
 

 
ส่วนราชการ  งานบริหารทั่วไป   ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอมหาชนะชัย  จังหวัดยโสธร                                        

ที่  ยส ๐๕๓๒/๓๗   วันที่    ๑๗   มกราคม   ๒๕6๕ 

เรื่อง  แนวทางในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน   
 

เรียน  สาธารณสุขอ าเภอมหาชนะชัย   

๑. เร่ืองเดิม 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร โดยงานบริหารท่ัวไป ได้จัดการ
ประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน และได้น ารายงาน
ดังกล่าวขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร เพื่อให้บุคลากรใน
หน่วยงานได้ทราบถึงปัญหาและตระหนักถึงความส าคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต แล้วนั้น 

๒. ข้อเท็จจริง/ข้อพิจารณา 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร โดยงานบริหารท่ัวไป ได้จัดท ากรอบ

แนวทางในการจัดการความเส่ียงเกี่ยวกับป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ตามการวิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน แล้ว 

 

๓. ข้อเสนอ 
        จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาหากเห็นชอบโปรดลงนาม ในประกาศส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอมหาชนะชัย  เรื่อง กรอบแนวทางในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และอนุญาตน า
เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

 
 

(นางสมชาติ  ยอดดี) 
นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอมหาชนะชัย ฝ่ายบริหาร 
 
 
 

 
 
 
 

ทราบ/ลงนามแล้ว 
 



 

 
 

 
 
 

ประกาศส านกังานสาธารณสุขอ าเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 
เรื่อง กรอบแนวทางในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

 
 

 ด้วยส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอมหำชนะชัย จังหวัดยโสธร มีเจตนำรมณ์ในกำรด ำเนินงำน
อย่ำงโปร่งใส   มีคุณธรรมยึดมั่นในควำมรับผิดชอบต่อสังคม และผู้มีส่วนได้เสีย ตำมหลักธรรมำภิบำลท่ีดี      
มีนโยบำยไม่ให้บุคลำกรกระท ำกำรอันใดท่ีเป็นกำรเกี่ยวข้องกับกำรทุจริต หรือคอรร์ัปช่ันทุกรูปแบบ ไม่ว่ำจะใน
ฐำนะผู้ให้   หรือผู้รับ ท้ังนี้สอดคล้องตำมเกณฑ์กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของ
หน่วยงำนภำครฐั (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ที่เป็นเครื่องมือส ำคัญในกำรป้องกันกำร
ทุจริตเชิงรุก 

 ดังนั้น เพื่อให้บุคลำกรในสังกัดส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอมหำชนะชัย จังหวัดยโสธร มี
แนวทำงในกำรป้องกัน กำรทุจริต และกำรจัดกำรควำมเส่ียงเกี่ยวกับกำรเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในองค์กรท่ี
ชัดเจนเป็นรูปธรรม    และมีประสิทธิภพ ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอมหำชนะชัย จังหวัดยโสธร จึงได้ก ำหนด
กรอบแนวทำงในกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้ 

