
 

 

 

                                         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         
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รายงานการประชุมสํานักงานสาธารณสุขอําเภอมหาชนะชัย 
คร้ังท่ี 1 /25๖๕ 

วันท่ี ๗ มกราคม  25๖๕ 
ณ หองประชุมสํานักงานสาธารณสุขอําเภอมหาชนะชัย 

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

ผูมาประชุม 
ลําดับท่ี ช่ือตัว – ช่ือสกุล ตําแหนง/หนวยงาน หมายเหตุ 
๑ นายณัฐวุฒิ จันทรสวาง สาธารณสุขอําเภอมหาชนะชัย  
๒ นายสมชาติ  ยอดดี ผูชวยสาธารณสุขอําเภอ(ฝายบริหาร)  
3 นายจักรพงษ  เสารทอง ผูชวยสาธารณสุขอําเภอ(ฝายวิชาการ)  
4 นางสุมาลี  หลาแหลง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  
5 นายเอนก พุฒชอน นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  
6 นายสมัย ชาเมืองกุล นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  
7 นายนิรุทธ ยุทธรรม เจาพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน  
8 นางกฤติยาภรณ  สุวรรณคํา เจาพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน  
9 นางวิลาวัณย  มูลเกตุ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  
10 นายวิระนันท เพลินสมบัติ เจาพนักงานสาธารณสุขอาวุโส  
11 นางปริยาภัทร  ศรีฐาน เจาพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน  
12 นางนงคลักษณ  ปดภัย พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  
13 นายปติสุข  ประสาร เจาพนักงานสาธารณสุขอาวุโส  
14 นางวราภรณ  อาจอาสา นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  
15 นางศุภัคนันท  เครือแสง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  
16 นางสาวบังอร มั่งมูล แพทยแผนไทย  
17 นางสาวกัลยา  จวนสาง จพ.สาธารณสุขปฏิบัติงาน  
18 นายอําพล  เศลารักษ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  
19 นางสาวสุรีรัตน อาจอาสา นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  
20 นางสาวนิภัทรา ศรไชยญาติ จพ.พนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน  
21 นางสาวนรศิรา  พรมบุตร จพ.เภสัชกรรมชํานาญงาน  
22 นางสาวจุฬารักษ จันทะคูณ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  
23 นางเบญจมาศ บุญโถน พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  
24 นางณัฐริกา จุยนิ่ม พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  
25 นางสุภาพร ศรียานนท พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  
26 นายกลา นิระบุตร นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  
27 นายนิติกร กองทอง เจาพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน  
28 นางสาวแขไข ภัยแคลว พยาบาลวิชาชีพ  
29 นายนนทวรรษ สอนกะสิน นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  
30 นายสันติ จันทะฤทธิ์ จพ.เภสัชกรรมชํานาญงาน  
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เริ่มประชุมเวลา  ๐๘.๓0 น. 
วาระกอนประชุม : ผูชวยสาธารณสุขอําเภอมหาชนะชัย นายสมชาติ  ยอดดี  บรรยาย/อบรมพัฒนาองค

ความรู เสริมสรางพฤติกรรม จริยธรรม ในการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ใหกับบุคลากรในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขอําเภอมหาชนะชัย  จังหวัดยโสธร 
ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๕ 

เริ่มประชุมประจําเดือน เวลา  ๑๐.๐0 น. 
 

1.ให รพ.สต.ทุกแหงออกแผนการฉีดวัคซีนในหมูบาน 1 หมูบานตองมีจุดฉีด 1 แหง                                  
อําเภอมหาชนะชัยจะมีจุดฉีดวัคซีน 17 จุด รวมโรงพยาบาลมหาชนะชัย เปาหมายคือ คนท่ีไมยอมฉีด 

๒.ให รพ.สต.ทุกแหงสํารวจรานคารานชําแผงลอยวาฉีดวัคซีนครบทุกรานไหม  
๓.มอบผูชวยวิชาการทําสต๊ิกเกอรบานนี้มีภูมิ หรือ Smarthome ใหทันชวงประเพณีแหมาลัยขาวตอก 
๔.การประกวด อสม. ชนะเลิศในสาขานมแม คือ รพ.สต.บานเหลาใหญ และสาขา สสมช. รพ.สต.

