
 

บันทึกขอความ 
สวนราชการ  งานนิติการ กลุมงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลระนอง โทร. ๐ ๗๗๘๑ ๒๖๓๐-๓ ตอ 5058        
ที ่ รน ๐๐๓๒.๒๐๑/พิเศษ           วันที่ 1 กันยายน ๒๕64 
เร่ือง  ขออนุมัติแผนปฏิบัติราชการและแผนงานโครงการตามแผนยุทธศาสตรโรงพยาบาลระนอง ประจําป 
        งบประมาณ 2565 

เรียน  ผูอํานวยการโรงพยาบาลระนอง 

  ตามที่โรงพยาบาลระนอง เขารวมประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน
หนวยงานภาครัฐ เพื่อพัฒนากระบวนการทํางานใหเกิดความโปรงใสตรวจสอบไดตามกรอบการประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment - ITA) 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามแผนยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 
และนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ตัวชี้วัดที่ 54 รอยละของหนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผานเกณฑ
การประเมิน ITA เละตามมาตรา 11 แหงพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 มาตรา 11 “ใหหนวยงานของรัฐจัดทําแผนการจัดซื้อจัดจางประจําป และประกาศเผยแพรใน
ระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหนวยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนดและ
ใหปดประกาศโดยเปดเผย ณ สถานที่ปดประกาศของหนวยงานของรัฐ...” 
    บัดนี้ แผนปฏิบัติราชการและแผนงานโครงการตามแผนยุทธศาสตรโรงพยาบาลระนอง 
ประจําปงบประมาณ 2566 ไดรับการพิจาณาอนุมัติเรียบรอยแลว งานนิติการ กลุมงานบริหารทั่วไป เห็นควร
นําแผนดังกลาวประกาศเผยแพรบนเว็บไซตโรงพยาบาลระนอง และสถานที่ปดประกาศโรงพยาบาลระนอง 
เพื่อการบริหารงานที่โปรงใส สามารถตรวจสอบได ตามกรอบการเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 
   

  จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดังน้ี 
  1. ขออนุญาตนําแผนปฏิบัติราชการและแผนงานโครงการตามแผนยุทธศาสตรโรงพยาบาล
ระนอง ประจําปงบประมาณ 2565 ประกาศเผยแพรบนเว็บไซตโรงพยาบาลระนอง 
  2. ขออนุญาตนําแผนปฏิบัติราชการและแผนงานโครงการตามแผนยุทธศาสตรโรงพยาบาล
ระนอง ประจําปงบประมาณ 2565 ประกาศบนสถานที่ปดประกาศโรงพยาบาลระนอง 
    

 
(นายเรืองเดช มิสดุ) 

นิติกร 
   
 

   (นายสาโรจน จันทรแกว) 
           รองผูอํานวยการฝายบริหาร 

 
 
 

คูฉบับ 



 
แผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลระนอง 

ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
 

ชื่อชมรม จริยธรรมโรงพยาบาลระนอง หนวยงาน โรงพยาบาลระนอง  

สถานทีต่ั้ง     11 ถนนกําลังทรัพย ตําบลเขานเิวศน อําเภอเมือง จังหวดัระนอง   

ชื่อผูประสานงาน  นายเรืองเดช มิสดุ โทรศพัท 0954533059  

จํานวนบุคลากรในหนวยงาน 983  คน 

จํานวนกลุมเปาหมาย  983  คน 

จํานวนกิจกรรมที่ดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 5 โครงการ 

จํานวนงบประมาณท่ีใชดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 รวม 11,000 บาท 

 จากงบประมาณปกติของหนวยงาน รวมทุกกิจกรรม จํานวน 11,000 บาท 

 จากงบประมาณอื่น ๆ รวมทุกกิจกรรม จํานวน - บาท 

เปาหมายในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

 บุคลากรในโรงพยาบาลระนองมีความรูความเขาใจ รูรกัสามัคคี และโรงพยาบาลระนอง เปนหนวยงานองคกรคณุธรรมตนแบบ  