กรอบแนวทางในภาพรวม 
 (1) ผู้บริหำรและผู้บังคับบัญชำทุกระดับ ต้องตระหนักและให้ควำมส ำคัญในเรื่องผลประโยชน์
ทับซ้อน รวมท้ังกำรเสริมสร้ำงควำมซื่อสัตย์สุจริตภำยในหน่วยงำน ตลอดจนประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่ำงท่ี
ดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชำ รวมถึงเป็นผู้น ำกำรเปล่ียนแปลงในกำรสร้ำงวัฒนธรรม ค่ำนิยม และภำพลักษณ์ของ
หน่วยงำนให้เป็นหน่วยงำนท่ีปลอดจำกผลประโยชน์ทับซ้อนทุกประเภท 
 (๒) ผู้บริหำรและผู้บังคับบัญชำทุกระดับ ต้องก ำกับ ตรวจสอบ ติดตำม มิให้ผู้ใต้บังคับบัญชำ
กระท ำกำรใด ๆ ท่ีเส่ียงต่อกำรเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือใช้ต ำแหน่งหน้ำท่ีแสวงหำผลประโยชน์อื่นใด    
โดยส่งเสริมให้ยึดถือปฏิบัติและจัดกำรควำมเส่ียงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงำน 
 (3) ผู้บริหำรและผู้บังคับบัญชำทุกระดับ ตลอดจนข้ำรำชกำรและบุคลำกรในสังกัดส ำนักงำน
สำธำรณสุขอ ำเภอมหำชนะชัย โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลในสังกัด  ต้องมีส่วนร่วมในกำรตรวจสอบ 
เฝ้ำระวัง เพื่อควบคุมควำมเส่ียงหรือลดควำมเส่ียงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงำนและหน่วยงำนใน
สังกัด เพื่อให้กำรบริหำรรำชกำรเป็นไปด้วยควำมโปร่งใส เป็นประโยชน์สูงสุดต่อประชำชน 

กรอบแนวทางเฉพาะเร่ือง 

 (1) กรณีการจัดท าโครงการ อบรม ศึกษาดูงาน และสัมมนา 
 ๒.๑ กำรจัดท ำโครงกำรฝึกอบรม ศึกษำดูงำน ประชุมและสัมมนำต่ำง ๆ ให้มีเป้ำหมำยและ
รำยละเอียดกำรด ำเนินงำนฝีกอบรม ศึกษำดูงำน ประชุมและสัมมนำ ท่ีสอดคล้องกำรแก้ไขปัญหำและพัฒนำ
งำนของหน่วยงำนหรือองค์กรอย่ำงชัดเจน 
 
                                                                                                         2.2 กำรเบิกจ่ำย... 
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 ๒.๒ กำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ จะต้องเป็นไปตำมผลกำรด ำเนินงำนท่ีเป็นจริง ท้ังด้ำน
กิจกรรม จ ำนวนผู้เข้ำอบรม ระยะเวลำ และกำรจัดกำรต่ำง ๆ ท่ีสอดคล้องและเป็นไปตำมระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 ๒.๓ หลังจำกจัดกิจกรรมเสร็จ ควรมีแบบสรุปรำยงำนกำรจัดโครงกำรฝึกอบรม ศึกษำดูงำน 
ประชุม และสัมมนำ เพื่อรำยงำนให้ผู้บังคับบัญชำทรำบ 
 
 (2) กรณีการด าเนินการเกี่ยวกับการจัดซ้ือจัดจ้าง 
 1.๑ บุคลำกรในหน่วยงำนต้องวำงตัวเป็นกลำงกับผู้ขำย ผู้รับจ้ำง ผู้เสนองำน หรือผู้ชนะ หรือ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องท่ีเข้ำมำมีนิติสัมพันธ์ โดยทุกครั้งท่ีมีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงให้จัดท ำแบบแสดงควำมบริสุทธิ์ใจในกำร
จัดซื้อจัดจ้ำง 
 ๑.๒ กำรเข้ำถึงข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงควรถูกเก็บรวบรวมไว้ด้วยกัน ไม่ว่ำจะ
เป็นข้อมูลกำรด ำเนินกำร ข้อมูลกำรตัดสินใจ หรือข้อมูลทำงกำรเงิน เพื่อให้ง่ำยต่อกำรตรวจสอบ 
 ๑.๓ บุคลำกรในหน่วยงำนต้องไม่เรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด    
ท้ังโดยทำงตรงและโดยทำงอ้อมจำกผู้ขำย ผู้รับจ้ำง ผู้เสนองำน หรือผู้ชนะ หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องท่ีเข้ำมำมีนิติ
สัมพันธ์ 
 ๑.๔ บุคลำกรในหน่วยงำนจะต้องไม่มีควำมเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียไม่ว่ำโดยตรงหรือ    
โดยอ้อมหรือผลประโยชน์ใด ๆ กับผู้ขำย ผู้รับจ้ำง ผู้เสนองำน หรือผู้ชนะประมูล หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องท่ีเข้ำมำ
มีนิติสัมพันธ์ 
 ๑.๕ บุคลำกรในหน่วยงำนต้องปฏิบัติหน้ำท่ีโดยยึดถือกฎหมำย ระเบียบปฏิบัติของทำง
รำชกำรอย่ำงเคร่งครัด 
 