บานสงยาง  
๕.เรื่องการตวจราชการ เดือนกุมภาพันธ มอบผูชวยวิชาการจัดต้ังคณะทํางานและรวบรวมผลงานแต

ละดาน ให รพ.สต.ทุกแหงสรุปผลงานการปฏิบัติราชการประจําป สงภายในเดือนธันวาคม 
๖.Covid free setting  
         1. แนวปฏิบัติดานอนามัยส่ิงแวดลอม 

1.1 แนวปฏิบัติดานสุขอนามัยและความปลอดภัย 
- สถานประกอบการผานเกณฑประเมิน Thai Stop COVID plus และมี 

Certificate และประเมิน 
ทุก 14 วัน 

- ทําความสะอาดพื้นผิวจุดสัมผัสทุก 1-2 ช่ัวโมง 
1.2 แนวปฏิบัติดานการเวนระยะหาง 

- จํากัดจํานวนคน ไมเกิน 1 คน ตอ 4 ตร.ม. หรือจัดใหมีการรักษาระยะหางอยาง
นอย 1 -2 เมตร 

- มีมาตรการ หามมีการรวมตัวกันจุดใดจุดหนึ่ง 
1.3 แนวปฏิบัติดานการระบายอากาศ 

- หองน้ํามีระบบระบายอากาศท่ีดี หรือเปดพัดลมระบายอากาศในหองน้ํา
ตลอดเวลาท่ีใหบริการ 

2. แนวปฏิบัติดานผูใหบริการ 
2.1 มีภูมิคุมกัน 

- พนักงานทุกคน ฉีดวัคซีนอยางนอย 2 เข็ม 
2.2 ไมพบเช้ือโดยการคัดกรอง 

- พนักงานทุกคนคัดกรองความเส่ียงทุกวันดวย Thai Save Thai (TST) หรือ APP 
อื่นๆ 

- จัดหา ATK ใหพนักงาน และตรวจ ATK ทุก 7 วัน 
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3. แนวปฏิบัติดานผูรับบริการ 
- มีการควบคุมกํากับใหผูใชบริการคัดกรองความเส่ียงกอนเขาสถานท่ีดวย ไทยเซฟ

ไทย 
- จัดใหมีการลงทะเบียนกอนเขาและกอนออกจากสถานท่ี ดวยแอพพลิเคช่ันท่ีทาง

ราชการกําหนด เชน ไทยชนะ หรือจัดใหมีสมุดสําหรับลงทะเบียน 
- มีการกํากับการปฏิบัติตามมาตรการ DMHT ของผูใชบริการ 

ระเบียบวาระที ่๑  เรื่อง ประธานแจงท่ีประชุมทราบ 

หัวหนาสวนราชการ 
-ไมมี- 

 กวป. 
 -ไมมี- 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

ระเบียบวารที่ ๒    เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 11/ ๒๕๖4  
       -รับรอง- 

 
ระเบียบวาระที ่๓  เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุม ครั้งท่ี ๑๑ / ๒๕๖4 
   -ไมมี- 
  มติท่ีประชุม  รับทราบ   
 

ระเบียบวาระที ่๔   เรื่องเพื่อทราบและพิจารณา     
 ๔.๑. เรื่องจากงานบริหารการเงิน พัสดุ  โดยคุณสมชาติ  ยอดดี 
  4.1.1 เรื่องงานพัสดุไดจองเลขเรียบรอยแลว  
  4.1.2 ให รพ.สต.ทุกแหงจัดทําแผนจัดหาพัสดุ  