ระยะเวลาที่ดําเนินการ  12 เดือน (ตุลาคม 2564-กันยายน 2565) 

ผลทีค่าดวาจะไดรับจากการดําเนินการในกิจกรรมตาง ๆ ตามแผนปฏบัิตกิารของหนวยงาน 

 บุคลากรมีความรูความใจในการปองกันการทุจริต และไมแสวงหาผลประโยชนโดยมชิอบ 

 หนวยงานเปนองคกรคุณธรรมตนแบบ 

 หนวยงานผานเกณฑการประเมินคณุธรรมและความโปรงใสฯ 

 บุคลากรในสังกัดสํานักงานสาธารณสขุจังหวดัระนอง ปฏิบัติงานดวยความโปรงใส ปราศจากการทุจริต และมีจิตสํานึกในการปฏิบัติงานตามระเบียบวินัย มีความซือ่สัตยในการ
ปฏิบัติงาน 



รายละเอยีดของกิจกรรมที่จะดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

กิจกรรม วัตถุประสงค 
ของโครงการ 

หนวยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 

เปาหมาย งบประมาณ 
ที่ใช 

ปงบประมาณพ.ศ. 2564 หมายเหต ุ

ผลลัพธเชิง
ปริมาณ 

ผลลัพธ
เชิง

คุณภาพ 

ไตรมาส ๑ 
(ต.ค.-ธ.ค.64) 

ไตรมาส ๒ 
(ม.ค.-มี.ค.๖5) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย.๖5) 

ไตรมาส ๔ 
(ก.ค.-ก.ย.๖5) 

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. กิจกรรมทําความด ีพัฒนา
ระบบคุณธรรมจริยธรรม 
โรงพยาบาลระนอง 

        

5. ประชุมสัมมนาพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม/โครงการพัฒนาระบบ
ธรรมาภิบาลและองคกรคุณภาพ 
ประจําปงบประมาณ 2565 

  10,000      

รวม     11,000      

 

 

 

 

ลงชื่อ              เรืองเดช มิสดุ  ผูเสนอแผน 
 (          นายเรืองเดช มสิดุ ) 
ตําแหนง                นิตกิร  
                 เลขานกุารชมรมจริยธรรม 
                  หรือผูที่ไดรับมอบหมาย 
 วันที่  12 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 

ลงชื่อ             สาโรจน จนัทรแกว  ผูเห็นชอบแผน 
 (        นายสาโรจน จนัทรแกว ) 
ตําแหนง      รองผูอํานวยการฝายบริหาร  
                    ประธานชมรมจริยธรรม 
                    หรือผูที่ไดรับมอบหมาย 
 วันที่ 12  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2564 



 
แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานราชการสวนภูมิภาค 

โรงพยาบาลระนอง กระทรวงสาธารณสุข 
ตามประกาศโรงพยาบาลระนอง 

เรื่อง แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน พ.ศ. 2561 
สําหรับหนวยงานในราชการบริหารสวนภูมิภาค โรงพยาบาลระนอง กระทรวงสาธารณสุข 

 
แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของโรงพยาบาลระนอง กระทรวงสาธารณสุข 

 
ชื่อหนวยงาน: โรงพยาบาลระนอง 
วัน/เดอืน/ป: 29  ธันวาคม  2564 
หัวขอ: ผลการดาํเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจางและการจัดหาพัสดุประจําปประจําป ตามรอบระยะเวลาที่
กําหนดในกรอบแนวทาง 
รายละเอียดขอมูล (โดยสรปุหรือเอกสารแนบ) 
ผลการดาํเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจางและการจัดหาพสัดุประจําปประจําป ตามรอบระยะเวลาที่กําหนด
ในกรอบแนวทาง 
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 

               นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 

    29              ธันวาคม ...           2564 

              สาโรจน จันทรแกว 

            นายสาโรจน จันทรแกว 

                  รองผูอํานวยการฝายบริหาร 

    29              ธันวาคม           2564 

                    เยาวล ีเขียวแดง 

               นางสาวเยาวลี เขียวแดง 

                  นักประชาสัมพันธ 

    29              ธันวาคม              2564 



 