 (3) กรณีการใช้รถยนต์ราชการเพื่องานส่วนตัว 
 ๔.๑ ห้ำมข้ำรำชกำรหรือบุคลำกรน ำรถยนต์รำชกำรไปใช้ในกิจธุระส่วนตัว หรือให้บุคคลอื่น
น ำไปใช้ ท้ังในเวลำรำชกำร และนอกเวลำรำชกำร หรือนอกสถำนท่ีปฏิบัติงำน โดยเฉพำะสถำนท่ีท่ีไม่เหมำะสม 
หรือไม่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติรำชกำร 
 ๔.๒ ให้มีกำรก ำกับดูแล ตรวจสอบ กำรใช้รถ กำรเบิ กจ่ำยค่ำเช้ือเพลิง ค่ำซ่อมบ ำรุง         
โดยมีกระบวนกำรตรวจสอบ รับรอง และด ำเนินกำรต่ำง ๆ ให้เป็นไปตำมระเบียบโดยเคร่งครัด 
 ๔.๓ เมื่อมีกำรใช้รถยนต์รำชกำร ต้องมีกำรรำยงำนในบันทึกกำรใช้รถยนต์รำชกำรเพื่อให้กำร
ใช้รถยนต์รำชกำรเป็นไปตำมระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง และป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 
 (4) กรณีการเบิกจ่ายค่าตอบแทน 
 4.๑ กำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยใดไม่เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนของส่วนรำชกำร พ.ศ. ๒๕5๓ หรือระเบียบข้อบังคับอื่นท่ีเกี่ยวข้อง อันเป็นเหตุให้
ทำงรำชกำรได้รับควำมเสียหำย ให้ด ำเนินกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยควำมรับผิดทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำท่ีโดยเร็ว 
 4.2 มีกำรก ำกับ ตรวจสอบ ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนให้เป็นไปตำมเงื่อนไขและเป้ำประสงค์
กำรเบิกจ่ำยค่ำตอบแทนต่ำง ๆ ตำมระเบียบของกระทรวงสำธำรณสุข และระเบียบกำรเบิกจ่ำยค่ำตอบแทน   
ท่ีเกี่ยวข้องให้ถูกต้องและชัดเจน 
 4.3 ให้มีกำรก ำกับ ตรวจสอบ ประเมินผลกำรปฏิบัติงำน และกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ    
เพื่อใช้ประกอบในกำรบริหำรจัดกำร และพัฒนำมำตรกำรเบิกจ่ำยค่ำตอบแทนให้มีประสิทธิภำพอย่ำงต่อเนื่อง 
 
                                                                                                                  ท้ังนี้ ... 
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 ท้ังนี้ ให้งำนตรวจสอบและควบคุมภำยใน กลุ่มงำนบริหำรงำนท่ัวไป ส ำนักงำนสำธำรณสุข
อ ำเภอมหำชนะชัย ตรวจสอบและติดตำมประเมินผลกำรปฏิบัติตำมกรอบแนวทำงในกำรป้องกันผลประโยชน์     
ทับซ้อน โดยให้รำยงำนผลต่อสำธำรณสุขอ ำเภอมหำชนะชัย โดยตรง และหำกผู้บังคับบัญชำ หรือผู้ใดพบเห็น
กำรกระท ำท่ีเข้ำข่ำยเป็นกำรรับผลประโยชน์ทับซ้อน ให้รำยงำนผู้บังคับบัญชำต่อไป หรือตำมช่องทำงกำรรับ
เรื่องร้องเรียน เพื่อด ำเนินกำรสอบข้อเท็จจริง หรือด ำเนินกำรทำงกฎหมำยต่อไป 

