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บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลลอง จังหวัดแพร ่โทร. ๐ ๕๔๕๘ ๑๖๖๑ ต่อ ๑๐๓๗ 

ที่ พร.0.๐๓๒.๓๖.®/?^.:........................วันที.่..... ๖...มีนทตม...btffeMJl... ;.................
เรื่อง....ขอรายงานผล.การกํวฒัตดต-ามก.ารคํ.าเนํนทmวนแฒปฏีบ้ตการส่งเสริมคุฌธรรมชองซ-มรม^ยธร.รม. 
เรียน ผูอำนวยการโรงพยาบาลลอง

ด้วยคณะกรรมการชมรมจริยธรรม โรงพยาบาลลอง ได้จัดทำแผนปฏิบ้ตการส่งเสริมคุณธรรม 
ของชมรมจริยธรรม ปีงบประมาณ ๒ข้าอ๓ ให้สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาดว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตแห่งชาต ิระยะที่ ๓ เรียบรอยแล้ว นั้น

ในการน้ี คณะกรรมการชมรมจริยธรรม โรงพยาบาลลอง จึงชอรายงานผลการติดตามการ 

ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมชองชมรมจริยธรรม โรงพยาบาลลอง ปีงบประมาณ ๒(£๖๓ ว่า 
อยู่ในระหว่างดำเนินการตามแผนปฏิบ้ตการฯ ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไชต์ของโรงพยาบาลลอง เพื่อสร้างความโปร่งใส 

ตามมาตรการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ (ITA) ต่อไป

(นางสาวจารุณ จันทร์เดึอน) 
นักเทคนิคการแพทย์ช์านาญการ

(นายเฉลิม'§^ณชีมฎ) 
นายแพทย์เชี่ยวชาญ 

ผุอำนวยการโรงพยาบาลลอง
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แบบกา!ขอเผยนพร่ข้อมูลผ่าบเวบไชตํไรงพยานาถิลป็ง 

กลุ่มงานประกันสุขภาพยุทธศาสตร์และสารสนเหกึทางกาวแพทย ์โทร.0-5458-1479 ต่อ 1090

ด่วนท้ 1 สำหรับฐขอใช้บริการ ^ " —
ชื่อ-สคุล......... ................................................. ..... ............ท้าแหบ่ง..... .ใ!^ฒ
หน่วยงาน/กลุ่มงาน.............^'.?!??3j/...................... ............... เนอ{ติดต่อ...................... ...... ........
มีความปวะสงค์จอลงข่าว/ประกาศ/ข้อความบนเ5รบไขต์ของโรงพยาบาลลอง fhtfp-//www lnrn?hosp.gQ.th) โดยมีวายละเอยด

ข่าว/ประกาศ/ข้อความเช่ือง...........................................................................
รายละเอียดข้อมูล(โดยสชุปหรือเอกสารแนบ) AtiU 2-^5

Link ภายนอก ะ................................................ .................................................... ....... .
ระยะเวลาที่ตองการใหลง ตั้งแต่วับที.่.. .(? J โ../.... .^...ถึงวันที่....??....................
หมายเหตุ............................................................................................ ................. ......

ขอรับรองว่าข้อมูลท่ีน่าส่งได้รับการตรวจสอบความถูทด้องเป็นที่เรืยบรัอยแลวและ®ยุญ™โ

. jtf'
ลงชื่อ.............ปpี..............ผู้จอไข้บริการ
( (ปางรกันท-สรืนทา)
วน____________

ส่ราm2. ความเหึนของผู้อำนวยการโรงพซาบาลลอง 
-ย้อบุญาตแข้งผูร้ับผิคจอบคำเนินกาว 
□ ไม่อบุญาศ เนื่องจาก..... ................

ลงชื่อ.... ^0........ J\ตรวจสอบ

ว้นที.่....................................

วันท.ุ........นายนพ.ทย์.เ.ชี่ยวนารน.

f ฏึอานวยการโรข้หยาบาลค,I*
ส่วนที ่3. ส่าหรับเช้าหนาที ่ รับเชื่อง วันท....... ^..Up.^+1...^ffin.-.............

ผลการตำเนินงานปรับปไงข้อมูลเร์บโข^วงพยาบาลล0ง
□ เรียบรัอบ
□ ไม่เรียบรัอย เนื่องจาก....... ......................

ลงชื่อ..™  ..ผู้คำเนินการ
.......... )

วันที.่.........................................................