บันทึกขอความ 
สวนราชการ  งานนิติการ กลุมงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลระนอง โทร. ๐ ๗๗๘๑ ๒๖๓๐-๓ ตอ 5057        
ที ่ รน ๐๐๓๒.๒๐๑/พิเศษ           วันที่ 3 พฤศจิกายน ๒๕64 
เรื่อง  ขออนุมัติแผนปฏิบัติการโรงพยาบาลระนอง ประจําปงบประมาณ 2565   

เรียน  ผูอํานวยการโรงพยาบาลระนอง 

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

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

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

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

คูฉบบั 



ยทุธศาสตร ์  Excellence ท ี  บรหิารเป็นเลิศดว้ยธรรมาภิบาล (Govenance Excellence ) 

แผนงานท ี  การพฒันาระบบธรรมาภิบาลและองคก์รคณุภาพ 

โครงการที  ประเมินคณุธรรมและความโปรง่ใสของหนว่ยงานภาครฐั (ITA) 

ภารกิจพืนฐาน บรหิารจดัการ 

ลํา 
ดับ 

โครงการ/ 
กิจกรรมหลัก 

วัตถุประสงค เปาหมาย/
จํานวน 

ระยะเวลา  
(ตั้งแตวันที่-

วันที่) 

งบประ 
มาณ 

รวม(บาท) 

เบิกจายงบประมาณรายไตรมาส(บาท) ตัวชี้ 
วัดท่ี 

ผลการดําเนินงานตามตวัชีว้ัดรายไตรมาส  
(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

สุจริตในเร่ืองการ
ตอตานการทุจริตของ
ผูบริหาร 

3.1 เพื่อพัฒนาระบบคุณธรรมและ
ความโปรงใส ในหนวยงาน

โรงพยาบาลระนองใหผานเกณฑการ
ประเมิน ITA 

3.2 เพื่อปลูกฝงแนวคิดแยกแยะ
ผลประโยชนสวนตวักับผลประโยชน

สวนรวม 
3.3 เพื่ออบรมและใหความรูแก
บุคลากรในหนวยงานโรงพยาบาล
ระนอง มีความรูความเขาใจเรื่อง

ผลประโยชนทับซอน 

หัวหนางาน/
หัวหนากลุม

งาน 

12 ธ.ค. 64.-  
31 ม.ค. 65 

500 500    60     เรอืงเดช 

2 ประชุมการขับเคล่ือน
การประเมินคุณธรรม
และความโปรงใสของ
หนวยงานภาครฐั 
(ITA) 

คณะทํางาน 
ITA 

โรงพยาบาล
ระนอง 

1 ธ.ค 64.-       
31 ม.ค. 65 

500  500   60     เรอืงเดช 

3 อบรมความรูเกี่ยวกับ
เรื่องการปองกันการ
ทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในหนวยงาน 

คณะทํา 
งาน ITA  รพ.
ระนอง และ
กลุมงานที่
เกี่ยวของใน
เรื่องของ

ผลประโยชน
ทับซอน 

1 ก.พ.65 -       
28 ก.พ. 65 

-  -   60     เรอืงเดช 

4 โครงการพัฒนาระบบ   
ธรรมาภิบาลและ
องคกรคณุภาพ ITA  

คณะทํา 
งาน ITA  รพ.

ระนอง 

12 มี.ค. – 25 
มี.ค. 65 

600  600   60     เรอืงเดช 

 
 

(นายเรอืงเดช มิสดุ)          (นายสาโรจน ์จนัทรแ์กว้)      (นายอรุณ สตัยาพิศาล) 

         นิติกร       รองผูอ้าํนวยการฝ่ายบรหิาร            ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลระนอง 

     ผูเ้สนอแผน                  ผูเ้ห็นชอบแผน                        ผูอ้นมุตัิแผน 

 