 จึงประกำศให้ทรำบโดยท่ัวกันและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด 
 

  ประกำศ ณ วันท่ี     ๑๗   มกรำคม  พ.ศ. 256๕ 
 
 
                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอมหำชนะชัย  จังหวัดยโสธร                                        

ที่  ยส ๐๕๓๒/ว ๓๘   วันที่     ๑๗     มกรำคม   ๒๕64 

เรื่อง  แนวทำงในกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน   
 

เรียน  ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล และหัวหน้ำงำนทุกงำนใน สสอ.มหำชนะชัย 

 กำรมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นกำรทุจริตคอร์รัปช่ันประเภทหนึ่ง เนื่องจำกเป็นกำรแสวงหำ
ผลประโยชน์ส่วนบุคคลโดยกำรละเมิดกฎหมำยหรือจริยธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สำธำรณะของ
ส่วนรวม และท ำให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงำน สถำบัน และสังคมต้องสูญเสียไป  

 ดังนั้น  เพื่อให้บรรลุตำมแนวทำงดังกล่ำว ขอให้บุคลำกรทุกคนในสังกัดส ำนักงำนสำธำรณสุข
จังหวัดยโสธร ถือปฏิบัติตำมประกำศส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอมหำชนะชัย เรื่อง กรอบแนวทำงในกำร
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน รำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรที่แนบมำพร้อมนี้ 

 จึงเรียนมำเพื่อทรำบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด 
  

 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอมหำชนะชัย  จังหวัดยโสธร  

ที่  ยส ๐๕๓๒/ ๑๔๒    วันที่    ๑๗      มีนำคม   ๒๕6๕ 

เรื่อง  รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงำน 
 

เรียน  สำธำรณสุขอ ำเภอมหำชนะชัย 

 ๑. เร่ืองเดิม 
                         ตำมท่ีส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ได้ด ำเนินโครงกำรประเมินคุณธรรมและควำม
โปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment : ITA) ซึ่งเป็น
กำรประเมินเพื่อวัดระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ โดยใน MOIT ๑๙ 
ก ำหนดให้หน่วยงำนมีกำรก ำหนดมำตรกำรเพื่อจัดกำรควำมเส่ียงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงำน 

 ๒. ข้อเท็จจริง  
     ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอมหำชนะชัย   โดยงำนบริหำรท่ัวไป ได้จัดท ำแนวทำงกำร
ด ำเนินกำรป้องกันเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงำน เพื่อเป็นกำรป้องกันหรือลดควำมเส่ียงในกำร
เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  และได้จัดท ำรำยงำนก ำกับติดตำมผลกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนท่ีอำจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อนของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอมหำชนะชัย เรียบร้อยแล้ว 

 ๓. ข้อเสนอ 
      จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และขอน ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนเกี่ยวกับกำรป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอมหำชนะชัย จังหวัดยโสธร  น ำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ
หน่วยงำน   
 
 
                                                      (นำยสมชำติ  ยอดดี) 
                  นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
 

                                                        ทรำบ/ด ำเนินกำร 
 
 

 
 
 
 

 
           



 
 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของกลุ่มงานในสังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอมหาชนะชัย 
ตามประกาศส านักงานสาธารณสุขอ าเภอมหาชนะชัย  จังหวัดยโสธร 

เร่ือง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.256๕ 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของกลุ่มงานในสังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอมหาชนะชัย 
ช่ือกลุ่มงาน: งานบริหารงานท่ัวไป 
วัน/เดือน/ป:ี  วันท่ี ๑๗ เดือน มกราคม พ.ศ. 256๕ 
หัวข้อ: ประกาศส านักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน พ.ศ. 256๕ 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
                  1. แนวทางการจัดการความเส่ียงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน 
                  2. รายงานผลการการด าเนินงานเกี่ยวกับประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน 
 
Link :           
หมายเหตุ  :   เว็บไซต์ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอมหาชนะชัย  จังหวัดยโสธร
...........................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................... 
 
