
 

 

 

                                         บันทึกขอความ 
สวนราชการ  สํานักงานสาธารณสุขอําเภอมหาชนะชัย  อําเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร   

ที ่ ยส  ๐๕๓๒/๗๒๔                                    วันที่   ๑๒    ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรื่อง   ขออนุมัติจัดประชุม / อบรม และดําเนินการโครงการฯ 

เรียน   สาธารณสุขอําเภอมหาชนะชัย 
 

     ดวย งานบริหารท่ัวไป สํานักงานสาธารณสุขอําเภอมหาชนะชัย  ไดมีกําหนดจัดการประชุมอบรม

เสริมสรางพฤติกรรม จริยธรรม ในการปองกันและปราบปรามการทุจริตใหกับบุคลากรในสังกัดสํานักงานสาธารณสุข

อําเภอมหาชนะชัย  จังหวัดยโสธร ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๕ เพื่อสงเสริมใหบุคลากรยึดถือและปฏิบัติตนในอันท่ีจะ

มุงมั่นปฏิบัติหนาท่ีดวยความซื่อสัตย สุจริต เสมอภาค และเปนธรรม สรางความเช่ือมั่นและศรัทธาตอประชาชน 
สนับสนุนและพัฒนาการขับเคล่ือนการดําเนินงานชมรมจริยธรรมอําเภอมหาชนะชัยใหเปนรูปธรรม นั้น ซึ่งไดมีการ

ดําเนินการรวมกับการประชุมประจําเดือนเจาหนาท่ีสาธารณสุข นั้น 
 

                ในการนี้ เพื่อใหการดําเนินงานฯ  บรรลุวัตถุประสงคและมีประสิทธิภาพ  จึงใครขออนุมัติ  

จัดประชุม/อบรม/กิจกรรม ใหความรูกลุมเปาหมายตาง ๆ ประกอบดวย  ผูชวยสาธารณสุขอําเภอ  ผูอํานวยการ

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล และเจาหนาท่ีสาธารณสุข ในสังกัด สสอ.มหาชนะชัย เพื่อเสริมสรางพฤติกรรม 

จริยธรรมในการปองกันและปราบปรามการทุจริตใหกับบุคลากรสังกัด   ในวันท่ี  ๗  มกราคม ๒๕๖๕  ณ  หอง

ประชุมสํานักงานสาธารณสุขอําเภอมหาชนะชัย พรอมท้ังใหนําหลักฐาน/กิจกรรมดังกลาว นําเผยแพรข้ึนเว็บไซต  

ของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอมหาชนะชัย และติด ประกาศบอรดประชาสัมพันธใหทราบโดยท่ัวกัน  
 

                จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ  

 

 

       (นายสมชาติ  ยอดดี) 

            ผูชวยสาธารณสุขอําเภอมหาชนะชัย ฝายบริหาร 

       ทราบ/อนุมัติใหดําเนนิการ         



 

 

 

                                         บันทึกขอความ 
สวนราชการ  สํานักงานสาธารณสุขอําเภอมหาชนะชัย  อําเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร   

ที ่ ยส  ๐๕๓๒/๑๑                                    วันที่   ๘   มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เรื่อง   รายงานผลการจัดจัดประชุม / อบรม  

เรียน   สาธารณสุขอําเภอมหาชนะชัย 
 

     ดวย งานบริหารท่ัวไป สํานักงานสาธารณสุขอําเภอมหาชนะชัย  ไดจัดการประชุมอบรมเสริมสราง

พฤติกรรม จริยธรรม ในการปองกันและปราบปรามการทุจริตใหกับบุคลากรในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขอําเภอมหา

ชนะชัย  จังหวัดยโสธร ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๕ เพื่อสงเสริมใหบุคลากรยึดถือและปฏิบัติตนในอันท่ีจะมุงมั่น

ปฏิบัติหนาท่ีดวยความซื่อสัตย สุจริต เสมอภาค และเปนธรรม สรางความเช่ือมั่นและศรัทธาตอประชาชน สนับสนุน
และพัฒนาการขับเคล่ือนการดําเนินงานชมรมจริยธรรมอําเภอมหาชนะชัยใหเปนรูปธรรม นั้น ซึ่งไดมีการดําเนินการ

รวมกับการประชุมประจําเดือนเจาหนาท่ีสาธารณสุข ใหความรูกลุมเปาหมายตาง ๆ ประกอบดวย  ผูชวย

สาธารณสุขอาํเภอ  ผูอาํนวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล และเจาหนาท่ีสาธารณสุข ในสังกัด สสอ.มหา

ชนะชัย เพื่อเสริมสรางพฤติกรรม จริยธรรมในการปองกันและปราบปรามการทุจริตใหกับบุคลากรสังกัด   ในวันท่ี  ๗  

มกราคม ๒๕๖๕  ณ  หองประชุมสํานักงานสาธารณสุขอําเภอมหาชนะชัย แลวนั้น 
 

                ในการนี้ เพื่อใหการดําเนินงานฯ  บรรลุวัตถุประสงคและมีประสิทธิภาพ  จึงขอรายงานผลการ 

