
บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอมหำชนะชัย  จังหวัดยโสธร  

ที่  ยส ๐๕๓๒/๑๑๕    วันที่    ๑๗   กุมภำพันธ์   ๒๕6๕ 

เรื่อง  กำรด ำเนินงำนโครงกำรพัฒนำศักยภำพคณะกรรมกำร พชอ.มหำชนะชัย  ปี  ๒๕๖๕ 
 

เรียน  สำธำรณสุขอ ำเภอมหำชนะชัย 

 ๑. เร่ืองเดิม 
                         ตำมท่ีส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ได้ด ำเนินโครงกำรประเมินคุณธรรมและควำม
โปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment : ITA) ซึ่งเป็น
กำรประเมินเพื่อวัดระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ โดยใน EB ๑๒ 
ก ำหนดให้หน่วยงำนมีกำรเปิดโอกำสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกำสเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำนตำม
ภำรกิจของหน่วยงำน 

 ๒. ข้อเท็จจริง  
     ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอมหำชนะชัย   งำนบริหำรท่ัวไป  โดยส ำนักงำนเลขำนุกำร 
พชอ. ได้ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรขับเคล่ือนกำรพัฒนำศักยภำพคณะกรรมกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตระดับ
อ ำเภอ(พชอ.) อ ำเภอมหำชนะชัย ปีงบประมำณ ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคล่ือนกำรด ำเนินงำนของ 
พชอ.อ ำเภอมหำชนะชัย ให้มีส่วนร่วมในกำรวำงแผน ร่วมแสดงควำมคิดเห็นในกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจ 
และนโยบำยของหน่วยงำน โดยมีกิจกรรมท่ีสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วนและภำคีเครือข่ำย อ ำเภอมหำ
ชนะชัย จังหวัดยโสธร 

 ๓. ข้อเสนอ 
      จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และน ำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงำน     
 
 
                                                      (นำยสมชำติ  ยอดดี) 
                  นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
 

                                                        ทรำบ/ด ำเนินกำร 
 
 

 
 
 

 
           



























EB12 ภาพถ่ายกิจกรรม 

ภาพข่าว/ภาพ ประชุมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ พชอ.สู้ภัยโควิด 2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอมหำชนะชัย จังหวัดยโสธร งำนบริหำรท่ัวไป                                        

ที่  ยส ๐๕๓๒/ ๑๑๗  วันที่   ๑๗   กุมภำพันธ์    ๒๕65 

เรื่อง  รำยงำนผลกำรประชุมโครงกำรพัฒนำศักยภำพคณะกรรมกำร พชอ.มหำชนะชัย ประจ ำปี ๒๕๖๕            
 

เรียน    สำธำรณสุขอ ำเภอมหำชนะชัย  
 

                      ตำมท่ี  ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอมหำชนะชัย งำนบริหำรงำนท่ัวไป ส ำนักงำนเลขำนุกำร พชอ.
มหำชนะชัย  ได้ได้จัดท ำโครงกำรพัฒนำศักยภำพคณะกรรมกำร พชอ.มหำชนะชัย ประจ ำปี ๒๕๖๕  โดยจัดกำร
ประชุมในวันท่ี ๘  กุมภำพันธ์ ๒๕๖๕  เวลำ ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องประชุมพระเรืองไชยช ำนะ ท่ีว่ำกำรอ ำเภอมหำ
ชนะชัย   เพื่อเพื่อขับเคล่ือนกำรด ำเนินงำนของ พชอ.อ ำเภอมหำชนะชัย ให้มีส่วนร่วมในกำรวำงแผน ร่วม
แสดงควำมคิดเห็นในกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจและนโยบำยของหน่วยงำน โดยมีกิจกรรมท่ีสร้ำงกำรมีส่วนร่วม
ของทุกภำคส่วนและภำคีเครือข่ำย อ ำเภอมหำชนะชัย จังหวัดยโสธร แล้วนั้น 