          

          ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล                                                         ผู้อนุมัติรับรอง 
 
 

       (นายสมชาติ  ยอดดี)                                                                
ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ                           
  วันท่ี ๑๗ เดือน มกราคม พ.ศ. 256๕                                        วันท่ี ๑๗ เดือน มกราคม พ.ศ. 256๕                                                         
 
 

ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
 
 
 

                                                    (นายจักรพงษ์  เสาร์ทอง)                                                     
                                          ต าแหน่ง นักวชิาการสาธารณสุขช านาญการ                           
                                              วันท่ี ๑๗ เดือน มกราคม พ.ศ. 256๕                                                         

 
 



บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอมหำชนะชัย  จังหวัดยโสธร  

ที่  ยส ๐๕๓๒/๔๐    วันที่    ๑๗      มกรำคม   ๒๕6๕ 

เรื่อง  กำรด ำเนินงำนชมรม STRONG จิตพอเพียง ต้ำนทุจริต ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอมหำชนะชัย 
 

เรียน  สำธำรณสุขอ ำเภอมหำชนะชัย 

 ๑. เร่ืองเดิม 
                         ตำมท่ีส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ได้ด ำเนินโครงกำรประเมินคุณธรรมและควำม
โปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment : ITA) ซึ่งเป็น
กำรประเมินเพื่อวัดระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ โดยใน MOIT ๑๙ 
ก ำหนดให้หน่วยงำนมีกำรรวมกลุ่มของบุคลำกรในหน่วยงำน ในนำมชมรม STRONG… 

 ๒. ข้อเท็จจริง  
     ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอมหำชนะชัย   โดยงำนบริหำรท่ัวไป ได้ด ำเนินกำรจัดท ำค ำส่ัง
แต่งต้ังคณะกรรมกำรชมรม STRONG จิตพอเพียง ต้ำนทุจริต ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอมหำชนะชัย โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อขับเคล่ือนกำรด ำเนินงำนของชมรม STRONG ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอมหำชนะชัย  

 ๓. ข้อเสนอ 
      จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำลงนำม ค ำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมกำรชมรมฯ น ำเผยแพร่บน
เว็บไซต์ของหน่วยงำน  และแจ้งเวียนค ำส่ังเพื่อทรำบและถือปฏิบัติอย่ำงเคร่งครัด ต่อไป   
 
 
                                                      (นำยสมชำติ  ยอดดี) 
                  นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
 

                                                        ทรำบ/ลงนำมแล้ว 
 
 

 
 
 
 

 
           



 
 

  
 

ค ำสั่งส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอมหำชนะชัย 
ท่ี   ๓  / 256๕ 

เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมกำรชมรม STRONG จิตพอเพียง ต้ำนทุจริต ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอมหำชนะชัย 
โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล สังกัดส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอมหำชนะชัย จังหวัดยโสธร 

