
 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลท่ายาง 

สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
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วัน/เดือน/ปี:.............๑๔ มีนาคม ๒๕๖๖.................................................................................................  
หัวข้อ:......รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม โรงพยาบาลท่า
ยางประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๖(รอบ ๖ เดือน) และขออนุมัติเผยแพร่เว็บไซต์ของหน่วยงาน 
รานละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
...................ตามเอกสารแนบ............................................................................................................................... 
...................................................................................................... ................................................................ 
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Linkภายนอก:………http://www.thayanghospital.go.th/……………………………………………... 
หมายเหตุ:………………………………………………………………………………………………………………………………...... 
................................................................................................................................................................................ 
....................................................................................... ............................................................................... 

 

ผู้รับผิดชอบการให้ข ้อมูล ผู้อนุมัติรับรอง 

  

วีรชาติ  พันธุ์บ้านแหลม 

(นายวีรชาต ิ พันธุ์บ้านแหลม) 

จตุภูม ิ นีละศร ี

 (นายจตุภูมิ  นีละศรี) 

ต าแหน่ง นักจัดการงานทัว่ไปช านาญการ 

วันที ่๑๔ มีนาคม ๒๕๖๖ 

ต าแหน่ง นายแพทยช์ านาญการพิเศษ 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลท่ายาง 

วันที ่๑๔ มีนาคม ๒๕๖๖ 

  
 

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร ่
 

โกเมน  สีด ี
(นายโกเมน  สีดี) 

ตำแหน่ง นักวชิาการคอมพิวเตอร์ 
วันที ่๑๔ มีนาคม ๒๕๖๖ 

 
  





 

แบบฟอร์มที่ 2 
แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 

 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2565-30 มีนาคม 2566) 
 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2566-31 สิงหาคม 2566) 
 
ชื่อชมรม       ชมรมจริยธรรม โรงพยาบาลท่ายาง  หน่วยงาน    โรงพยาบาลท่ายาง 
สถานที่ต้ัง      259/6 หมู่ 1 ต าบลท่ายาง อ าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี  76130 
ชื่อผู้ประสานงาน   นายวีรชาติ พันธุ์บ้านแหลม โทรศัพท์    082-9878836 
จ านวนกิจกรรมที่ก าหนดตามแผนการด าเนินงาน ทั้งสิ้น   4 กิจกรรม 
จ านวน กิจกรรมที่ด าเนินการจริงในปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 4 กิจกรรม 
จ านวนงบประมาณที่ใช้ด าเนินการจริงในปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 รวม 8,400 บาท 

 จากงบประมาณปกติของหน่วยงาน รวมทุกกิจกรรม จ านวน  บาท 
 จากงบประมาณอื่น ๆ รวมทุกกิจกรรม จ านวน 8,400 บาท 

 
 

รายละเอียด ดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

กิจกรรม วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ผลส าเร็จ งบประมาณ 
ที่ใช ้

(บาท) 

ระยะเวลาที่ด าเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 ผลการด าเนินการ 
ผลลัพธ์ 

เชิงปริมาณ 
ผลลัพธ์ 

เชิงคุณภาพ 
ไตรมาส ๑ 

(ต.ค.-ธ.ค.65) 
ไตรมาส ๒ 

(ม.ค.-มี.ค.66) 
ไตรมาส ๓ 

(เม.ย.-มิ.ย.66) 
ไตรมาส ๔ 

(ก.ค.-ก.ย.๖6) 
1. ผู้บริหาร หวัหนา้กลุ่มงาน/งาน
เจ้าหน้าที่ร่วมกัน ประกาศเจตนารมณ์
การบริหารงานเป็นองค์กรคุณธรรม 
ซ่ือสัตย์ สุจริต 
 

เพื่ อ ให้ ผู้ บ ริ ห ารแล ะ
เจ้าหน้าที่แสดงเจตจ านง
สุจริตและมุ่งมั่นในการ
บริห ารงาน ให้ ส า เร็ จ
อย่างมีธรรมาภิบาล 

คณะกรรมการ
บริหาร 

ผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่
ประกาศ
เจตนารมณ์ปีละ 
1 ครั้ง 

เจ้าหน้าที่มี
ค่านิยมและ
จิตส านึก
วัฒนธรรมที่ดีงาม 
เกิดสังคมที่
เกื้อกูลและ
แบ่งปันภายใน
หน่วยงานและ
ชุมชน 

-        ผู้บริหาร หวัหน้ากลุ่มงาน/งาน
เจ้าหน้าที่ร่วมกัน ประกาศ
เจตนารมณ์การบริหารงานเป็น
องค์กรคุณธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต 
เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2565 

2. อบรมเสริมสร้างคุณธรรมและ   
ความสามัคคีของบุคลากรเครือข่าย
โรงพยาบาล ท่ายาง 
 

เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมในองค์กรและ
เสริมสร้างความรู้เรื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

กลุ่มงานบริหาร
ทั่วไป 

จ านวนผู้เข้ารว่ม
ประชุมไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 80 

เจ้าหน้าที่มี
ค่านิยมและ
จิตส านึก
วัฒนธรรมที่ดีงาม 
เกิดสังคมที่
เกื้อกูลและ
แบ่งปันภายใน
หน่วยงานและ
ชุมชน 

-     ด าเนินการเมื่อวันที่        
26 ธันวาคม 2565 

3. จิตอาสาสจุริตตามศาสตร์พระราชา 
 

เพื่อส่งเสริมให้เกิด
ความคิดและน าแนว
ปฏิบัติศาสตร์พระราชา
ไปปฏิบัติในชีวิตการ
ท างาน เน้นคุณธรรม 
วินัย พอเพียง สจุริต จิต
อาสา และภายใต้
แนวคิด “จิตพอเพียง
ด้านทุจริต” 

คณะกรรมการ
บริหาร 

ผู้บริหาร/หัวหนา้
กลุ่มงาน/
เจ้าหน้าที่ร่วมกัน
จัดกิจกรรม จิต
อาสาในองค์กรไม่
น้อยกว่า  
4   ครั้ง/ป ี

เจ้าหน้าที่มี
ค่านิยมและ
จิตส านึก
วัฒนธรรมที่ดีงาม 
เกิดสังคมที่
เกื้อกูลและ
แบ่งปันภายใน
หน่วยงานและ
ชุมชน 

-     - หน่วยแพทย์อาสา(พอ.สว.)  
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 
- ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 
ปี 2566 
- กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา
สิ่งแวดล้อมก าจัดแหล่งเพาะพันธุ์
ยุงลาย วันที่ 10 กุมภาพันธ ์
2566 
- หน่วยแพทย์อาสา(พอ.สว.)  
วันที่ 9 มีนาคม 2566 
- จัดกิจกรรมสภาความดี เมื่อ
วันที่ 10 มีนาคม 2566 

 