'"ล๋งิช่ือ..™..หัวหน้างาน. 
วันที ่ ซัาปาญการ

HSI- 002 (แกัโขครั้งที ่01 - 15/02/62 )

Scanned with CamScanner
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บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบรืหารทั่วไป โรงพยาบาลลอง จังหวัดแพร่ โทร. ๐ ๕๔๕๘ ๑๖๖๑ ต่อ ๑๐๓๗ 

ที่ ................วันที ่๖...มีนาคม...๒.<£๖๓...............
เรื่อง....?]อรานงาmสการติดุตามแผนปฏินัตุ.การกว1ปั3.งุกันและ.ป.ราบป.รามการทจiตุ.โรงุพฒาลลอA.......

ชิงุบ.ประมาณ.๒.<£๖๓.รอน..®-ณ.๒๙.ฦม^™^-๒^^-
เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลอง

ด้วยกลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลลอง ได้ดำเนินการตามแผนปฏีบ้ตการปัองกันและปรา 

ปรามการทุจริต โรงพยาบาลลอง ปีงบประมาณ ๒<£๖๓ ให้สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปีองกันและ 

ปราบปรามการทุจริตแห่งชาต ิระยะที ่๓ เรียบร้อยแล้ว นั้น
ในการนี ้กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลลอง จึงขอรายงานผลการติดตามการดำเนินการ 

ตามแผนปฏิบัติการปราบปรามการทุจริต โรงพยาบาลลอง ปีงบประมาณ ๒<£๖๓ เสร็จสินลุล่วงเป็นไปตาม 
วัตถุประสงค์และตัวชี้วัดแล้ว และขออนุญาตนำราย ทนผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัตืการา ขึ้นเผยแพร่บน 

เว็บไชตํของโรงพยาบาลลอง เพื่อสร้างความโปร่งใสตามมาตรการประเมนคุณธรรมและศวามโปร่ร่โลในกวร 

ดำเนินงานภาคร้ช ิ(ITA) ต่อไป

(นางสาวจารุณี จันทร์เดึอน) 
นักเทคนิคการแพทย์ช์านาญการ

(นายเฉถิมร่&แ'*นชมภ) 
นายแพทย์เขี่ยวชาญ 

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลอง



แบบฟอร์มที่ ๓
แบบติดตามประเมินผลแผนปฏิบตการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมรีเฮง,พน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒<£๖๓

( ร )รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓)
( )รอบ ๖ เดือน (๑ เมษายน ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓)
ขื่อชมรม.............ชมรมจริM15ม!ร.งพ.ย.วนวสิสิ.อง........................... .หน่วยงาน..................โรงพ.ยวนาสลอง..............................................

สถานที่ตั้ง...... ๑.<^...หมู...๖..mนลน้ว.ฒ้...สิวฒลอง...ฒัmพร่......................................................
ขื่อผู้ประสานงาน....นวงฺสนิสว.....สีเก๋ียง.............. .โทรศัพท์..... .0๕๔-๕๘ด๔๓/๙^.Q๕๕:.๕ซี่.๑^.๖๑..ต่อ....ส,.๑.00.๖..........................

จำนวนกิจกรรมที่กำหนดตามแผนการดำเนินงาน ทั้งสิ้น... .๔... กิจกรรม
จำนวนกิจกรรมที่ดำเนินการจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓....๔...กิจกรรม
จำนวนงบประมาณที่ใช้ดำเนินการจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รวม..... Q...... บาท

• จากงบประมาณปกติของหน่วยงาน รวมทุกิจกรรม จำนวน........Q............บาท

รายละเอียดดังน้ี

กิจกรรม ผลสำเร็จ งบ
ประมาณ

หน่วยงาน 
ที่ริบผิดชอบ

ระยะเวลาที่ดำเนินการปีงบประมาณพ.ศ.๒๔๖๓ ผลการดำเนินการ
ผลลัพธ ์

เชิงปริมาณ
ผลลัพธ์ 

เชิงคณภาพ
ไตรมาส ๑

(ต.ค.-ธ.ค.๖๒)
ไตรมาส ๒ 

(ม.ค.-มึ.ค.๖๓)
ไตรมาส ๓ 

(เม.ย-มิ.ย.๖๓)
ไตรมาส ๔ 

(ก.ค.-ก.ย.๖๓)

๑.กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
โรงพยาบาลลอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