--------------------------------------------------- 
        เพื่อให้การบริหารงานของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอมหาชนะชัย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
สังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานโดยมีการ
เสริมสร้าง มีจิตส านึก ปลูกฝังความซื่อสัตย์ สุจริต แยกแยะเรื่องส่วนตัวกับส่วนรวม มีการเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตและ
ต่อต้านการทุจริต ภายใต้แนวคิด “จิตพอเพียงต้านทุจริต” หรือ Model STRONG ท่ีใช้พันธะสัญญาร่วมกันคือ 
“สาธารณสุข ซื่อสัตย์ โปร่งใส ต่ืนรู้ สู้ทุจริต จิตพอเพียง” ซึ่งประกอบด้วย 
  S = Sufficiency (แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและส่วนรวม) 
  T = Transparency (สร้างวัฒนธรรมของการเปิดเผย) 
  R = Realise (ต่ืนรู้ในปัญหาการทุจริต พร้อมลงมือแก้ไข) 
  O = Onward (การต่อสู้ในจิตใจกับการไม่ทุจริต พัฒนาองค์การให้มีการจัดการบริหารที่ดี) 
  N = Knowledge (เกิดการพัฒนาส่ิงใหม่เท่าทันการเปล่ียนแปลงของการทุจริต) 
  G = Generosity (เอื้ออาทรที่มิได้หวังผลตอบแทน)     
        แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับท่ี 1 (พ.ศ. 2560 - 2564) ท่ีมีความ
สอดคล้องกับแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับท่ี 1 (พ.ศ. 2559 - 2564) จัดท าขึ้นบนพื้นฐานบริบทของ
สังคมไทย บริบทของสังคมกระทรวงสาธารณสุข สถานการณ์ นโยบายรัฐบาล โดยออกแบบการขับเคล่ือนการส่งเสริม
คุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ให้ผู้รับผิดชอบด าเนินการขับเคล่ือนเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อเป็นกลไกในการ
ขับเคล่ือนการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในกระทรวงสาธารณสุข ดังนั้น เพื่อให้การท างานบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผน
แม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับท่ี 1 (พ.ศ. 2560 - 2564) และสอดคล้องกับแผนแม่บทส่งเสริม
คุณธรรมแห่งชาติ ฉบับท่ี 1 (พ.ศ.2559 - 2564) ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธรจึงขอแต่งต้ัง
คณะกรรมการชมรม STRONG จิตพอเพียง ต้านทุจริต ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอมหาชนะชัย โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล สังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ประกอบด้วย 
 ๑. นายณัฐวุฒิ  จันทร์สว่าง   สาธารณสุขอ าเภอมหาชนะชัย        ประธานกรรมการ 
           ๒. นางนงค์ลักษณ์  ปัดภัย ผอ.รพ.สต.บ้านสงยาง                   กรรมการ           
 ๓. นายอ าพล  เศลารักษ์   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญ                    กรรมการ 
 ๔. นางสาวนริศรา พรมบุตร        เจ้าพนักงานเภสัชฯช านาญงาน                     กรรมการ 
 ๕. นางวราภรณ์  อาจอาสา นักวิชาการสาธารณสุขช านาญ           กรรมการ 
 ๖. นายรัศมี  ชอบศิลป์  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญ                       กรรมการ 
 ๗. นางสาวอังคณา เหรียญหล่อ     นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ           กรรมการ 
 ๘. ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ทุกแห่ง          กรรมการ 
 ๙. ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ี พนักงานลูกจ้างหน่วยงานในสังกัด สสอ.มหาชนะชัย               กรรมการ 
 

๒./๑๐. นายสมชาติ... 



-๒- 

 1๐. นายสมชาติ  ยอดดี    ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอมหาชนะชัย บ.     กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๑. นายจักรพงษ์ เสาร์ทอง ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอมหาชนะชัย ว.          ผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๑๒. นางสุมาศ  ป้องแก้ว            นักวิชาการการเงินและบัญชี            ผู้ช่วยเลขานุการ 
     ๑๓. นางสาวจันจิรา  กอแก้ว        นักวิชาการสาธารณสุข           ผู้ช่วยเลขานุการ  
     ๑๔. นางจุฬารักษ์  จันทะคูณ        นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ         ผู้ช่วยเลขานุการ  
 
 

