและความ
โปรงใสของหนวยงานภาครัฐ 
(ITA)...... 

  500      

3. กิจกรรมอบรมความรูเก่ียวกับ
เรื่องการปองกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในหนวยงาน....... 

        

4. กิจกรรมโครงการพัฒนาระบบ   
ธรรมาภิบาลและองคกรคุณภาพ 
ITA 

  600      

รวม     1,600      

 

 

 

 ลงชื่อ              เรืองเดช มิสดุ  ผูเสนอแผน 
 (          นายเรืองเดช มสุิด ) 
ตําแหนง  นิติกร  
                 เลขานกุารชมรมจริยธรรม 
                  หรือผูที่ไดรับมอบหมาย 
 วันที่  3 เดอืน กุมภาพันธ พ.ศ. 2564 

ลงชื่อ          ณฐัวฒุิ วรรณธะพิสทุธ์ิ  ผูเห็นชอบแผน 
 (      นายณัฐวฒิุ วรรณธะพิสทุธ์ิ ) 
ตําแหนง       นายแพทยชํานาญการ  
                    ประธานชมรมจริยธรรม 
                    หรือผูที่ไดรับมอบหมาย 
 วันที่ 3  เดือน กุมภาพันธ  พ.ศ. 2564 



 
แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานราชการสวนภูมิภาค 

โรงพยาบาลระนอง กระทรวงสาธารณสุข 
ตามประกาศโรงพยาบาลระนอง 

เรื่อง แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน พ.ศ. 2561 
สําหรับหนวยงานในราชการบริหารสวนภูมิภาค โรงพยาบาลระนอง กระทรวงสาธารณสุข 

 
แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของโรงพยาบาลระนอง กระทรวงสาธารณสุข 

 
ชื่อหนวยงาน: โรงพยาบาลระนอง 
วัน/เดอืน/ป: 3 กุมภาพันธ 2564 
หัวขอ: ขออนุมัติแผนปฏิบัติงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม โรงพยาบาลระนอง ประจาํปงบประมาณ 2563 
รายละเอียดขอมูล (โดยสรปุหรือเอกสารแนบ) 
ขออนุมัติแผนปฏิบัติงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม โรงพยาบาลระนอง ประจําปงบประมาณ 5632562 
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 