> คณะกรรมการ
ซมรมจริยธรรม

V" อยู่ระหว่างคำเนินการ

๒. พัฒนาระบบการปฏิบัติงานให้มีคุณธรรม 
และความโปร่งใส

/ อยู่ระหว่างดำเนินการ

๓. การเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม / / อยู่ระหว่างดำเนินการ

๔. การป้องกันปราบปรามการทุจริตการป้องกัน 
ผลประโยชน์ทับซ้อนจิตพอเพียงต้านทุจริต

/ อยู่ระหว่างดำเนินการ

หมายเหต ุะ ผลสำเร็จเชิงปริมาณ ดือ จำนวนคน จำนวนหน่วยงาน จำนวนชุมชน
ผลสำเร็จเชิงคุณภาพ คือ คุณภาพชีวิต ความพึงพอใจ การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมขื่งมีความสอดคล้องกับวัตถประสงค์ของโครงการ
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ปัจขัยแห่งความสำเร็จในการดำเนินงาน

อุปสรรค/ปัญหา/ข้อสังเกต จากการดำเนินงาน

ข้อเสนอแนะ แนวทางในการปรับปรุงการดำเนินงานในปีงบประมาณสัคไป

ลงช่ือ.. จี^ ......... ผู้รายงาน

(นางสุนิสา ลีเกี๋ยง)

ตำแหน่ง.....พนัทmน5ดาร..........
เลขานุการชมรมจริยธรรม 

วันที่..๖...เดึอน..รนาคม-.พ•ศ-)รต
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แบบฟอร์มที ่๒
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แบบรายงานผลการดำเนินงานดามแผนปฏีบ้ตการส่งเสริมคุณธรรมของซมรมจร์ยธรรมบองVณ่วยงานในสังกัดส์านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ราชการบริหารส่วนภมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒<£๖๓

( ร )รอบ ๖ เดือน (๑ คุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓)
( )รอบ ๖ เดือน (๑ เมษายน ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓)
ชื่อชมรม............. รพรนฒิร.ร5ม1รสืพย.วฆ.วรส.?พ...........................หน่วยงาน..................1รงฺ.ขย.านวฮสิ.อง...................................................

สถานที่ต้ัง.........©๕๖...หม,ู..๖..ตานลห้ฒ้อ....อำฒลอง....จงห.วัดฒร่...........................................................................
ชื่อผู้ประสานงาน... นาง.สุนิสา.....สี.เกี๋ยง.............. .โทรศัพท.์....0๕ชิ:.-.๕๘.๑๔๗๙J.๐๕๕:.๕๘.๑๖๖.๑.อ่อ.....๖.».®.QQ.๒...............................

กิจกรรม การดำเนินงาน จำนวน ผลการดำเนินงาน ' หมายเหตุ

คำเนินการแล้ว ยังรได้คำเนินการ
๑.กิจกรรมสงเสรมคุณธรรม จรยธรรมโรงพยาบาลลอง แพร ่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

/ อยู่ระหว่างคำเนิน!แร

๒. พัฒนาระบบการปฦบติงานให้มีคณธรรมและความโปร่งใส / อยู่ระหว่างดำเนินการ

๓. การเสริมสร้างวินัยและระบบคณธรรม 7 อยู่ระหว่างดำเนินการ

๔. การป้องกันปราบปรามการทุจริตการปีองกันผลประโยชน ์
พับช้อนจิตพอเพียงต้านทุจริต

7 อยู่ระหว่างดำเนินการ

ลงชื่อ.................. ^.................... ผู้รายงาน

(นางสุนิสา สีเกี๋ยง)

ตำแหน่ง ห.นักงานบริการ..............

เลขานุการชมรมจริยธรรม 

วันที่...๖...เดือน...มีนาคม....พ-ศ-๖๕๖eกุ.



£3

i

แบบการขอเผยนพร่ขัอ^ลผ่านเว้บไช^งพยาบาลลอง 

กตุ่มงานประกันสุขภาทยุทธศาสตร์และสารPนเทศทา4การแพทย ์โทร,0-5458-1479 ต่อ 1090 

ส่วนที่ 1 สำหรับผูขอใช้บริการ ”
"ซีอ๊^คุ๊ลิ!!35^s£zi^
หน่วยงาน/กตุ่มงาน.,. ........ ร?!ชิน?.รีพ ............................. ...... เบอร์ดิคต่อ...................... ...............
มีความประสงค์ขอลงขาว/ประกาศ/ข้อความบนเวึบไขต์ของโรงพยาบาลลอง fhttp-//wwwlonqhosp.^O-th) โดยมีรายละเgยพ

ข่าวAJระกาIVข้อความเรึ่อง.^!^.^.^^,^.?^.^,..^!^.