4.2 การบริหารทรัพยากรบุคคล  
  4.2.1 การยายบุคลากร 2 ทาน คือ นางศุภัคนันท  เครือแสง ยายไปเปนผูอํานวยการ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลดงจงอาง และ นายวิโรจน สุวรรณคํา ยายมาเปนผูอํานวยการโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบลบานพระเสาร และคําส่ังพิจารณาพนักงานกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติหนาท่ี คําส่ังท่ี 
๒๓๑/๒๕๖๔ วันท่ี ๑๘ พฤศจิกายน 2๕๖4  จํานวน 2 คน คือ นางสาวเบญจพร กองมา    และ นางสาว
เมธนันท  ศัก ด์ิวงค เปล่ียนตําแหนงจากเจาพนักงานแพทยแผนไทย เปนเจาพนักงานสาธารณสุข                  
(แพทยแผนไทย)  

4.2.2 บุคคลท่ีไมสมัครใจถายโอนภารกิจไปยัง อบจ. ลาสุด รพ.สต.ท่ีสมัครใจถายโอน
ภารกิจ  มี 4 แหง คือ รพ.สต.คุม,รพ.สต.โพธิ์ศรี,รพ.สต.เหลาใหญ และ รพ.สต.พระเสาร ผูบริหารท่ีขอยาย 
จ.1๘ เขาไปยังหนวยถายโอนภารกิจมี ๒ ทาน คือ นางกฤติยาภรณ  สุวรรณคํา ยายเขาไปท่ี รพ.สต.บานคุม            
และนายอเนก พุฒซอน ยายไปท่ี รพ.สต.บานพระเสาร สสจ.ยโสธรแจงใหเขียนแจงความจํานงไวกอน  

  4.2.3 สัญญาจางของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขท่ัวไป ปงบประมาณ 2565 เอกสารตอ
เรียบรอยแลว ลงนามเรียบรอยแลว คําส่ังเพิ่มคาจางของ พกส.มาแลว จะนําเอกสารสงใหทุกทานไดทําเบิก
คาจางท่ีเปนอัตราเพิ่มแลว  
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4.3  คาตอบแทน ฉ.11 เดือนสิงหาคม และกันยายน เบิกครบหมดแลว 
4.3.1 คาตอบแทน ฉ.11 รอบตุลาคม ถึง พฤศจิกายน 2564 ขอใหทุกแหงทําแบบฟอรมขอ

สนับสนุนแบบโอนจายขาดเตรียมไวสงสัปดาหหนาจะแจงวันสงอีกครั้ง 
4.3.2 คาตอบแทนการปฏิบัติใน CI,HI เอกสารเรียบรอยแลวเหลือต้ังฎีกาเบิกจาย 
4.3.3 คาตอบแทนเส่ียงภัยเดือนกันยายน 2564 ยังไมไดรับ  
4.3.4 การเบิกจายคาตอบแทนดวยผูปฏิบัติงานในสถานการณแพรระบาดของโรคโควิด-1๙

ไดรับเรียบรอยแลว จํานวนเงิน 1,000 และ 1,500 บาท จํานวน 7,000 บาทในสวนของขาราชการ และ
บรรจุตรงรอบ สวนท่ีเหลือไมครบเจ็ดเดือนใหเบิกจากเงินบํารุง 

4.3.5 การเ บิกจ ายค าตอบแทนดวยผูปฏิ บั ติงานฉีดวัคซีนนอกสถานบริการ                     
ป 2564  เอกสารลาสุดสงเมื่อวันท่ี 9 ธันวาคม 2564 แกไขลาสุด 

