
 

บันทึกขอความ 
สวนราชการ  งานนิติการ กลุมงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลระนอง โทร. ๐ ๗๗๘๑ ๒๖๓๐-๓ ตอ 5057        
ที ่ รน ๐๐๓3.๒๐๑/พิเศษ           วันที่ 9 มีนาคม ๒๕65 
เรื่อง  ขอรายงานผลการกํากับติดตามการดําเนินงานตามแผน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ไตรมาสที่ 2)               
 และขออนุมัติเผยแพรผานเว็บไซด โรงพยาบาลระนอง 

เรียน  ผูอํานวยการโรงพยาบาลระนอง 

  ตามที่งานนิติการ กลุมงานบริหารทั่วไปไดจัดทําแผนงานเกี่ยวกับการปองกันปราบปรามการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ และสงคุณธรรมจริยธรรม ตามแผนงานการพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองคกร
คุณภาพ การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐ ประจําปงบประมาณ 2565 และ
แผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
โรงพยาบาลระนอง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 นั้น 

  งานนินิติการ กลุมงานบริหารทั่วไป รายงานผลการกํากับติดตามการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการปองกันปราบปรามการทุจริตและการดําเนินการตามคูมือขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2565 และแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหนวยงานในสังกัด
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลระนองประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ไตรมาสที่ 2 (รอบ
เดือนตุลาคม 2564 - เดือนมีนาคม 2565) และขออนุญาตนําเผยแพรบนเว็บไซตโรงพยาบาลระนอง 
รายละเอียดปรากฏตามแผนการดําเนินงานที่แนบมาพรอมนี้ 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและอนุญาตใหประกาศบนเว็บไซตโรงพยาบาลระนอง 
 
 
    
      (นายเรืองเดช มิสุด) 
                นิติกร 
 
       
 
 

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

คูฉบบั 



 

แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

โรงพยาบาลระนอง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564-31 มีนาคม 2565) 
 รอบ 12 เดือน (1 เมษายน 2564-30 กันยายน 2565) 

ชื่อชมรม   จริยธรรมโรงพยาบาลระนอง หนวยงาน โรงพยาบาลระนอง  

สถานท่ีต้ัง   11 ถนนกําลังทรัพย ตําบลเขานิเวศน อําเภอเมือง จังหวัดระนอง  

ชื่อผูประสานงาน นายเรืองเดช มิสุด โทรศัพท  -  

ผลการดําเนนิงานตามแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารสวนภูมิภาค ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

กิจกรรม การดําเนนิงาน จํานวน ผลการดําเนนิงาน หมายเหตุ 
 ดําเนินการแลว ยังมิไดดําเนินการ    

1. กิจกรรม ประกาศเจตจํานงสุจรติในเรื่องการตอตานการทุจรติของผูบริหาร             √     

2. กิจกรรม ประชุมการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงาน
ภาครัฐ (ITA)       

           √     

3. กิจกรรม อบรมความรูเกี่ยวกับเรื่องการปองกันการทุจริตและประพฤตมิิชอบใน
หนวยงาน       

           √     

4. กิจกรรม โครงการพัฒนาระบบ   ธรรมาภิบาลและองคกรคณุภาพ ITA           √     

 

ลงชื่อ    เรืองเดช มิสุด  ผูรายงาน 
 ( นายเรืองเดช มสิุด  ) 
ตําแหนง     นิติกร  
                     เลขานุการชมรมจริยธรรม 
                      หรือผูที่ไดรับมอบหมาย 
 วันที่  9  เดือน  มีนาคม  พ.ศ.  2565  

 

แบบฟอรมที่ 2 



 

แบบฟอรมที่ 3 
แบบติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

โรงพยาบาลระนอง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

 

 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563-31 มีนาคม 2564) 
 รอบ 12 เดือน (1 เมษายน 2564-30 กันยายน 2564) 
 
ชื่อชมรม   จริยธรรมโรงพยาบาลระนอง หนวยงาน  โรงพยาบาลระนอง  
สถานท่ีต้ัง   11 ถนนกําลังทรัพย ตําบลเขานิเวศน อําเภอเมือง จังหวัดระนอง   
ชื่อผูประสานงาน นายเรืองเดช มิสุด โทรศพัท -   
จํานวนกิจกรรมที่กําหนดตามแผนการดําเนินงาน ท้ังสิ้น 4  กิจกรรม 
จํานวน กิจกรรมที่ดําเนนิการจริงในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 4 กิจกรรม 
จํานวนงบประมาณที่ใชดําเนนิการจริงในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 รวม 1600 บาท 

 จากงบประมาณปกติของหนวยงาน รวมทุกกิจกรรม จํานวน 1600 บาท 

 จากงบประมาณอื่น ๆ รวมทุกกิจกรรม จํานวน -  บาท 
รายละเอียด ดังนี้ 

 

กิจกรรม ผลสําเร็จ งบประมาณ 
ที่ใช 

(บาท) 

หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลาที่ดําเนนิการปงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖3 ผลการดําเนนิการ 

ผลลัพธ 
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ 
เชิง

คุณภาพ 

ไตรมาส ๑ 
(ต.ค.-ธ.ค.

