
บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานตรวจสอบภายใน โรงพยาบาลศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ โทร. (๐๔๕) ๖๗๗๑๔๐ ต่อ ๑๑๑
ที่ ศก...oo๓]อ.๓๐๑/วันที ่ ๓๑ สิงหาคฺม ๒๔๖๔..................
เรื่อง ขอส่งรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบ้ตการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน 

ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔
เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีรัตนะ

ตามข้อกำหนดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity & Transparency Assessment ะ ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔ ได้กำหนด EB ๑๘ 
หน่วยงานมีรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของ 
หน่วยงาน และมีการเผยแพร่บนเว็บไซต ์ITA โรงพยาบาลศรีรัตนะต่อไป 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาลงนามต่อไป

(นางสาวพลรัตน์ดา ดลสุข) 
นักเทคนิคการแพทย์จำนาญการ 

งานควบคุมภายใน

(นว็ยพงศนาถ หาญเจริญพิพัฒน์) 
ผ้อำนวยการโรงพยาบาลศรีรัตนะ



แบบพอรมท ๒ 'ะ''} IH

แบบรายงานผลการดำเนิน'*านตผนบ่ฏินั̂ การส่'3^ฌธรรมชอง<ชมรมจ^ยธรรม^น^งกด?,านกงาน^ลดกร*'ทรวง^าธารณ^จ

ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ค- ๒๕๖๔

□ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒(ราว6ท-«ท© มีนาคม๒๕๖๔)
M รอบ ©to เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓-010 กันยายน ๒๕๖๔)
ชื่อชมรม.....ชม.รมจรอรรรม.โรพยาบาลศรีรัคนะ

ส{ทนที่ต้ัง.ร๘»?.ม,ร!ะ.?บ?รี.พ่ไว.ส.ศฺรี.รั?ท«.5เสรีส?«1«...................................................................................
ชื่อผประสานงาน...นา.งสุาาพลรัดน์ตุท. -พสุร-............................................................. โทรศัทท... prt«p>๖ตเ.<5.๖๒.

กิจกรรม การดำเนินงาน จำนวน ผลการดำเนินงาน หมายเหตุ

ดำเนินการแล้ว ยังนิได้ดำเนินการ

©.ประชุมคณะท้างานชมรมจริยธรรม รพ.คริรัตนะ ร ๑๐ คน ได้ดำเนินการแต่งตงคณะท้างานและ 
ขับเคลื่อนแผนปฏิน้ติการส่งเสริม 

คุณธรรมแล้ว

๒.กิจกรรมท้ามุญตักบาตร พุกวันศุกร์และเนองในวันสำคัญต่างๆ ๑๑๐ คน ทำบุญ รพ และตักบาตรทุกเช้าวันศุกร ์
ที่อาคารผ้ป้วยนอก

๓.กิจกรรม ๕ส งานลันทนาการสร้างสุขในองค์กร ร ๑๘๓ คน รพ.ศรีรัตนะนิการดำเนินกิจกรรม ๕ส 
อย่างต่อเนืองและมีประสิทธิภาพ

«:.กิจกรรมจตอาสาเนื่องในวันสำคัญต่างๆ ร ๙๗คน รพ.ศรีรัตนะมีการดำเนินกิจกรรม
อย่างต่อเนืองและมีประสิทธิภาพ

£. บุคลากรในลังกัดได้ร้บการอบรม จริยธรรม ศุณธรรม ๒ โครงการ ร ๑๘๓ คน ได้ดำเนินการจัดประชุมใหก้ับบุคลากร
ทุกระดับ

๖.ปฏิบัติสมาธิ ณ วัดป้าบ้านภูคำ ร เลื่อนกิจกรรมออกไปก่อนเบื่องสถานการณ์ 
การนทร่ระบาด Covid-s>oiluทบที่

ลงชื่อ ผรายงาน

(มาพทงสนาน...รุใาญพ-ริญพMิtu)
ดำแหนํงผ้อํทนว.ฒ.าร!ระเชย.วม.ในสรึรัชิ.น?

วันที ่..๓๑..เดือน สิงฺหทชิน ช•ค- .๖๕๖๔



Gfl V
นบบฟอร์มที ่๓

<***&.

แบบติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการส่งเสริมค,ณ5รรมของชมรมจวยิธรรมของหนํวยงาน^น^ง"ด^กงานป^ดกระทรวงสาธารณส,ข

ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประนาณ พ•ค- ๒<£๖๔

□ ร3บ ๖ เดือน (๑ ตุลาคน ๒๔๖๓-๓© มินาคน ๒๔๖๔) 
รอบ ©๒ เดือน (© ตุลาคน ๒๔๖๓-๓๐ กันยายน ๒๔๖๔)

________ Tcr#©*!*!^ จ IV««1»........................................................................... .................. -b**®*"^1*-