จัดกิจกรรมการประชุม/อบรม ดังกลาว มีผูเขารวมกิจกรรม  จํานวน   ๔๓  คน  พรอมท้ังใหนําหลักฐาน/กิจกรรม

ดังกลาว นําเผยแพรข้ึนเว็บไซต ของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอมหาชนะชัย และติด ประกาศบอรดประชาสัมพันธให

ทราบโดยท่ัวกัน  
 

                 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  

 

 

       (นายสมชาติ  ยอดดี) 

            ผูชวยสาธารณสุขอําเภอมหาชนะชัย ฝายบริหาร 

       ทราบ/แจงผูเกี่ยวของ         
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รายงานการประชุมส านักงานสาธารณสุขอ าเภอมหาชนะชัย 
คร้ังที่ 1 /25๖๕ 

วันที่ ๗ มกราคม  25๖๕ 
ณ ห้องประชุมส านักงานสาธารณสุขอ าเภอมหาชนะชัย 

----------------------------- 

ผู้มาประชุม 
ล าดับที่ ชื่อตัว – ชื่อสกุล ต าแหน่ง/หน่วยงาน หมายเหตุ 
๑ นายณัฐวุฒิ จันทร์สว่าง สาธารณสุขอ าเภอมหาชนะชัย  
๒ นายสมชาติ  ยอดดี ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอ(ฝ่ายบริหาร)  
3 นายจักรพงษ์  เสาร์ทอง ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอ(ฝ่ายวิชาการ)  
4 นางสุมาลี  หล้าแหล่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  
5 นายเอนก พุฒช้อน นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  
6 นายสมัย ชาเมืองกุล นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  
7 นายนิรุทธ์ ยุทธรรม เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน  
8 นางกฤติยาภรณ์  สุวรรณค า เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน  
9 นางวิลาวัณย์  มูลเกตุ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  
10 นายวิระนันท์ เพลินสมบัติ เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส  
11 นางปริยาภัทร  ศรีฐาน เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน  
12 นางนงค์ลักษณ์  ปัดภัย พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  
13 นายปิติสุข  ประสาร เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส  
14 นางวราภรณ์  อาจอาสา นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  
15 นางศุภัคนันท์  เครือแสง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  
16 นางสาวบังอร มั่งมูล แพทย์แผนไทย  
17 นางสาวกัลยา  จวนสาง จพ.สาธารณสุขปฏิบัติงาน  
18 นายอ าพล  เศลารักษ์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  
19 นางสาวสุรีรัตน์ อาจอาสา นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  
20 นางสาวนิภัทรา ศรไชยญาติ จพ.พนักงานสาธารณสุขช านาญงาน  
21 นางสาวนริศรา  พรมบุตร จพ.เภสัชกรรมช านาญงาน  
22 นางสาวจุฬารักษ์ จันทะคูณ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  
23 นางเบญจมาศ บุญโถน พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  
24 นางณัฐริกา จุ่ยนิ่ม พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  
25 นางสุภาพร ศรียานนท์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  
26 นายกล้า นิระบุตร นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  
27 นายนิติกร กองทอง เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน  
28 นางสาวแขไข ภัยแคล้ว พยาบาลวิชาชีพ  
29 นายนนทวรรษ สอนกะสิน นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  
30 นายสันติ จันทะฤทธิ์ จพ.เภสัชกรรมช านาญงาน  
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เริ่มประชุมเวลา  ๐๘.๓0 น. 
วาระก่อนประชุม : ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอมหาชนะชัย นายสมชาติ  ยอดดี  บรรยาย/อบรมพัฒนาองค์

ความรู้ เสริมสร้างพฤติกรรม จริยธรรม ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน การให้และรับของขวัญข้าราชการช้ันผู้ใหญ่ในช่วง
เทศกาลให้กับบุคลากรในสังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอมหาชนะชัย  จังหวัด
ยโสธร ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

เริ่มประชุมประจ าเดือน เวลา  ๑๐.๐0 น. 
 

1.ให้ รพ .สต .ทุกแห่งออกแผนการฉีดวัคซีนในหมู่บ้าน 1 หมู่บ้านต้องมีจุดฉีด 1 แห่ง                                  
อ าเภอมหาชนะชัยจะมีจุดฉีดวัคซีน 17 จุด รวมโรงพยาบาลมหาชนะชัย เป้าหมายคือ คนท่ีไม่ยอมฉีด 

๒.ให้ รพ.สต.ทุกแห่งส ารวจร้านค้าร้านช าแผงลอยว่าฉีดวัคซีนครบทุกร้านไหม  
๓.มอบผู้ช่วยวิชาการท าสต๊ิกเกอร์บ้านนี้มีภูมิ หรือ Smarthome ให้ทันช่วงประเพณีแห่มาลัยข้าวตอก 
๔.การประกวด อสม. ชนะเลิศในสาขานมแม่ คือ รพ.สต.บ้านเหล่าใหญ่ และสาขา สสมช. รพ.สต.