วายละเอืยดข้อมูล(โดยสรุปหรือเอกสารแบบ) พพฟ่ปื^ % ทภะ luKnbDrif 3 -

Link ภายนอก ะ...... .................................... .
ระยะเวลาที่ตองการใหลง ตั้งแต่ข้นที.่......... J.___ ..«.y...... „ถึ•ชันที.่....J.......... •/••
หมายเหอq........................-...... ................. ........................ ..................... .............................. 1 -

ขอข้บรองว่าข้อมูลที่น์าส่งได้ข้บการตรวจสอบความถูกด้องเป็นที่เรียบรอยแล้วและอยุญาค่โท้น่าขน^นโ^ศโ^ท่ี^

ลงชี่อ;..^...........ซี^............ผ้ขอใช้บริการ

(....(นพสนสุชานัห)!..ซี?.พ1วิ^
ข้นที.่..

ตรวจสอบ

ส่วไ^2. ความเหึนของ§ย์านวยการโรงพยาบาลลอง 
^1อบุญาตแข้งผู้รับผิคขอบดำเนินการ 
□ ไม่อบุญาค เนี่องจาก

ส่วนที ่3 . สำหรับเข้าหน้าที่
ผลการค่าเนิบงานปรับปรุงข้อมูล^บ่โ'^รงพยาบาลลอง
□ เรียบรัอย
□ ไม่เรียบรัอย เนื่องจาก.......................
ล5ชื่อ..... fi5s!fi..3?i!S.......ผู้คำฒํบการ

(...หา.^.^ร,...-3?........ )
วันที.่........... ........................... .......... ..

คู'
^ ..... ...นายแพทย์เชี่ยวขาฤ^

ฝัย์าน,Jtm1 เรโร่งนยานาสg 0ง
รับเรีองข้นที่.......y. £..ร....?).'.!เวลา.......

' ลง์ซีอ......... ะ7..-. หัวหน้างาบ
‘ ส_า?เน^ว!?^„ซี7ร^ช้ย"TO^นาญการ
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แบบฟอร์มที่ ๓
แบบติดตามประเมินผลแผนปฏิบตการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมรีเฮง,พน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒<£๖๓

( ร )รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓)
( )รอบ ๖ เดือน (๑ เมษายน ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓)
ขื่อชมรม.............ชมรมจริM15ม!ร.งพ.ย.วนวสิสิ.อง........................... .หน่วยงาน..................โรงพ.ยวนาสลอง..............................................

สถานที่ตั้ง...... ๑.<^...หมู...๖..mนลน้ว.ฒ้...สิวฒลอง...ฒัmพร่......................................................
ขื่อผู้ประสานงาน....นวงฺสนิสว.....สีเก๋ียง.............. .โทรศัพท์..... .0๕๔-๕๘ด๔๓/๙^.Q๕๕:.๕ซี่.๑^.๖๑..ต่อ....ส,.๑.00.๖..........................

จำนวนกิจกรรมที่กำหนดตามแผนการดำเนินงาน ทั้งสิ้น... .๔... กิจกรรม
จำนวนกิจกรรมที่ดำเนินการจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓....๔...กิจกรรม
จำนวนงบประมาณที่ใช้ดำเนินการจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รวม..... Q...... บาท

• จากงบประมาณปกติของหน่วยงาน รวมทุกิจกรรม จำนวน........Q............บาท

รายละเอียดดังน้ี

กิจกรรม ผลสำเร็จ งบ
ประมาณ

หน่วยงาน 
ที่ริบผิดชอบ

ระยะเวลาที่ดำเนินการปีงบประมาณพ.ศ.๒๔๖๓ ผลการดำเนินการ
ผลลัพธ ์

เชิงปริมาณ
ผลลัพธ์ 

เชิงคณภาพ
ไตรมาส ๑

(ต.ค.-ธ.ค.๖๒)
ไตรมาส ๒ 

(ม.ค.-มึ.ค.๖๓)
ไตรมาส ๓ 

(เม.ย-มิ.ย.๖๓)
ไตรมาส ๔ 

(ก.ค.-ก.ย.๖๓)

