
บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอมหำชนะชัย จังหวัดยโสธร                                        

ที ่ ยส ๐๕๓๒/ว ๒๙๖   วันที ่   ๒๙      มีนำคม   ๒๕6๕ 

เรื่อง  ประกำศส ำนักงำนสำธำรณสุอ ำเภอมหำชนะชัย เรื่อง  แนวปฏิบัติตำมเกณฑ์จริยธรรม 
          ว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดหำและกำรส่งเสริมกำรขำยยำและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยำ พ.ศ.2564 และขอเผยแพร่ 
          บนเว็ปไซต์ของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอมหำชนะชัย จังหวัดยโสธร 

 
 

เรียน  ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล ทุกแห่ง และหัวหน้ำงำนทุกงำน 

 ด้วย ตำมที่ กระทรวงสำธำรณสุข ได้แจ้งเวียนประกำศกระทรวงสำธำรณสุข เรื่อง เกณฑ์จริยธรรม
จัดซื้อจัดหำและกำรส่งเสริมกำรขำยยำและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยำของกระทรวงสำธำรณสุข พ.ศ. 2564  ประกำศลงใน
รำชกิจจำนุเบกษำ เล่มที่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๑๐๔ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภำคม ๒๕๖๔ โดยประกำศดังกล่ำวก ำหนดให้
หน่วยงำนต้องจัดท ำแนวทำงปฏิบัติตำมเกณฑ์จริยธรรมกำรจัดซื้อจัดหำและกำรส่งเสริมกำรขำยยำและเวชภัณฑ์ที่
มิใช่ยำของกระทรวงสำธำรณสุข ประกำศเป็นลำยลักษณ์อักษรไว้ในที่เปิดเผยภำยในหกสิบวันนับตั้งแต่วันที่ประกำศ
มีผลบังคับใช้ ซึ่งประกำศฉบับนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤษภำคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป และประกำศเป็น     ลำย
ลักษณ์อักษรไว้ในที่เปิดเผยภำยในวันที่ ๑๔ กรกฎำคม ๒๕๖๔ และถือปฏิบัติอย่ำงเคร่งครัด นั้น  
         ดังนั้น  เพื่อให้บรรลุตำมมำตรกำรดังกล่ำว ขอประกำศส ำนักงำนสำธำรณสุอ ำเภอมหำชนะชัย 
เรื่อง  แนวปฏิบัติตำมเกณฑ์จริยธรรม  ว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดหำและกำรส่งเสริมกำรขำยยำและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยำ 
พ.ศ.2564 และขอเผยแพร่ บนเว็ปไซต์ของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอมหำชนะชัย จังหวัดยโสธร รำยละเอียด
ปรำกฏตำมเอกสำรที่แนบมำพร้อมนี้ 

 จึงเรียนมำเพ่ือถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด  
  

 
           
 
 
 
 
 

 
 
 
  

เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดยโสธร “ยโสธรเมืองเกษตรอินทรีย์ เมืองแห่งวิถีอีสาน” 

“๕๐ ปี ศรียโสธร” 

 



 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  งำนบริหำรทั่วไป   ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอมหำชนะชัย   จังหวัดยโสธร                                       

ที ่ ยส ๐4๓๒ / ๕๗๒  วันที ่   ๑๔   กรกฎำคม   ๒๕64 

เรื่อง  ขออนุมัติลงนำมในประกำศส ำนักงำนสำธำรณสุอ ำเภอมหำชนะชัย เรื่อง  แนวปฏิบัติตำมเกณฑ์จริยธรรม 
          ว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดหำและกำรส่งเสริมกำรขำยยำและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยำ พ.ศ.2564 และขอเผยแพร่ 
          บนเว็ปไซต์ของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอมหำชนะชัย จังหวัดยโสธร 