บ้านสงยาง  
๕.เรื่องการตวจราชการ เดือนกุมภาพันธ์ มอบผู้ช่วยวิชาการจัดต้ังคณะท างานและรวบรวมผลงานแต่

ละด้าน ให้ รพ.สต.ทุกแห่งสรุปผลงานการปฏิบัติราชการประจ าปี ส่งภายในเดือนธันวาคม 
๖.Covid free setting  
         1. แนวปฏิบัติด้านอนามัยส่ิงแวดล้อม 

1.1 แนวปฏิบัติด้านสุขอนามัยและความปลอดภัย 
- สถานประกอบการผ่านเกณฑ์ประเมิน Thai Stop COVID plus และมี 

Certificate และประเมิน 
ทุก 14 วัน 

- ท าความสะอาดพื้นผิวจุดสัมผัสทุก 1-2 ช่ัวโมง 
1.2 แนวปฏิบัติด้านการเว้นระยะห่าง 

- จ ากัดจ านวนคน ไม่เกิน 1 คน ต่อ 4 ตร.ม. หรือจัดให้มีการรักษาระยะห่างอย่าง
น้อย 1 -2 เมตร 

- มีมาตรการ ห้ามมีการรวมตัวกันจุดใดจุดหนึ่ง 
1.3 แนวปฏิบัติด้านการระบายอากาศ 

- ห้องน้ ามีระบบระบายอากาศท่ีดี หรือเปิดพัดลมระบายอากาศในห้องน้ า
ตลอดเวลาท่ีให้บริการ 

2. แนวปฏิบัติด้านผู้ให้บริการ 
2.1 มีภูมิคุ้มกัน 

- พนักงานทุกคน ฉีดวัคซีนอย่างน้อย 2 เข็ม 
2.2 ไม่พบเช้ือโดยการคัดกรอง 

- พนักงานทุกคนคัดกรองความเส่ียงทุกวันด้วย Thai Save Thai (TST) หรือ APP 
อื่นๆ 

- จัดหา ATK ให้พนักงาน และตรวจ ATK ทุก 7 วัน 
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3. แนวปฏิบัติด้านผู้รับบริการ 

- มีการควบคุมก ากับให้ผู้ใช้บริการคัดกรองความเส่ียงก่อนเข้าสถานท่ีด้วย ไทยเซฟ
ไทย 

- จัดให้มีการลงทะเบียนก่อนเข้าและก่อนออกจากสถานท่ี ด้วยแอพพลิเคช่ันท่ีทาง
ราชการก าหนด เช่น ไทยชนะ หรือจัดให้มีสมุดส าหรับลงทะเบียน 

- มีการก ากับการปฏิบัติตามมาตรการ DMHT ของผู้ใช้บริการ 
ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่อง ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

หัวหน้าส่วนราชการ 
-ไม่มี- 

 กวป. 
 -ไม่มี- 

มติที่ประชุม รับทราบ 
ระเบียบวารที่ ๒    เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 11/ ๒๕๖4  
       -รับรอง- 
 
ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุม ครั้งท่ี ๑๑ / ๒๕๖4 
   -ไม่มี- 
  มติที่ประชุม  รับทราบ   
 
ระเบียบวาระที่ ๔   เรื่องเพื่อทราบและพิจารณา     
 ๔.๑. เรื่องจากงานบริหารการเงิน พัสดุ  โดยคุณสมชาติ  ยอดดี 
  4.1.1 เรื่องงานพัสดุได้จองเลขเรียบร้อยแล้ว  
  4.1.2 ให้ รพ.สต.ทุกแห่งจัดท าแผนจัดหาพัสดุ  

4.2 การบริหารทรัพยากรบุคคล  
  4.2.1 การย้ายบุคลากร 2 ท่าน คือ นางศุภัคนันท์  เครือแสง ย้ายไปเป็นผู้อ านวยการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลดงจงอาง และ นายวิโรจน์ สุวรรณค า ย้ายมาเป็นผู้อ านวยการโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านพระเสาร์ และค าส่ังพิจารณาพนักงานกระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติหน้าท่ี ค าส่ังท่ี 
๒๓๑/๒๕๖๔ วันท่ี ๑๘ พฤศจิกายน 2๕๖4  จ านวน 2 คน คือ นางสาวเบญจพร กองมา    และ นางสาว
เมธนันท์  ศักด์ิวงค์ เปล่ียนต าแหน่งจากเจ้าพนักงานแพทย์แผนไทย เป็นเจ้าพนักงานสาธารณสุข                  
(แพทย์แผนไทย)  