64) 

ไตรมาส ๒ 
(ม.ค.-มี.ค.

65) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย.

65) 

ไตรมาส ๔ 
(ก.ค.-ก.ย.  

๖5) 
1. กิจกรรมประกาศเจตจํานงสุจริตใน
เรื่องการตอตานการทุจริตของผูบริหาร
  

  500 นิติกร     ดําเนินการเสร็จแลว 

2. ประชุมการขบัเคล่ือนการประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใสของ
หนวยงานภาครฐั (ITA))   

  500 นิติกร     ดําเนินการเสร็จแลว 

3. กิจกรรมอบรมความรูเกี่ยวกับเรื่อง
การปองกันการทุจริตและประพฤตมิิ
ชอบในหนวยงาน   

   นิติกร     ดําเนินการเสร็จแลว 

4. โครงการพัฒนาระบบ   ธรรมาภิบาล
และองคกรคณุภาพ ITA 

  600 นิติการ     ดาํเนินการเสร็จแลว 

 



หมายเหตุ: ผลสําเร็จเชิงปริมาณ คือ จํานวนคน จํานวนหนวยงาน จํานวนชุมชน 
  ผลสําเร็จเชิงคณุภาพ คือ คุณภาพชีวิต ความพึงพอใจ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมซึ่งมีความสอดคลองกับวัตถุประสงคของโครงการ 
 

 

ปจจัยแหงความสําเรจ็ในการดําเนนิงาน 
 ไดรับความรวมจากบุคคลกรเปนอยางดี   
    

อุปสรรค/ปญหา/ขอสังเกต จากการดําเนินงาน 
 -ไมมี-   
    

ขอเสนอแนะ แนวทางในการปรับปรุงการดําเนนิงานในปงบประมาณถัดไป 
 -ไมมี-   
    
 

 

 

 

 

ลงชื่อ  เรืองเดช มิสุด  ผูรายงาน 
 ( นายเรืองเดช มสิุด ) 
ตําแหนง  นิติกร  
                             เลขานุการชมรมจริยธรรม 
                              หรือผูที่ไดรับมอบหมาย 
 วันที่  9  เดือน  มีนาคม  พ.ศ.  2565 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานราชการสวนภูมิภาค 

โรงพยาบาลระนอง กระทรวงสาธารณสุข 
ตามประกาศโรงพยาบาลระนอง 

เรื่อง แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน พ.ศ. 2561 
สําหรับหนวยงานในราชการบริหารสวนภูมิภาค โรงพยาบาลระนอง กระทรวงสาธารณสุข 

 
แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของโรงพยาบาลระนอง กระทรวงสาธารณสุข 

 
ชื่อหนวยงาน: โรงพยาบาลระนอง 
วัน/เดือน/ป: 9 มีนาคม 2564 
หัวขอ: รายงานการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการโรงพยาบาลระนอง ประจําปงบประมาณ 2565 
รายละเอียดขอมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
รายงานการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการโรงพยาบาลระนอง ประจําปงบประมาณ 2565  ไตรมาสที่ 2 
รอบ 6 เดือน 
Linkภายนอก: ไมม ี
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………...... 
................................................................................................................................................................................ 
....................................................................................... ............................................................................... 

 

ผูรับผิดชอบการใหข อมูล ผูอนุมัติรับรอง 

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

        ตําแหนง                ตําแหนง 
วันที ่.......... เดือน......................... .พ.ศ............. วันที.่......... เดือน..........................พ.ศ. ............. 

 

 
ผูรับผิดชอบการนำขอมูลข้ึนเผยแพร 

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

 
 

                 เรืองเดช มิสุด 

               นายเรืองเดช มสิุด 

                  นิติกร 

      9            มีนาคม                2565 

              สาโรจน จันทรแกว 

            นายสาโรจน จันทรแกว 

                  รองผูอํานวยการฝายบริหาร 

    9              มีนาคม              2565 

                    เยาวล ีเขียวแดง 

               นางสาวเยาวลี เขียวแดง 

                  นักประชาสมัพันธ 

    9              มีนาคม               2565 