ดังนั้น   ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอมหำชนะชัย จึงขอรำยงำนผลกำรจัดกิจกรรมโครงกำรฯ 
ดังกล่ำว และรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำร เพื่อเป็นแนวทำงในกำรด ำเนินกำรขับเคล่ือนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต
ของหน่วยงำนและภำคีเครือข่ำยท่ีเกี่ยวข้อง  ต่อไป และขออนุญำตน ำข้อมูลเผยแพร่บนเวปไซต์หน่วยงำน 

จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำ  

                                                 

            

    (นำยสมชำติ  ยอดดี) 

                   ผู้ช่วยสำธำรณสุขอ ำเภอมหำชนะชัย ฝ่ำยบริหำร  

        

                           ทราบ / แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการ 



 

   

 

   
                                                                

 

 

 

วาระก่อนการประชุม 
- ไม่มี 

วาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
๑.๑ แนวทางการด าเนินงานคณะกรรมการพฒันาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.)  มหาชนะชัย 
                 ประธาน พชอ.มหาชนะชัย ให้แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยกลไกล พชอ. ให้เป็นรูปธรรม  
ทุกภาคส่วน/ภาคีเครือข่ายต้องมีส่วนร่วม  การก ากับ  ติดตาม ผลการด าเนินงานต่อเนื่อง และเน้นหนักการ
ด าเนินการตามประเด็นพัฒนาคุณภาพชีวิตของ พชอ.มหาชนะชัย ท่ีผ่านกระบวนการจัดล าดับความส าคัญของ
คณะกรรมการฯ  นอกจากนั้น  ต้องมีคณะกรรมอนุกรรมการท่ีรับผิดชอบแต่ละประเด็น มีการรายงานผลการ
ด าเนินงานประจ าเดือน ไตรมาส  บูรณาการงบประมาณในพื้นท่ีในการท างาน  ตามเอกสาร electronic file 
               มติท่ีประชุม     รับทราบ 
๑.๒  ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการ พชอ. อ าเภอมหาชนะชัย  ปี ๒๕๖๕ (ฉบับแก้ไข)    
                ประธาน พชอ.มหาชนะชัย   แจ้งและทบทวนคณะกรรมการ พชอ.อ าเภอมหาชนะชัย คณะอนุกรรมการ 
และคณะท างาน ตามค าส่ัง อ าเภอมหาชนะชัย ท่ี  ๑๓๖ / ๒๕๖๓  ลงวันท่ี  ๑๖  เมษายน  ๒๕๖๓  มอบฝ่ายเลขาฯ 
ด าเนินการแก้ไข/ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน 
                มติท่ีประชุม     รับทราบ 

วาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
- ไม่มี 

วาระท่ี ๓ เรื่องติดตามการประชุมครั้งท่ีแล้ว 
- ไม่มี 

วาระท่ี ๔ เรื่องแจ้งท่ีประชุมทราบ 
๔.๑ สถานการณ์ด้านสุขภาพประชาชนพื้นท่ีอ าเภอมหาชนะชัย และผลการด าเนินงานขับเคล่ือนฯ ปี 256๔ 
           นายณัฐวุฒิ  จันทร์สว่าง  สาธารณสุขอ าเภอมหาชนะชัย  เลขานุการ พชอ.อ าเภอมหาชนะชัย  ได้มอบหมาย
ให ้นายสมชาติ  ยอดดี  ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอมหาชนะชัย  ผู้ช่วยเลขานุการ พชอ.  น าเสนอสรุปข้อมูลสถานการณ์
ด้านสุขภาพของประชาชนในพื้นท่ีอ าเภอมหาชนะชัย  รอบท่ีผ่านมา  เพื่อเป็นฐานข้อมูลน าเข้าประกอบการพิจารณา
ติดตามก ากับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตอ าเภอมหาชนะชัย 
           มติท่ีประชุม     รับทราบ 
วาระท่ี ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา 
๓.๑   การขับเคล่ือนการด าเนินงานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) อ าเภอมหาชนะชัย 
        นายศรี  ศรีพุทธรินทร์  ประธาน  พชอ.อ าเภอมหาชนะชัย  ให้แนวทางการด าเนินงานพร้อมเร่งรัดการ