4.2.2 บุคคลท่ีไม่สมัครใจถ่ายโอนภารกิจไปยัง อบจ. ล่าสุด รพ.สต.ท่ีสมัครใจถ่ายโอน
ภารกิจ  มี 4 แห่ง คือ รพ.สต.คุ้ม,รพ.สต.โพธิ์ศรี,รพ.สต.เหล่าใหญ่ และ รพ.สต.พระเสาร ์ผู้บริหารที่ขอย้าย 
จ.1๘ เข้าไปยังหน่วยถ่ายโอนภารกิจมี ๒ ท่าน คือ นางกฤติยาภรณ์  สุวรรณค า ย้ายเข้าไปท่ี รพ.สต.บ้านคุ้ม            
และนายอเนก พุฒซ้อน ย้ายไปท่ี รพ.สต.บ้านพระเสาร์ สสจ.ยโสธรแจ้งให้เขียนแจ้งความจ านงไว้ก่อน  

  4.2.3 สัญญาจ้างของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขท่ัวไป ปีงบประมาณ 2565 เอกสารต่อ
เรียบร้อยแล้ว ลงนามเรียบร้อยแล้ว ค าส่ังเพิ่มค่าจ้างของ พกส.มาแล้ว จะน าเอกสารส่งให้ทุกท่านได้ท าเบิก
ค่าจ้างท่ีเป็นอัตราเพิ่มแล้ว  
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4.3  ค่าตอบแทน ฉ.11 เดือนสิงหาคม และกันยายน เบิกครบหมดแล้ว 

4.3.1 ค่าตอบแทน ฉ.11 รอบตุลาคม ถึง พฤศจิกายน 2564 ขอให้ทุกแห่งท าแบบฟอร์มขอ
สนับสนุนแบบโอนจ่ายขาดเตรียมไว้ส่งสัปดาห์หน้าจะแจ้งวันส่งอีกครั้ง 

4.3.2 ค่าตอบแทนการปฏิบัติใน CI,HI เอกสารเรียบร้อยแล้วเหลือต้ังฎีกาเบิกจ่าย 
4.3.3 ค่าตอบแทนเส่ียงภัยเดือนกันยายน 2564 ยังไม่ได้รับ  
4.3.4 การเบิกจ่ายค่าตอบแทนด้วยผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-1๙

ได้รับเรียบร้อยแล้ว จ านวนเงิน 1,000 และ 1,500 บาท จ านวน 7,000 บาทในส่วนของข้าราชการ และ
บรรจุตรงรอบ ส่วนท่ีเหลือไม่ครบเจ็ดเดือนให้เบิกจากเงินบ ารุง 

4.3.5 การเบิก จ่ายค่าตอบแทนด้วย ผู้ปฏิบั ติงาน ฉีดวัคซีนนอกสถานบริการ                     
ปี 2564  เอกสารล่าสุดส่งเมื่อวันท่ี 9 ธันวาคม 2564 แก้ไขล่าสุด 

4.4  จัดสรรงบ UC ปีงบประมาณ 2565 ล่าสุดเมื่อวันท่ี ๙ ธันวาคม 2564 ได้โอนงบไตรมาสท่ี ๑ 
และไตรมาสท่ี ๒ ค่า คลิกคอร์ส จ านวน 150,000 และค่าจ้างนักเรียนทุน เหลือแค่ 3 แห่ง และมีหนังสือ
แจ้งงบจัดสรรเงิน UC ปีงบประมาณ 2565 ว่ามีการเปล่ียนแปลงเฉพาะค่าใช้จ่ายอื่นๆ ส าหรับ รพ.สต. จาก
เดิมท่ีจากปี 2563-2564 จ านวนเงิน 155,000/ปีทุกแห่ง ปรับมาเป็น 170,000/ปีทุกแห่งเท่ากัน 
ฉะนั้น 50%แรก ไตรมาสท่ี ๑ และไตรมาสท่ี ๒ ได้จัดโอนยอด 85,000 บาทก็คงจะเข้าเงินบ ารุงทุก รพ.สต.
ทุกแห่งก็จะครบไตรมาสค่าบริหารจัดการค่าจ้าง ส่วนของค่าจ้างท่ียังต้องหาแนวทางในการแก้ไขของ พกส .ท่ี
ไม่ใช่นักเรียนทุนเราจะใช้งบส่วนไหน ส่งผลมาถึงงบ PP ท่ียังไม่ได้จัดสรรแต่ร่างไว้เรียบร้อยแล้ว รวมไปถึงค้า
จ้างน้องๆทันตกรรม น้อง พกส.สายสนับสนุนใน รพ.สต. จะต้องหารือก่อนเข้าบอร์ดบริหาร คปสอ.  