  อ ำนำจหน้ำที ่
  ๑. ขับเคล่ือนการด าเนินงานของชมรม STRONG ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอมหาชนะชัย จังหวัด
ยโสธร  และสร้างเครือข่ายชมรม STRONG หน่วยงานในสังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอมหาชนะชัย  ให้ครอบคลุม  
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) ให้สอดคล้องกับแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม
แห่งชาติ ฉบับท่ี 1 (พ.ศ. 2559 - 2564) และแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงสาธารณสุข ฉบับท่ี 1 (พ.ศ. 
2560 - 2564) 
  ๒. เพื่อปลูกฝังจิตพอเพียง ต้านทุจริต ด้วย Model STRONG  ปลูกฝังวิธีคิด แยกแยะผลประโยชน์ส่วนรวม 
รวมท้ังความอายไม่ทนต่อการทุจริต ยกระดับการรับรู้การทุจริตของเจ้าหน้าท่ีในส านักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร   
  ๓. เพื่อให้ความร่วมมือกับองค์กรต่าง ๆ หรือชมรมต่าง ๆ ท่ีมีวัตถุประสงค์ในการต่อต้านการทุจริต รวมท้ัง
ด าเนินกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ ท้ังนี้ โดยไม่ด าเนินกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการเมือง    

   บทบำทหน้ำที่/แนวทำงกำรด ำเนินงำนของชมรม 
   ๑. มีการจัดท ามาตรการรองรับในประเด็นความเส่ียงด้านทุจริตท่ีได้ด าเนินการวิเคราะห์ในภาพรวมองค์กร
เพื่อให้เกิดกลไกการบริหารจัดการท่ีเกิดความโปร่งใส 
   ๒. น าเสนอมาตรการด้านต่าง ๆ ท่ีเป็นการพัฒนาในด้านคุณธรรม ความโปร่งใส และต่อต้านการทุจริต     
ในทุกรูปแบบ 
   ๓. รณรงค์ ปลูกฝัง ให้เจ้าหน้าท่ีมีจิตพอเพียง ต้านทุจริต และสามารถแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนออกจาก
ผลประโยชน์ส่วนรวม 
  4. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย   
 

  ท้ังนี้  ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

                ส่ัง ณ วันท่ี   ๑๒   มกราคม  พ.ศ. 256๕ 
 
 
                 



ชมรม STRONG จิตพอเพียง ต้านทุจรติ  
ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอมหาชนะชัย โรงพยาบาลสง่เสรมิสุขภาพต าบลในสังกดั 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564 
สมาชิก ชมรม STRONG 
  ๑. นายณัฐวุฒิ  จันทร์สว่าง   สาธารณสุขอ าเภอมหาชนะชัย        ประธานกรรมการ 
           ๒. นางนงค์ลักษณ์  ปัดภัย ผอ.รพ.สต.บ้านสงยาง                   กรรมการ           
 ๓. นายอ าพล  เศลารักษ์   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญ                    กรรมการ 
 ๔. นางสาวนริศรา พรมบุตร        เจ้าพนักงานเภสัชฯช านาญงาน                     กรรมการ 
 ๕. นางวราภรณ์  อาจอาสา นักวิชาการสาธารณสุขช านาญ           กรรมการ 
 ๖. นายรัศมี  ชอบศิลป์  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญ                       กรรมการ 
 ๗. นางสาวอังคณา เหรียญหล่อ     นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ           กรรมการ 
 ๘. ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ทุกแห่ง          กรรมการ 
 ๙. ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ี พนักงานลูกจ้างหน่วยงานในสังกัด สสอ.มหาชนะชัย               กรรมการ 
 1๐. นายสมชาติ  ยอดดี    ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอมหาชนะชัย บ.     กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๑. นายจักรพงษ์ เสาร์ทอง ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอมหาชนะชัย ว.          ผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๑๒. นางสุมาศ  ป้องแก้ว            นักวิชาการการเงินและบัญชี            ผู้ช่วยเลขานุการ 
     ๑๓. นางสาวจันจิรา  กอแก้ว        นักวิชาการสาธารณสุข           ผู้ช่วยเลขานุการ 
     ๑๔. นางจุฬารักษ์  จันทะคูณ        นักวิชาการสาธารณสุข           ผู้ช่วยเลขานุการ 
วัตถุประสงค์ ชมรม STRONG 
          1. เพื่อการด าเนินงานของหน่วยงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล ป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
           ๒. เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ี ประพฤติตนและปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม ตามประมวล
จริยธรรมของข้าราชการพลเรือน และสร้างค่านิยมในการเชิดชูความดีความซื่อสัตย์ 
           ๓. เพื่อให้เกิดความรักและความสามัคคีของเจ้าหน้าท่ี โดยมุ่งหวังให้งานบรรลุวัตถุประสงค์ตามภารกิจท่ีวางไว้ 
           4. เพื่อให้เกิดระบบการเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตท่ีมีประสิทธิภาพ 
กิจกรรม / แนวทางการด าเนินงานของ ชมรม STRONG 
           ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร ได้ด าเนินกิจกรรมการต่อต้านการทุจริตตามนโยบายของกระทรวง
สาธารณสุขมาโดยตลอดจนถึงปัจจุบัน ซึ่งมีกิจกรรมท่ีได้ด าเนินการแล้ว ดังนี้ 
          ๑. กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต วันส าคัญและจิตอาสา 
          ๒. มอบประกาศเกียรติคุณให้กับเจ้าหน้าท่ีและหน่วยงานท่ีกระท าคุณงามความดี 
          3. เข้ารับการอบรมให้ความรู้ตามโครงการท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 
           กิจกรรมข้างต้นถือเป็นกิจกรรมท่ีทุกคนต่างมีส่วนรวมในการด าเนินการ และเป็นกิจกรรมท่ีสะท้อนถึงความ
พอเพียง รวมถึงมีจิตใจท่ีจะร่วมกันต้านทุจริตของเจ้าหน้าท่ีในองค์กร จึงเห็นควรด าเนินการกิจกรรมข้างต้นต่อไป และ
หากมีกิจกรรมใดเพิ่มเติมท่ีเป็นกิจกรรมท่ีสะท้อนการต่อต้านการทุจริต สมาชิกชมรมสามารถด าเนินการได้เลย 
 