4.4  จัดสรรงบ UC ปงบประมาณ 2565 ลาสุดเมื่อวันท่ี ๙ ธันวาคม 2564 ไดโอนงบไตรมาสท่ี ๑ 
และไตรมาสท่ี ๒ คา คลิกคอรส จํานวน 150,000 และคาจางนักเรียนทุน เหลือแค 3 แหง และมีหนังสือ
แจงงบจัดสรรเงิน UC ปงบประมาณ 2565 วามีการเปล่ียนแปลงเฉพาะคาใชจายอื่นๆ สําหรับ รพ.สต. จาก
เดิมท่ีจากป 2563-2564 จํานวนเงิน 155,000/ปทุกแหง ปรับมาเปน 170,000/ปทุกแหงเทากัน 
ฉะนั้น 50%แรก ไตรมาสท่ี ๑ และไตรมาสท่ี ๒ ไดจัดโอนยอด 85,000 บาทก็คงจะเขาเงินบํารุงทุก รพ.สต.
ทุกแหงก็จะครบไตรมาสคาบริหารจัดการคาจาง สวนของคาจางท่ียังตองหาแนวทางในการแกไขของ พกส.ท่ี
ไมใชนักเรียนทุนเราจะใชงบสวนไหน สงผลมาถึงงบ PP ท่ียังไมไดจัดสรรแตรางไวเรียบรอยแลว รวมไปถึงคา
จางนองๆทันตกรรม นอง พกส.สายสนับสนนุใน รพ.สต. จะตองหารือกอนเขาบอรดบริหาร คปสอ.  

 ๔.5 งบคาเส่ือม ยังไมไดโอน เรื่องของการเบิกจายการบริหารจัดการระเรียบก็ยังคงเดิมตามทาน 
สสจ.ใหไว 

๔.6 กองทุน พชอ. มหาชนะชัย ยังมีเงิน ๑0,100 บาท หากทานใดสนใจประสงคจะโอนเขาสามารถ
ท่ีจะโอนเขาได 

๔.7 กองทุนประกันสุขภาพทองถ่ินหรือทองท่ีไตรมาสแรกเรื่องการจัดทําคําส่ังคณะกรรมการและสง
เขาระบบ 

๔.8 การประเมินกองทุนในระบบ 2 ครั้ง/ป  
4.9 แผนงานโครงการ ผูชวยวิชาการรวบรวมเรียบรอยแลว  

   มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

4.2 กลุมงานหลักสนับสนุนวิชาการและบริการ โดย นายจักรพงษ เสารทอง 
 4.2.1 เรื่องของการตรวจราชการ วันท่ี 2-4 กุมภาพันธ  2465 จะจัดเตรียมแผนงาน
โครงการ และเตรียมทีมตอไป  
 4.2.2 หนังสือขออนุญาตไปราชการเพื่อรับรองแผนเรียบรอยแลวสามารถรับไดท่ี สสอ. 
 4.2.3 งานกีฬาวันท่ี 24 ธันวาคม 2564 ของอําเภอมหาชนะชัย ชวงเชาเรามีเดินขบวน
พาเหรดเชิญชวน รพ.สต.ทุกแหงเขารวมเดินขบวน การแตงกายเส้ือสีเหลือประจําหนวยงาน 
กําหนดการจะแจงอีกครั้ง งานตอนเย็นมีโตะจีน เบ้ืองตนกําหนดไว 3 โตะ  
4.3.เรื่องจากกลุมงานทันตกรรม โดย นางวราภรณ อาจอาสา 
 4.3.1 กิจกรรมหนวยแพทยเคล่ือนท่ี พอ.สว ครั้งท่ี 3 วันท่ี 16 ธันวาคม 2564 ณ 
โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม บานราชมุนีไดมีคําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงานหนวยแพทย
อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ดังนี ้
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  1.คณะกรรมการอาํนวยการ 
  2.คณะทํางานฝายจัดสถานท่ี 
  3.คณะทํางานฝายจัดนิทรรศการ 
  4.คณะกรรมการฝายจัดระบบไฟฟาและเครื่องเสียง 
  5.คณะทํางานสนับสนุนบริการหนวยแพทยพอ.สว. 
  6.คณะทํางานฝายอํานวยความสะดวก/คัดกรองโควิด-19 
  7.คณะทํางานฝายประชาสัมพันธ/ปฏิคม/อาหารและเครื่องด่ืม 
  8.คณะทํางานดานพิธีการ 
  9.คณะกรรมการฝายโสตทัศนูปกรณ 
 4.3.๒ ขอเชิญรวมบริจาคโลหิตสภากากาดรวมกับ รพ ยโสธร ต้ังแต 07.00 น.เปนตนไป            
ณ หอประชุมโรงเรียนฟาหยาด ขอเชิญพยาบาลทุกเรื่องเขารวมวัดความดันโลหิต ขอความอนุเคราะห 
อสม.หมูละ 2-3 คน เขารวมการปฏิบัติงาน 
 มติท่ีประชุม รับทราบ 
   