ด าเนินการให้เป็นรูปธรรม รวดเร็ว จริงจัง และต่อเนื่อง   จากการด าเนินการในพื้นท่ีท่ีผ่านมายังไม่เห็นรูปธรรมและ
ความชัดเจน ภายใต้บริบทและข้อจ ากัดต่างๆ  รวมถึงงบประมาณในการขับเคล่ือนการด าเนินงานของคณะกรรมการ
ฯ โดยการจัดต้ังกองทุน พชอ. มหาชนะชัย  ดังนั้น  ในการด าเนินการขอให้คณะกรรมการ ทุกท่านและผู้เกี่ยวข้องได้
ให้ความส าคัญในบทบาทภารกิจตามค าส่ังท่ีได้รับมอบหมาย  และของให้ทุกพื้นท่ีด าเนินการตามประเด็นพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ ปี ๒๕๖๔ หากมีปัญหา/อุปสรรค  ให้น าแจ้งในท่ีประชุมประจ าเดือน พชอ. เพื่อหาแนวทาง
พัฒนาแก้ไขปัญหาร่วมกนั เพื่อให้การขับเคล่ือนการด าเนินงานของคณะกรรมการ พชอ. อ าเภอมหาชนะชัย  บรรลุ
วัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ต่อไป  
         มติท่ีประชุม    รับทราบ 
 
 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการพฒันาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) คณะอนุกรรมการและคณะท างานฯ 
อ าเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร  โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ พชอ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๕  

วันท่ี  ๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๕  เวลา ๐๙.๐๐  น. ห้องประชุมท่ีว่าการอ าเภอมหาชนะชัย 



 

   

 

   
                                                                

 

ลงช่ือ         ศรี ศรีพุทธรินทร์      ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม 
                                   (นายศรี  ศรีพุทธรินทร์)   

                                                                            นายอ าเภอมหาชนะชัย 
                                                                      ประธาน พชอ.อ าเภอมหาชนะชัย                                                          

3.2  การก าหนดประเด็นร่วมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) อ าเภอมหาชนะชัย ปี ๒๕๖๔ 
นายศรี  ศรีพุทธรินทร์   นายอ าเภอมหาชนะชัย ประธาน พชอ.มหาชนะชัย แจ้งท่ีประชุมในประเด็นการ

ขับเคล่ือนของ พชอ. ในรอบปีท่ีผ่านมา ปี 256๔  และในท่ีประชุมสามารถประเด็นเพิ่มเติมจากข้อมูลการน าเสนอ
สถานการณ์ด้านสุขภาพที่เป็นประเด็นร่วมได้  พรอ้มให้ข้อเสนอวัตถุประสงค์การพัฒนาแต่ละประเด็นท่ีเสนอ   ซึ่ง
ประเด็นร่วมควรยังประเด็นหลัก  ๒  ประเด็น และประเด็นรอง  
                          การก าหนดประเด็นร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ) อ าเภอมหาชนะชัย  ดังต่อไปนี้ 
                               ประเด็นหลักท่ี ๑   การจัดการส่ิงแวดล้อม 
                               ประเด็นหลักท่ี ๒   การส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
                               ประเด็นรอง         การส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส 
                มติท่ีประชุม     รับทราบ/เห็นชอบ 

3.๓  การจัดท าแผนการปฏิบัติงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) อ าเภอมหาชนะชัย  ปี ๒๕๖๕ 
                           นายศรี  ศรีพุทธรินทร์   นายอ าเภอมหาชนะชัย ประธาน พชอ.มหาชนะชัย มอบหมายประธาน
คณะอนุกรรมการแต่ละประเด็น ๓  ประเด็น เพื่อขับเคล่ือนการด าเนินงานและก ากับ ติดตาม 