สถานที่ตั้ง,.๑๘๒.ม,ส๔..ตุ,รรีแก้ว-รั^-^'คริส“เก^..................... .............................
ชื่อผู้ประสานงาน.นางสาวพรรัตน์!แ.ดล^-   -............................... .โทรศัพท์—0๘«ส๖๖๙ถ๖๖...........
จำนวนกิจกรรมที่กำทนดตามแผนการดำเนินงานพั้งตั้น....๔-......กิจกรรม
จำนวน กิจกรรมที่ดำเนินการจริงในืปีงบปร“มาณ พ•ค- ๒๔๖๔-.....๖-.......กิจกรรม
จำนวนงบประมาณที่ใช้ดำเนินการจริงโน่มิงบประมาณ พ•ค- ๖๔๖๔ รวม.... Jna.tf๔๐-บา11

• จากงบประมาณปกติชองหน่วยงาน รวมทุกกิจกรรม จำนวน....๒.9.1๘๔ร.บาท
• จากงบประมาณอ่ืน ๆ รวมทุกกิจกรรม จำนวน........................■บาท

รายละเอียด ดังนี้

กิจกรรม ผลสำเร็จ งบประมาณ 
ที่โข ้

(บาท)

หน่วยงาน 
ทื่รับผิดชอบ

ระยะเวลาที่ดำเนินการปีงนประมาณห.ศ- ผลการดำเนินการ

ไทรมาส a 
(ค.ค.-ธ.ค.

txn)

ไตรมาส to 
(ม.ค.-มี.ค. 

๖๕)

ไทรมาส ๓ 
(๓^.-มี.ย. 

๖๕)

ใครมาส ๕
(ก.ค.-ก.ย.

๖๕)

ผลล้พธ ์
เชิงปริมาณ

ผลลัหธ์ 
เชิงคุณภาห

๑. กิจกรรมจนท.ใVเมใต้รับ 
การอบรมปฐมนิเทศ

จนท.ใหมใต้รับ

การอบรม

ปฐมนิเทศ

จนท.ใหม่มีความรู้

ความเข้าใจและม ี
ทัศนคติที่ดีต่อ 

องค์กร

HRD V จนท.ใหม่ได้รับการอบรม
ปฐมนิเทศ จำนวน ๑๔คน

to. โครงการพัฒนาคุฌชิรรม 
จริยธรรม และ1สริมสร้างวินัย b 
โครงการ

จัดอบรม จนท. 
จำนวน ®เ0๐ คน

จนท.มีความรู้ความ 
เข้าใจวินัยข้าราชการ 
และเนินผู๊!คุณธรรม

ร)(ะ,๙๕0 งาบควบคุม 
ภายใน

V จัดอบรม จนท. จำนวน ®teo
คน ใช้งบประมาณ ๑๔,๙๕0
บาท



๓. กิจกรรม ๕ส.

๔. กิจกรรมองคกรสร้างสุข

จนท.เข้าร่วม 

จิตอาสาทำ 

กิจกรรม ๕ส. = 

๑๘๓ คน

จนท.รพ.ศร ี

รัตนะ ๑๘๓ 

คน เข้าร่วม . 

กิจกรรมองค์กร 

สร้างสุข

รพ.ศรีรัตนะมึการ 

ดำเนินกิจกรรม ๕ 
ส.เพื่อรณรงค์ทำ 

ความสะอาด 

ป้องกันโรคไวรัส 

COVID_๑๘ และ 

โรคไข้เลือดออกได้ 

อย่างมี 

ประสิทธิภาพ

จนท.มีขวัญกำลัง 
ใจและมีกำลังที่จะ 

ดำเนินการส่งเสรีม 

คุณธรรม จริยธรรม

๔,๐๐0

คณะทิา 

งาน๔ ส

HRD

รพ.ศรีรัตนะมีการดำเนิน 
กิจกรรม ๔ส อย่างต่อเนือง 
และมีประสิทธิภาพ

ได้ดำเนินการจัดอบรมไครง

การองค์กรสร้างสุข เบิก จ่าย 

งบ ประมาณ ที่Iปแล้ว 

๔,๐๐๐บาท

ดำอธิบาย ะ ผลส่าเรีจเชิงปริมาณ คือ จำนวนคน จำนวนหน่วยงาน จำนวนขุมชน
ผลสำเร็จเชิงคุณภาห คือ คุณภาพขีวิต ความพึงพอใจ การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมชึ่งมีควานสอดคล้องกัพัตสุน่ระสงคข์องโครงการ

ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการด้'แน่น’!าน
แล?ส.ามัสคึใน.อ.งค์ถ.ร...ซี่.งผลใซ้ภารพึฒนวส^กฺ-รฟ้นใน่อ-ย่-ว^นน5่รสิพ-

อุปสรรค/ปัญหา/ข้อลังIกด จากการดำเนินงาน
.ด้ว.ยฝ็ลานนา-รณการพพร่ระมาคข.อ-งไค-วิด-สํ-สใพึภววดํว^ป^^®®^®^^^^^^^^^^^^^'*^^---

ลงขื่อ........X..____.^................. ผูรายงาน
(นว&ส.นวล..หาญ!..จริ.ญพึพ<ั๗)

ดำแหน่ง .ผู้อำนวยกา.รไรงหยานาลสรึ-รัตมะ- 
วันที ่<m เดือน สิงหาคม ห.ศ. ๒๔!อ๔