4.4 เรื่องจากกลุมงานพัฒนาคุณภาพบริการ/งานสุขภาพภาคประชาชน โดย นางสาวจุฬารักษ จันทะคูณ 
 4.4.1 การประกวด อสม.ดีเดน มีหนังสือส่ังการใหเราสงรายช่ือผลการประกวดระดับอําเภอ
ไปวันท่ี 30 ทางหนังหนาสงไปในวันท่ี 2 จึงไดทราบวาไมมีการประกวดระดับจังหวัด ก็ขอบคุณ ผอ.
รพ.สต.ท่ีไดรวมเปนคณะกรรมการ รายช่ือจัดทําเปนใบประกาศ และมีเงินรางวัลหาเวทีเชิดชูเกียรติ 
สวนการดําเนินงานระดับจังหวัด ไดแจงวาจะมีการซอมการนําเสนอจะแจงวันเวลาอีกครั้ง 

4.4.2 เรื่องการรายงานผูเดินทางเขาอําเภอมหาชนะชัย ไดแจงวาจะตัดภายในเวลา 12.00 
น. แตวาประมาณบายสาม จะเขาดูขอมูล ถา รพ.สต.ไหนขาดไปหลายๆวันจะไดแจงทาง รพ.สต. 

4.4.3 งาน NCD ไดรับแจงจากโรงพยาบาลต้ังแตเดือนพฤศจิกายนเปนตนมาคนท่ีไดรับยา 
จากโรงพยาบาลมหาชนะชัยชวงนี้จะเปน อสม.มารับไปให แตวา พฤศจิกายนมารบกวนให อสม.แจง
คนไขใหไปตามนัดท่ีโรงพยาบาล 
มติท่ีประชุม รับทราบ 

  
ระเบียบวาระท่ี ๕   เร่ืองจาก รพ.สต. 
  5.1 สรุปยอดเงินจากชมรม ผอ.รพ.สต ท่ีเหลือจากวันเกษียณ ยกมาจํานวน 78,000 บาท 
วันท่ี 3 ธันวาคม 2564 เบิกออกมา จํานวน 20,000 บาท คงเหลือเงิน จํานวน 58,000 บาท นํามาเปน
คาใชจายตางๆ หลังจากมติท่ีประชุมวันท่ี 2 ธันวาคม 2564 ไดเบิกเงินออกมา จํานวน 20,000 บาท จาย
คาถายเอกสารทะเบียนราษฎรใหกับอําเภอจํานวน 11,000 สวัสดิการ เจาหนาท่ี งานแตง งานศพ คลอด
บุตร เหมา 1,000 บาท เราไดใชไปแลวในงานแตงนองตน นองมอส  จํานวน 2,000 บาท ชวยงาน ผอ.
วิระนันท เพลินสมบัติ 1,000 บาท คลอดบุตร นองนฤมล สัจธรรม 1,000 บาท เตรียมวันเกิดประมาณวันนี้ 
475 บาท และคาใชจายโตะกีฬา 4,000 บาท ณ ปจจุบันคงเหลือเงิน 2,232 บาท  
  5.2 ขอติดตามสต๊ิกเกอรฉลากยา 
 ปดประชุม  1๒.3๐  น.     
                                                                       นางสาวจันจิรา กอแกว 
                                                                       (นางสาวจันจิรา กอแกว) 
                                                                        ผูจดรายงานการประชุม 



 

 

 

                                         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         



การประชุมอบรมเสริมสรางพฤติกรรม จริยธรรม ในการปองกันและปราบปรามการทุจริตใหกับบุคลากรในสังกัด

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอมหาชนะชัย  จังหวัดยโสธร ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๕ 

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



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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