
 
 

  
 

ค ำสั่งส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอมหำชนะชัย 
ที่    ๓๖ / 2565  

เรื่อง แต่งตั้งคณะท ำงำนขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอมหำชนะชัย จังหวัดยโสธร 
--------------------------------------------------- 

        ตำมที่ คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎำคม ๒๕๕๙ เห็นชอบแผนปฏิบัติกำรส่งเสริมคุณธรรม
แห่งชำติ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570) เพ่ือให้ทุกหน่วยงำนใช้เป็นกรอบและทิศทำงในกำรปฏิบัติกำรส่งเสริม
คุณธรรมของทุกหน่วยงำน และกระทรวงสำธำรณสุข จัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรด้ำนกำรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
กระทรวงสำธำรณสุข ระยะที่ 2 (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) เป็นไปตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำร
ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชำติ ระยะที่ 2 (พ.ศ. ๒๕66 – ๒๕70) และแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
กระทรวงสำธำรณสุข ระยะที่ 2 (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) นั้น 

 ฉะนั้น เพ่ือให้กำรขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรมของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอมหำชนะชัย จังหวัด
ยโสธร เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย และมีประสิทธิภำพ จึงแต่งตั้งคณะท ำงำนขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม ของส ำนักงำน
สำธำรณสุขจังหวัดยโสธร โดยมีองค์ประกอบ หน้ำที่และอ ำนำจ ดังต่อไปนี้ 
 1. องค์ประกอบ 
 1.๑ นำยณัฐวุฒิ  จันทร์สว่ำง สำธำรณสุขอ ำเภอมหำชนะชัย           ประธำนคณะท ำงำน 
                      1.2 นำยจักรพงษ์  เสำร์ทอง       ผูช้่วยสำธำรณสุขอ ำเภอฝ่ำยวิชำกำร     รองประธำนคณะท ำงำน 
 1.3 นำงสำวนริศรำ  พรมบุตร เจ้ำพนักงำนเภสัชกรรมช ำนำญงำน คณะท ำงำน 
 1.4 นำงจุฬำรักษ์  จันทะคูณ นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร คณะท ำงำน 
 1.5 นำยรัศมี   ชอบศิลป์ นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร คณะท ำงำน 
 1.6  นำงสำวอังคณำ เหรียญหล่อ นักวิชำกำรสำธำรณสุขปฏิบัติกำร คณะท ำงำน 
 1.7  นำงสำวจันจิรำ  กอแก้ว นักวิชำกำรสำธำรณสุข คณะท ำงำน 
 1.8  นำยสมชำติ   ยอดดี          ผูช้่วยสำธำรณสุขอ ำเภอฝ่ำยบริหำร  คณะท ำงำนและเลขำนุกำร 
 1.9  นำงสำวสุมำศ  ป้องแก้ว    นักวิชำกำรกำรเงินและบัญชี     คณะท ำงำนและผู้ช่วยเลขำนุกำร  
  

  2. หน้ำที่และอ ำนำจ 
 ๒.๑ ให้คณะท ำงำนมีหน้ำที่ รวบรวมข้อมูล ศึกษำ วิเครำะห์รูปแบบกำรส่งเสริมคุณธรรมในหน่วยงำน 
กับเป้ำหมำยกำรด ำเนินงำนของชมรมจริยธรรมให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรด้ำนกำรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
กระทรวงสำธำรณสุข ระยะที่ 2 (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
  ๒.๒ จัดท ำเป็นแผนปฏิบัติกำรส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอ 
มหำชนะชัย  จังหวัดยโสธรและด ำเนินกำรขับเคลื่อนแผนฯ ดังกล่ำว โดยกำรสร้ำงกำรรับรู้และควำมเข้ำใจในแผนปฏิบัติ
รำชกำรด้ำนกำรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กระทรวงสำธำรณสุข ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570) แผนปฏิบัติรำชกำรด้ำน
กำรส่งเสริม จริยธรรม กระทรวงสำธำรณสุข ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2565 – 2566) และแผนปฏิบัติกำรส่งเสริมคุณธรรมของชมรม
จริยธรรมส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอมหำชนะชัย จังหวัดยโสธร ให้แก่บุคลำกรในหน่วยงำน 
 ๒.๓ ด ำเนินกำรรำยงำนผลตำมแผนปฏิบัติกำรส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม และด ำเนินกำร
รำยงำนให้ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต กระทรวงสำธำรณสุข ในเวลำที่ก ำหนด 
 ๒.๔ ด ำเนินกำรอ่ืนใดตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 

 ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
    สั่ง ณ วันที่    ๑๕   พฤศจิกำยน  พ.ศ. 2565 
 



 
บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ  งำนบริหำรฯ   ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอมหำชนะชัย จังหวัดยโสธร 
ที่ ยส ๐๕๓3 / ๘๐๙                        วันที ่  ๘  พฤศจิกำยน ๒๕65     

เรื่อง  ขอส่งค ำสั่งเพ่ือพิจำรณำลงนำม 

เรียน  สำธำรณสุขอ ำเภอมหำชนะชัย    

 ตำมที่ งำนบริหำร  ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอมหำชนะชัย จังหวัดยโสธร ได้จัดท ำค ำสั่งแต่งตั้ง
คณะท ำงำนขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอมหำชนะชัย จังหวัดยโสธร เพ่ือด ำเนินกำรตำม
แผนปฏิบัติกำรส่งเสริมคุณธรรมแห่งชำติ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570) และแผนปฏิบัติรำชกำรด้ำนกำรส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม กระทรวงสำธำรณสุข ระยะท่ี 2 (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) ให้เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผลในกำร
ด ำเนินงำน จึงขอแต่งตั้งคณะท ำงำนขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมฯ รำยละเอียดตำมค ำสั่งส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอมหำ
ชนะชัย ที่แนบมำพร้อมนี้ และขออนุญำตเผยแพร่บนเว็บไซต์ของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอมหำชนะชัย จังหวัดยโสธรต่อไป 

  จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบและพิจำรณำลงนำม 
 
                                                                  
                                                                     
                                                                (นำยสมชำติ   ยอดดี) 
                                                       ผูช้่วยสำธำรณสุขอ ำเภอมหำชนะชัยฝ่ำยบริหำร 

 
 

-  ทราบ  
- ลงนามแล้ว 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดยโสธร “ยโสธรเมืองเกษตรอินทรีย์ เมืองแห่งวิถีอีสาน” 
“สะออน ๕๐ ปี ศรียโสธร” 

 
 



 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  งำนบริหำรฯ   ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอมหำชนะชัย จังหวัดยโสธร  
ที่ ยส ๐๕๓3/ว.๘๑๐                            วันที ่  ๘   พฤศจิกำยน 2565 

เรื่อง  ขอส่งค ำสั่งแต่งตั้งคณะท ำงำนขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอมหำชนะชัย 

เรียน  ผู้ช่วย สสอ.มหำชนะชัย  หัวหน้ำงำน และ ผอ.รพ.สต. ทุกแห่ง 

 ตำมที่ ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอมหำชนะชัย จังหวัดยโสธร ได้จัดท ำค ำสั่งแต่งตั้งคณะท ำงำน
ขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอมหำชนะชัย จังหวัดยโสธร เพ่ือด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำร
ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชำติ ระยะท่ี 2 (พ.ศ. 2566 – 2570) และแผนปฏิบัติรำชกำรด้ำนกำรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
กระทรวงสำธำรณสุข ระยะที่ 2 (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) ให้เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผลในกำรด ำเนินงำน นั้น 

 ในกำรนี้ ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอมหำชนะชัย จังหวัดยโสธร จึงขอส่งค ำสั่งแต่งตั้งคณะท ำงำน
ขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอมหำชนะชัย จังหวัดยโสธร รำยละเอียดตำมค ำสั่งฯ ที่แนบมำ
พร้อมนี้ 

 จึงเรียนมำเพ่ือทรำบและพิจำรณำด ำเนินกำรต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดยโสธร “ยโสธรเมืองเกษตรอินทรีย์ เมืองแห่งวิถีอีสาน” 

“สะออน ๕๐ ปี ศรียโสธร” 
 
 

 
 



 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 
ตามประกาศส านักงานสาธารณสุขอ าเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 256๕ 

 