๑.กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
โรงพยาบาลลอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

> คณะกรรมการ
ซมรมจริยธรรม

V" อยู่ระหว่างคำเนินการ

๒. พัฒนาระบบการปฏิบัติงานให้มีคุณธรรม 
และความโปร่งใส

/ อยู่ระหว่างดำเนินการ

๓. การเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม / / อยู่ระหว่างดำเนินการ

๔. การป้องกันปราบปรามการทุจริตการป้องกัน 
ผลประโยชน์ทับซ้อนจิตพอเพียงต้านทุจริต

/ อยู่ระหว่างดำเนินการ

หมายเหต ุะ ผลสำเร็จเชิงปริมาณ ดือ จำนวนคน จำนวนหน่วยงาน จำนวนชุมชน
ผลสำเร็จเชิงคุณภาพ คือ คุณภาพชีวิต ความพึงพอใจ การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมขื่งมีความสอดคล้องกับวัตถประสงค์ของโครงการ
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ปัจขัยแห่งความสำเร็จในการดำเนินงาน

อุปสรรค/ปัญหา/ข้อสังเกต จากการดำเนินงาน

ข้อเสนอแนะ แนวทางในการปรับปรุงการดำเนินงานในปีงบประมาณสัคไป

ลงช่ือ.. จี^ ......... ผู้รายงาน

(นางสุนิสา ลีเกี๋ยง)

ตำแหน่ง.....พนัทmน5ดาร..........
เลขานุการชมรมจริยธรรม 

วันที่..๖...เดึอน..รนาคม-.พ•ศ-)รต
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แบบฟอร์มที ่๒
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แบบรายงานผลการดำเนินงานดามแผนปฏีบ้ตการส่งเสริมคุณธรรมของซมรมจร์ยธรรมบองVณ่วยงานในสังกัดส์านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ราชการบริหารส่วนภมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒<£๖๓

( ร )รอบ ๖ เดือน (๑ คุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓)
( )รอบ ๖ เดือน (๑ เมษายน ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓)
ชื่อชมรม............. รพรนฒิร.ร5ม1รสืพย.วฆ.วรส.?พ...........................หน่วยงาน..................1รงฺ.ขย.านวฮสิ.อง...................................................

สถานที่ต้ัง.........©๕๖...หม,ู..๖..ตานลห้ฒ้อ....อำฒลอง....จงห.วัดฒร่...........................................................................
ชื่อผู้ประสานงาน... นาง.สุนิสา.....สี.เกี๋ยง.............. .โทรศัพท.์....0๕ชิ:.-.๕๘.๑๔๗๙J.๐๕๕:.๕๘.๑๖๖.๑.อ่อ.....๖.».®.QQ.๒...............................

กิจกรรม การดำเนินงาน จำนวน ผลการดำเนินงาน ' หมายเหตุ

คำเนินการแล้ว ยังรได้คำเนินการ
๑.กิจกรรมสงเสรมคุณธรรม จรยธรรมโรงพยาบาลลอง แพร ่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

/ อยู่ระหว่างคำเนิน!แร

๒. พัฒนาระบบการปฦบติงานให้มีคณธรรมและความโปร่งใส / อยู่ระหว่างดำเนินการ

๓. การเสริมสร้างวินัยและระบบคณธรรม 7 อยู่ระหว่างดำเนินการ

๔. การป้องกันปราบปรามการทุจริตการปีองกันผลประโยชน ์
พับช้อนจิตพอเพียงต้านทุจริต

7 อยู่ระหว่างดำเนินการ

ลงชื่อ.................. ^.................... ผู้รายงาน

(นางสุนิสา สีเกี๋ยง)

ตำแหน่ง ห.นักงานบริการ..............