 ๔.5 งบค่าเส่ือม ยังไม่ได้โอน เรื่องของการเบิกจ่ายการบริหารจัดการระเรียบก็ยังคงเดิมตามท่าน 
สสจ.ให้ไว้ 

๔.6 กองทุน พชอ. มหาชนะชัย ยังมีเงิน ๑0,100 บาท หากท่านใดสนใจประสงค์จะโอนเข้าสามารถ
ท่ีจะโอนเข้าได้ 

๔.7 กองทุนประกันสุขภาพท้องถิ่นหรือท้องท่ีไตรมาสแรกเรื่องการจัดท าค าส่ังคณะกรรมการและส่ง
เข้าระบบ 

๔.8 การประเมินกองทุนในระบบ 2 ครั้ง/ปี  
4.9 แผนงานโครงการ ผู้ช่วยวิชาการรวบรวมเรียบร้อยแล้ว  

   มติที่ประชุม รับทราบ 
 

4.2 กลุ่มงานหลักสนับสนุนวิชาการและบริการ โดย นายจักรพงษ์ เสาร์ทอง 
 4.2.1 เรื่องของการตรวจราชการ วันท่ี 2-4 กุมภาพันธ์  2465 จะจัดเตรียมแผนงาน
โครงการ และเตรียมทีมต่อไป  
 4.2.2 หนังสือขออนุญาตไปราชการเพื่อรับรองแผนเรียบร้อยแล้วสามารถรับได้ท่ี สสอ. 
 4.2.3 งานกีฬาวันท่ี 24 ธันวาคม 2564 ของอ าเภอมหาชนะชัย ช่วงเช้าเรามีเดินขบวน
พาเหรดเชิญชวน รพ .สต.ทุกแห่งเข้าร่วมเดินขบวน การแต่งกายเส้ือสีเหลือประจ าหน่วยงาน 
ก าหนดการจะแจ้งอีกครั้ง งานตอนเย็นมีโต๊ะจีน เบ้ืองต้นก าหนดไว้ 3 โต๊ะ  
4.3.เรื่องจากกลุ่มงานทันตกรรม โดย นางวราภรณ์ อาจอาสา 
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 4.3.1 กิจกรรมหน่วยแพทย์เคล่ือนท่ี พอ.สว ครั้งท่ี 3 วันท่ี 16 ธันวาคม 2564 ณ 
โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม บ้านราชมุนีได้มีค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานหน่วยแพทย์
อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ดังนี้ 
  1.คณะกรรมการอ านวยการ 
  2.คณะท างานฝ่ายจัดสถานท่ี 
  3.คณะท างานฝ่ายจัดนิทรรศการ 
  4.คณะกรรมการฝ่ายจัดระบบไฟฟ้าและเครื่องเสียง 
  5.คณะท างานสนับสนุนบริการหน่วยแพทย์พอ.สว. 
  6.คณะท างานฝ่ายอ านวยความสะดวก/คัดกรองโควิด-19 
  7.คณะท างานฝ่ายประชาสัมพันธ์/ปฏิคม/อาหารและเครื่องด่ืม 
  8.คณะท างานด้านพิธีการ 
  9.คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ 
 4.3.๒ ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตสภากากาดร่วมกับ รพ ยโสธร ต้ังแต่ 07.00 น.เป็นต้นไป            
ณ หอประชุมโรงเรียนฟ้าหยาด ขอเชิญพยาบาลทุกเรื่องเข้าร่วมวัดความดันโลหิต ขอความอนุเคราะห์ 
อสม.หมู่ละ 2-3 คน เข้าร่วมการปฏิบัติงาน 
 มติท่ีประชุม รับทราบ 
   
4.4 เรื่องจากกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ/งานสุขภาพภาคประชาชน โดย นางสาวจุฬารักษ์ จันทะคูณ 
 4.4.1 การประกวด อสม.ดีเด่น มีหนังสือส่ังการให้เราส่งรายช่ือผลการประกวดระดับอ าเภอ
ไปวันท่ี 30 ทางหนังหน้าส่งไปในวันท่ี 2 จึงได้ทราบว่าไม่มีการประกวดระดับจังหวัด ก็ขอบคุณ ผอ .
รพ.สต.ท่ีได้ร่วมเป็นคณะกรรมการ รายช่ือจัดท าเป็นใบประกาศ และมีเงินรางวัลหาเวทีเชิดชูเกียรติ 
ส่วนการด าเนินงานระดับจังหวัด ได้แจ้งว่าจะมีการซ้อมการน าเสนอจะแจ้งวันเวลาอีกครั้ง 

4.4.2 เรื่องการรายงานผู้เดินทางเข้าอ าเภอมหาชนะชัย ได้แจ้งว่าจะตัดภายในเวลา 12.00 
น. แต่ว่าประมาณบ่ายสาม จะเข้าดูข้อมูล ถ้า รพ.สต.ไหนขาดไปหลายๆวันจะได้แจ้งทาง รพ.สต. 