                                                 (ลงช่ือ)                                  กรรมการและเลขานุการชมรม 
                                                             (นายสมชาติ   ยอดดี) 
                                                     ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอมหาชนะชัย บ. 
 
                                                 (ลงช่ือ)                                  ประธานกรรมการชมรม 
                                                          



กิจกรรมเดนิรณรงคต่์อต้านคอรป์รับช่ัน 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอมหาชนะชัย   จังหวัดยโสธร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของกลุ่มงานในสังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอมหาชนะชัย 
ตามประกาศส านักงานสาธารณสุขอ าเภอมหาชนะชัย  จังหวัดยโสธร 

เร่ือง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.256๕ 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของกลุ่มงานในสังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอมหาชนะชัย 
ช่ือกลุ่มงาน: บริหารงานท่ัวไป 
วัน/เดือน/ป:ี  วันท่ี ๑๒ เดือน มกราคม พ.ศ. 256๕ 
หัวข้อ: ประกาศส านักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน พ.ศ. 256๕ 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 

1. คณะกรรมการชมรม STRONG จิตอาสา ต้านทุจริต ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอมหาชนะชัย 
2. แนวทางการด าเนินงานชมรม STRONG 
3. การรณรงค์ป้องกันปราบปรามการทุจริต คอร์ปรับช่ัน 

                   
Link :           
หมายเหตุ  :   เว็บไซต์ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอมหาชนะชัย  จังหวัดยโสธร
...........................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................... 
 
          

          ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล                                                         ผู้อนุมัติรับรอง 
 
 

       (นายสมชาติ  ยอดดี)                                                                
ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ                           
  วันท่ี ๑๒ เดือน มกราคม พ.ศ. 256๕                                        วันท่ี ๑๒ เดือน มกราคม พ.ศ. 256๕                                                         
 
 

ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
 
 
 

                                                    (นายจักรพงษ์  เสาร์ทอง)                                                     
                                          ต าแหน่ง นักวชิาการสาธารณสุขช านาญการ                           
                                              วันท่ี ๑๒ เดือน มกราคม พ.ศ. 256๕                                                         

 
 