เลขานุการชมรมจริยธรรม 

วันที่...๖...เดือน...มีนาคม....พ-ศ-๖๕๖eกุ.
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บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลลอง จังหวัดแพร ่โทร. ๐ ๕๔๕๘ ๑๖๖๑ ต่อ ๑๐๓๗ 

ที่ พร.0.๐๓๒.๓๖.®/?^.:........................วันที.่..... ๖...มีนทตม...btffeMJl... ;.................
เรื่อง....ขอรายงานผล.การกํวฒัตดต-ามก.ารคํ.าเนํนทmวนแฒปฏีบ้ตการส่งเสริมคุฌธรรมชองซ-มรม^ยธร.รม. 
เรียน ผูอำนวยการโรงพยาบาลลอง

ด้วยคณะกรรมการชมรมจริยธรรม โรงพยาบาลลอง ได้จัดทำแผนปฏิบ้ตการส่งเสริมคุณธรรม 
ของชมรมจริยธรรม ปีงบประมาณ ๒ข้าอ๓ ให้สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาดว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตแห่งชาต ิระยะที่ ๓ เรียบรอยแล้ว นั้น

ในการน้ี คณะกรรมการชมรมจริยธรรม โรงพยาบาลลอง จึงชอรายงานผลการติดตามการ 

ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมชองชมรมจริยธรรม โรงพยาบาลลอง ปีงบประมาณ ๒(£๖๓ ว่า 
อยู่ในระหว่างดำเนินการตามแผนปฏิบ้ตการฯ ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไชต์ของโรงพยาบาลลอง เพื่อสร้างความโปร่งใส 

ตามมาตรการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ (ITA) ต่อไป

(นางสาวจารุณ จันทร์เดึอน) 
นักเทคนิคการแพทย์ช์านาญการ

(นายเฉลิม'§^ณชีมฎ) 
นายแพทย์เชี่ยวชาญ 

ผุอำนวยการโรงพยาบาลลอง
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แบบการขอเผยนพร่ขัอ^ลผ่านเว้บไช^งพยาบาลลอง 

กตุ่มงานประกันสุขภาทยุทธศาสตร์และสารPนเทศทา4การแพทย ์โทร,0-5458-1479 ต่อ 1090 

ส่วนที่ 1 สำหรับผูขอใช้บริการ ”
"ซีอ๊^คุ๊ลิ!!35^s£zi^
หน่วยงาน/กตุ่มงาน.,. ........ ร?!ชิน?.รีพ ............................. ...... เบอร์ดิคต่อ...................... ...............
มีความประสงค์ขอลงขาว/ประกาศ/ข้อความบนเวึบไขต์ของโรงพยาบาลลอง fhttp-//wwwlonqhosp.^O-th) โดยมีรายละเgยพ

ข่าวAJระกาIVข้อความเรึ่อง.^!^.^.^^,^.?^.^,..^!^.

วายละเอืยดข้อมูล(โดยสรุปหรือเอกสารแบบ) พพฟ่ปื^ % ทภะ luKnbDrif 3 -

Link ภายนอก ะ...... .................................... .
ระยะเวลาที่ตองการใหลง ตั้งแต่ข้นที.่......... J.___ ..«.y...... „ถึ•ชันที.่....J.......... •/••
หมายเหอq........................-...... ................. ........................ ..................... .............................. 1 -

ขอข้บรองว่าข้อมูลที่น์าส่งได้ข้บการตรวจสอบความถูกด้องเป็นที่เรียบรอยแล้วและอยุญาค่โท้น่าขน^นโ^ศโ^ท่ี^

ลงชี่อ;..^...........ซี^............ผ้ขอใช้บริการ

(....(นพสนสุชานัห)!..ซี?.พ1วิ^
ข้นที.่..

ตรวจสอบ

ส่วไ^2. ความเหึนของ§ย์านวยการโรงพยาบาลลอง 
^1อบุญาตแข้งผู้รับผิคขอบดำเนินการ 
□ ไม่อบุญาค เนี่องจาก

ส่วนที ่3 . สำหรับเข้าหน้าที่
ผลการค่าเนิบงานปรับปรุงข้อมูล^บ่โ'^รงพยาบาลลอง
□ เรียบรัอย
□ ไม่เรียบรัอย เนื่องจาก.......................
ล5ชื่อ..... fi5s!fi..3?i!S.......ผู้คำฒํบการ

(...หา.^.^ร,...-3?........ )
วันที.่........... ........................... .......... ..

คู'
^ ..... ...นายแพทย์เชี่ยวขาฤ^

ฝัย์าน,Jtm1 เรโร่งนยานาสg 0ง
รับเรีองข้นที่.......y. £..ร....?).'.!เวลา.......

' ลง์ซีอ......... ะ7..-. หัวหน้างาบ
‘ ส_า?เน^ว!?^„ซี7ร^ช้ย"TO^นาญการ

F- HSf- 002 (แล้ไขครั้งที ่01 - 15/02/62 )

Scanned with CamScanner