4.4.3 งาน NCD ได้รับแจ้งจากโรงพยาบาลต้ังแต่เดือนพฤศจิกายนเป็นต้นมาคนท่ีได้รับยา 
จากโรงพยาบาลมหาชนะชัยช่วงนี้จะเป็น อสม.มารับไปให้ แต่ว่า พฤศจิกายนมารบกวนให้ อสม.แจ้ง
คนไข้ให้ไปตามนัดท่ีโรงพยาบาล 
มติที่ประชุม รับทราบ 

  
ระเบียบวาระที่ ๕   เร่ืองจาก รพ.สต. 
  5.1 สรุปยอดเงินจากชมรม ผอ.รพ.สต ท่ีเหลือจากวันเกษียณ ยกมาจ านวน 78,000 บาท 
วันท่ี 3 ธันวาคม 2564 เบิกออกมา จ านวน 20,000 บาท คงเหลือเงิน จ านวน 58,000 บาท น ามาเป็น
ค่าใช้จ่ายต่างๆ หลังจากมติท่ีประชุมวันท่ี 2 ธันวาคม 2564 ได้เบิกเงินออกมา จ านวน 20,000 บาท จ่าย
ค่าถ่ายเอกสารทะเบียนราษฎรให้กับอ าเภอจ านวน 11,000 สวัสดิการ เจ้าหน้าท่ี งานแต่ง งานศพ คลอด
บุตร เหมา 1,000 บาท เราได้ใช้ไปแล้วในงานแต่งน้องต้น น้องมอส  จ านวน 2,000 บาท ช่วยงาน ผอ.
วิระนันท์ เพลินสมบัติ 1,000 บาท คลอดบุตร น้องนฤมล สัจธรรม 1,000 บาท เตรียมวันเกิดประมาณวันนี้ 
475 บาท และค่าใช้จ่ายโต๊ะกีฬา 4,000 บาท ณ ปัจจุบันคงเหลือเงิน 2,232 บาท  
  5.2 ขอติดตามสต๊ิกเกอร์ฉลากยา 
 ปิดประชุม  1๒.3๐  น.     
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                                                                       นางสาวจันจิรา กอแก้ว 
                                                                       (นางสาวจันจิรา กอแก้ว) 
                                                                        ผู้จดรายงานการประชุม 



การประชุมอบรมเสริมสรางพฤติกรรม จริยธรรม ในการปองกันและปราบปรามการทุจริตใหกับบุคลากรในสังกัด

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอมหาชนะชัย  จังหวัดยโสธร ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๕ 

วันที่  ๗  มกราคม ๒๕๖๕  เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๐.๐๐ น.   
ณ  หองประชุมสํานักงานสาธารณสขุอาํเภอมหาชนะชัย 





มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 











ข้อบังคับส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการ 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560 

อาศัยอ านาจตามความมาตรา 78 79 แห่งพระราชบัญญัติระเบยีบข้าราชกการพลเรือน  พ.ศ. ๒๕๕๑ และส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข  ก าหนดข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ ส านักงานสาธารณสุขกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560  ดังนี้ 

 ข้อ 1 .ซื่อสัตย์สุจรติและรับผิดชอบ 
๑) ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าท่ีแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเองหรือผู้อื่น 
๒) ปฏิบัตหิน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดถอืผลประโยชน์ของทางราชการมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 
๓) มคีวามรับผิดชอบต่อผลงานที่ได้กระท าไปแล้ว 
๔) ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มความสามารถเสียสละและอุทิศเวลาให้แก่ทางราชการจนงานส าเร็จถูกต้องตาม
มาตรฐานงาน 
๕)ปฏิบัตหิน้าท่ีโดยต้ังอยู่ในความไม่ประมาท 
๖) รักษาและปฏิบัติตามระเบียบและแบบธรรมเนยีมของทางราชการ 
๗) เป็นแบบอย่างท่ีดีในการด ารงตน รักษาชื่อเสียง และภาพลักษณ์ของหน่วยงานราชการ 

ข้อ 2 ยืนหยัดและยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้อง 
๑) ปฏิบัติหน้าท่ีโดยยึดถอืความถูกต้องตามหลักวิชาการ กฎหมาย และกรอบ นโยบาย  
๒) ปกป้องผลประโยชน์ของช าตแิละประพฤตตินเป็นแบบอยา่งท่ีดีของประช าชน  
๒.๓ มคีวามกล้ ายืนหยัดในสิ่งท่ีถูกต้อง  
๒.๔ ไม่ตกอยู่ใต้อิทธิพลไม่ใช้อิทธิพลและไม่ใช้อ านาจในทางท่ีไม่ถูกต้อง ในการปฏิบัติงานตลอดจนการ
ด ารงชีวติส่วนตน เพื่อป้องกันผลประโยชนท์ับซ้อน ในองค์กรทุกรูปแบบ 
 ๒.๕ มสีัจจะและไม่สัญญาใดๆ กับบุคคลอื่นโดยมุ่งผลประโยชน์หรอืความก้าวหน้า ของตนเอง 



ข้อบังคับส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการ 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560 

ข้อ 3 ปฏบัิติหน้าที่อย่างเป็นธรรม และเสมอภาค 
๑) ปฏิบัตหิน้าท่ีด้วยความสุภาพ มนี้ าใจ เอื้ออาทรและมจีิตบริการต่อผู้มารับบริการ ด้วยความเสมอภาค เป็น
ธรรม รวดเร็วและถูกต้อง โดยไม่ค านึงถงึฐานะ เชื้อชาต ิศาสนา สังคม หรือลัทธิทางการเมอืง  
๒) ไม่กระท าการใดอันเป็นการช่วยเหลือ อุปถัมภ์ หรือเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม  
๓) ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประช าชนได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง ทันการณ์ และไม่บิดเบือนข้อเท็จจรงิ  