               ประเด็นหลักท่ี ๑   การจัดการส่ิงแวดล้อม  ประธานคณะอนุกรรมการ  นายสราวุธ  นามสีลี ปลัดอาวุโส
อ าเภอมหาชนะชัย   ยุทธศาสตร์ “มหาชนะชัยเมืองสะอาด” 
               ประเด็นหลักท่ี ๒   การส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย  ประธานคณะอนุกรรมการ  นายแพทย์นพพล  
ธาดากุล  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลมหาชนะชัย   ยุทธศาสตร์ “เด็กฉลาดไอคิวเกิน ๑๐๐” 
               ประเด็นรอง         การส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ประธานคณะอนุกรรมการ  
นายก่อเกียรติ  สมลี   ประธานชมรมผู้สูงอายุต าบลหัวเมือง ยุทธศาสตร์ “ชมรมผู้สูงอายุคุณภาพ” 
                โดยก าหนดแผนการประชุมประจ าเดือน  พชอ.   ๑  ครั้ง/เดือน  และสรุปผลงานภายในเดือน มีนาคม 
๒๕๖๕ (เปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม) 
                และได้มอบหมายให้เลขานุการ พชอ.มหาชนะชัย  ได้จัดท าหนังสือแจ้งสรุปรายงานการประชุม แจ้งให้
คณะกรรมการ และหน่วยงานราชการและภาคีท่ีเกี่ยวข้อง ทราบ  และจัดต้ังกลุ่มไลน์ พชอ.มหาชนะ เพื่อส่งข้อมูล/
การด าเนินงาน/ติดต่อประสานงาน electronic file คณะกรรมการฯ 

 
วาระท่ี ๔  เรื่องอื่นๆ   

- ไม่มี 
ลงช่ือ       สมชาติ  ยอดดี      ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 

                                     (นายสมชาติ  ยอดดี)   
                                      ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอมหาชนะชัย    

 

ลงช่ือ      ณัฐวุฒิ  จันทร์สว่าง   ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม 
                                   (นายณัฐวุฒิ  จันทร์สว่าง)   

                                                สาธารณสุขอ าเภอมหาชนะชัย  เลขานุการ พชอ.     
                                              



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอมหาชนะชัย 
ตามประกาศส านักงานสาธารณสุขอ าเภอมหาชนะชัย  

เร่ือง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2565 
ส าหรับหน่วยงานใน ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอมหาชนะชัย 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัด ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอมหาชนะชัย 
 

ชื่อหน่วยงาน : ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอมหำชนะชัย จังหวัดยโสธร  
วัน/เดือน/ปี :    1๗  กุมภำพันธ์  256๕ 
หัวข้อ :    ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอมหำชนะชัยเปิดโอกำสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ำมำมีส่วนร่วมตำมภำรกิจของ
หน่วยงำน ประจ ำปีงบประมำณ 256๕   
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสำรแนบ)  
        ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอมหำชนะชัยเปิดโอกำสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ำมำมีส่วนร่วมตำมภำรกิจของ
หน่วยงำน ประจ ำปีงบประมำณ 256๕  ตำมโครงกำรพัฒนำศักยภำพคณะกรรมกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตระดับ
อ ำเภอ (พชอ.) มหำชนะชัย จังหวัดยโสธร   
  
Link ภายนอก : ไมมี่  

หมายเหตุ:…………………………………………………………………………………………………………………............................. 
.......................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................  

 
 

          

ผู้รับผิดชอบกำรให้ข ้อมูล ผู้อนุมัติรับรอง 

  

 

(นำยสมชำติ  ยอดดี)  
ต ำแหน่ง นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร  

         วันท่ี...๑๗...เดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ.256๕                      วันท่ี...๑๗...เดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ.256๕                       
 

 

ผู้รับผิดชอบกำรนำข้อมูลข้ึนเผยแพร ่

 
(นำยจักรพงษ์  เสำร์ทอง) 

    
(นำยกิ่งเพชร  ศรีเทียน) 

                                          ต ำแหน่ง นักวชิำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร                             
                                             วันท่ี...๑๗...เดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ.256๕                       
                         