ข้อ 4 ปฏบัิติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 
1) ก าหนดขั้นตอนและ ระยะเวลาในการปฏิบัติง านของแต่ละขั้นตอน 
2) ให้ประช าชนสามารถมสี่วนร่วมในการตัดสินใจและตรวจสอบการท างานของภาครัฐ  โดยเปิดเผยหลักเกณฑ์
ข้อมูล ขั้นตอน ระยะเวลา และวิธีการปฏิบัตงิาน ที่ได้ก าหนดไว้ต ามกรอบของกฎหมาย ตามความเหมาะสม
อย่างท่ัวถงึ และง่ายต่อการเข้าถงึข้อมูล 
 3) ไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นความลับของทางราชการ เพื่อเอื้อประโยชน์ ให้ตนเองหรือผู้อื่นหรืออันจะเปน็
ภัยต่อประช าชนและประเทศชาติ 
4) เก็บหลักฐานการปฏิบัติงานไว้พร้อมส าส าหรับ การตรวจสอบ  

ข้อ 5 มุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน 
ข้อ 6  ด ารงชีวติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 
ข้อ 7 ปฏบัิติตนตามค่านยิมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ  



แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิด
หรือคุกคามทางเพศในการท างาน 

ความเป็นมาและเหตุผล 
-ตามมตคิณะรัฐมนตรีครั้งแรก เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘   
-มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานทุกคน ไม่ว่าอยู่ในสถานะใดได้รับการปฏิบัติด้วยความเคารพใน
ศักดิ์ศรี และปราศจากการถูกล่วงละเมดิ หรือคุกคามทางเพศในการท างาน  
สร้างและรักษาสภาพแวดล้อมในการท างานให้ปราศจาก การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ           
-โดย วธิี  
  การสร้างความตระหนัก  
  การสร้างความรู้ความเข้าใจ  
  การก าหนดมาตรการป้องกัน  
  จัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้น  
เมื่อเกดิกรณกีารร้องเรียนเรือ่งการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศอย่างทันท่วงที                           
-การจัดสภาพแวดล้อมและมาตรการต่างๆเพื่อลดความเสี่ยงที่จะท าให้เกดิการล่วงละเมิด/คุกคามทางเพศ 
 



-การกระท าใดๆ หรือพฤติกรรมที่ส่อไปในทางเพศที่เป็นการบังคับ 
 -ใช้อ านาจที่ไม่พึงปรารถนา ด้วยวาจา ข้อความ ท่าทาง แสดงด้วยเสียง 
รูปภาพ เอกสาร ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือสิ่งของ  ลามก อนาจาร
เกี่ยวกับเพศ  
-หรือกระท าอย่างอื่นในท านองเดียวกันโดยประการทีน่่าจะท าใหผู้้อื่นได้รับ         
ความเดือดร้อนร าคาญ ได้รับความอับอาย หรือรู้สึกว่าถูกเหยียดหยาม  
-และให้หมายรวมถึงการติดตาม  รังควานหรือการกระท าการใดที่ก่อใหเ้กิด
บรรยากาศไม่ปลอดภัยทางเพศ  
-โดยเฉพาะจากการสร้างเงื่อนไข   ซึ่งมีผลต่อการจ้างงาน การสรรหา หรือ
การแต่งตั้ง หรือผลกระทบอื่นใดต่อผู้เสียหายทัง้ในหน่วยงานของรัฐและ
เอกชน รวมถึงสถาบันการศกึษา  

การล่วงละเมิดหรือการคุกคามทางเพศ 



๑) บุคลากรของหน่วยงานควรให้เกียรติเพื่อนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา และผู้ใต้บังคับบัญชา 
๒) บุคลากรของหน่วยงานควรลดความเสี่ยงจากปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ เช่น 
แต่งกายให้เหมาะสม  
๓) หลีกเลี่ยงการอยูใ่นที่ลับตาหรอืท างานสองต่อสองกับผู้บังคับบัญชา/ผู้ที่ไม่สนทิสนม/เพศตรง
ข้าม หรือมีผู้ที่ไว้วางใจอยู่ด้วยในกรณีถูกเรยีกเข้าพบหรือได้รับมอบหมายงาน  นอกเวลาท างาน 
๔) บุคลากรของหน่วยงานควรช่วยสอดส่องและรายงานพฤติกรรมการล่วงละเมิด/คุกคามทาง
เพศเกิดขึ้นในหน่วยงานต่อบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   
๕) ไม่ควรเพกิเฉยหากมีปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นกับเพื่อนร่วมงาน และควรให้ค าปรกึษา รวมทั้ง
ความช่วยเหลือแก่เพื่อนร่วมงานด้วย 
 ๖) ผู้บังคับบัญชาทุกระดับควรท าตัวเป็นแบบอย่างที่ด ี และมีหน้าที่โดยตรงในการป้องกัน
ปัญหาการล่วงละเมิดหรอืคุกคามทางเพศในการท างาน  
๗) กรณีของผู้บังคับบัญชาเรยีกผู้ใต้บังคับบัญชาปฏบัิติงานในห้อง โดยเฉพาะนอกเวลาท างาน 
หรอืไปปฏบัิติงาน ตจว./ตป.สองต่อสอง ให้แจ้งผู้บังคับบัญชาระดับต้นรับทราบก่อน  ทุกคร้ัง  
๘) บุคลากรควรมีจิตส านกึรักศักดิ์ศร ีภาคภูมิใจในผลการท างานของตนเอง เห็นคุณค่าการ
ท างานของตนเองมากกว่าที่จะก้าวหน้าโดยวิธอีื่น 

พฤตกิรรมที่พงึปฏิบัต ิ
เพ่ือป้องกันปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ  



การจัดการและการป้องกันข้อร้องเรยีน 
    ๑)ด้านพฤติกรรมบริการ 
     ๒)ด้านการทุจริตประพฤติมิชอบ 
 

 



























การป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

COI :  
Conflict of Interest  





ความขัดแย้งกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตน 

และผลประโยชน์ส่วนรวม  



ผลประโยชน์ทับซ้อน/ประโยชน์ทับซ้อน  
     หมายถึง การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการใดๆ ตามอ านาจหน้าที่
เพื่อประโยชน์  ส่วนรวม แต่กลับเข้าไปมีส่วนได้เสยีกับกิจกรรมหรือ
การด าเนินการที่เอื้อผลประโยชน์  ให้กับตน หรือพวกพ้อง ท าให้การ
ใช้อ านาจหน้าที่เป็นไปโดยไม่สุจรติ ก่อให้เกดิผลเสยีต่อ ภาครัฐ โดย
การกระท าที่เข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อน การขัดกันระหว่างประโยชน์
ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม มีได้หลาย  รูปแบบไม่จ ากัดอยู่
เฉพาะในรูปแบบของตัวเงิน หรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึง 
ผลประโยชน์อื่นๆไม่ได้อยู่ในรูปแบบของตัวเงินหรือทรพัย์สินด้วย   

เป็นสถานการณ์ที่บุคคลในฐานะ พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
 ใช้ต าแหน่งหรอื อ านาจหน้าที่ในการแสวงประโยชน์แก่ ตนเอง กลุ่มหรอืพวกพ้อง  

ซึ่งเป็นการละเมิดทางจริยธรรม และส่งผลกระทบ 
หรอืความเสียหายต่อประโยชน์ สาธารณะ  





แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอมหาชนะชัย 

ตามประกาศสํานักงานสาธารณสุขอําเภอมหาชนะชัย  

เร่ือง แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน พ.ศ. 2565 

สําหรับหนวยงานในราชการบริหารสวนภูมิภาค สํานักงานสาธารณสุขอําเภอมหาชนะชัย 

แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในสังกัด สํานักงานสาธารณสุขอําเภอมหาชนะชัย 
 

ช่ือหนวยงาน : สํานักงานสาธารณสุขอําเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร  
วัน/เดือน/ป :  ๗  มกราคม  2565  
หัวขอ : ประกาศสํานักงานสาธารณสุขอําเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร  เรื่อง หนวยงานมีการเผยแพรการอบรมให
ความรูแกเจาหนาท่ีเกี่ยวกับการเสริมสรางและพัฒนาดานจริยธรรมและการรักษาวินัยรวมท้ังการปองกันมิใหกระทํา
ผิดวินัย  ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๕ 
รายละเอียดขอมูล  
       ประกาศสํานักงานสาธารณสุขอําเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร  เรื่อง หนวยงานมีการเผยแพรการอบรมให
ความรูแกเจาหนาท่ีเกี่ยวกับการเสริมสรางและพัฒนาดานจริยธรรมและการรักษาวินัยรวมท้ังการปองกันมิใหกระทํา
ผิดวินัย  ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๕ 
 
Link ภายนอก :  

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

 
          

ผูรับผิดชอบการใหข อมูล ผูอนุมัติรับรอง 

  

 

(นายสมชาติ  ยอดดี)  

ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุขชาํนาญการ  

         วันท่ี...๗...เดือน มกราคม พ.ศ.256๕               วันท่ี...๗...เดือน มกราคม พ.ศ.256๕              
 

 

ผูรับผิดชอบการนำขอมูลข้ึนเผยแพร 

 
(นายจักรพงษ  เสารทอง) 

    

   

                                          ตําแหนง นักวชิาการสาธารณสุขชํานาญการ                             
                                             วันท่ี...๗...เดือน มกราคม พ.ศ.256๕                
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