เรียน  สำธำรณสุขอ ำเภอมหำชนะชัย 

 ตำมที่ กระทรวงสำธำรณสุข ได้แจ้งเวียนประกำศกระทรวงสำธำรณสุข เรื่อง เกณฑ์จริยธรรมจัดซื้อ
จัดหำและกำรส่งเสริมกำรขำยยำและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยำของกระทรวงสำธำรณสุข พ.ศ. 2564  ประกำศลงในรำช
กิจจำนุเบกษำ เล่มที่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๑๐๔ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภำคม ๒๕๖๔ โดยประกำศดังกล่ำวก ำหนดให้
หน่วยงำนต้องจัดท ำแนวทำงปฏิบัติตำมเกณฑ์จริยธรรมกำรจัดซื้อจัดหำและกำรส่งเสริมกำรขำยยำและเวชภัณฑ์ที่
มิใช่ยำของกระทรวงสำธำรณสุข ประกำศเป็นลำยลักษณ์อักษรไว้ในที่เปิดเผยภำยในหกสิบวันนับตั้งแต่วันที่ประกำศ
มีผลบังคับใช้ ซึ่งประกำศฉบับนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤษภำคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป และประกำศเป็น     ลำย
ลักษณ์อักษรไว้ในที่เปิดเผยภำยในวันที่ ๑๔ กรกฎำคม ๒๕๖๔ นั้น ในกำรนี้ งำนบริหำรทั่วไป ส ำนักงำนสำธำรณสุข
อ ำเภอมหำชนะชัย จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำ หำกเห็นชอบขอได้โปรดด ำเนินกำร ดังต่อไปนี้ 
 ๑. อนุมัติประกำศส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอมหำชนะชัย เรื่อง แนวปฏิบัติตำมเกณฑ์จริยธรรมว่ำ
ด้วยกำรจัดซื้อจัดหำและกำรส่งเสริมกำรขำยยำและเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยำ พ.ศ. 2564 
 ๒. ลงนำมในประกำศส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอมหำชนะชัย เรื่อง แนวปฏิบัติตำมเกณฑ์จริยธรรม
ว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดหำและกำรส่งเสริมกำรขำยยำและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยำ พ.ศ. 2564 รำยละเอียดปรำกฏตำม
เอกสำรแนบท้ำยนี้ 
 ๓. อนุญำตให้น ำประกำศส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอมหำชนะชัย เรื่อง แนวปฏิบัติตำมเกณฑ์
จริยธรรมว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดหำและกำรส่งเสริมกำรขำยยำและเวชภัณฑ์ที่มีใช่ยำ พ.ศ. 2564 เผยแพร่บนเว็บไซต์
ของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอมหำชนะชัย 

 
 

(นำยสมชำติ  ยอดดี) 
               นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร           
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

อนุมัติ/ลงนามแล้ว 
 
 



 
 
 

ประกาศส านักงานสาธารณสขุอ าเภอมหาชนะชัย 
เรื่อง  แนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยา 

และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา พ.ศ.2564 
....................................................... 

 

ตำมที่ กระทรวงสำธำรณสุขได้ออกประกำศกระทรวงสำธำรณสุข เรื่อง เกณฑ์จริยธรรมกำร
จัดซื้อจัดหำและกำรส่งเสริมกำรขำยยำและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยำ พ.ศ. 2564 เพื่อน ำมำใช้ในกำรเสริมสร้ำงธรรมำภิ
บำลระบบยำและเวชภัณฑ์มิใช่ยำ ปลูกและปลุกจิตส ำนึกบุคลำกรที่เกี่ยวข้องให้มีควำมเข้ำใจในเรื่องกำรขัดกัน
ระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม และขับเคลื่อนยุทธศำสตร์กำรส่งเสริมกำรใช้ยำและ
เวชภัณฑ์มิใช่ยำอย่ำงสมเหตุสมผลให้เป็นรูปธรรม นั้น 

เพ่ือให้น ำเกณฑ์จริยธรรมฯ ดังกล่ำว ไปสู่กำรปฏิบัติ ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอมหำชนะชัย        
จึงก ำหนดแนวปฏิบัติตำมเกณฑ์จริยธรรมว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดหำและกำรส่งเสริมกำรขำยยำและเวชภัณฑ์ที่  มิใช่
ยำ ดังกล่ำวฯ ส ำหรับกำรปฏิบัติของบุคลำกรที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดซื้อจัดหำ ให้ปฏิบัติต่อผู้แทน พนักงำนขำย
จำกบริษัทยำและเวชภัณฑ์มิใช่ยำ ดังนี้ 

๑. ผู้บริหำร หัวหน้ำงำน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล ที่เกี่ยวข้องกับกำร
จัดซื้อจัดหำที่มีอ ำนำจตัดสินใจหรือ      มีอ ำนำจสั่งกำร รวมถึงบุคลำกรที่ท ำหน้ำที่คัดเลือก เสนอ จัดหำ หรือ
ด ำเนินกำรสั่งซื้อยำและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยำก ำชับให้หน่วยงำนด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมเกณฑ์จริยธรรมอย่ำงเป็น
รูปธรรม จัดท ำแนวทำงปฏิบัติที่สอดคล้องมีมำตรฐำนไม่ต่ ำกว่ำเกณฑ์จริยธรรม และก ำหนดนโยบำยและ
จัดระบบที่มีธรรมำภิบำลและป้องกันมิให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ดังต่อไปนี้ 

 ๑.๑ จัดหำยำและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยำที่มีคุณภำพเป็นไปตำมมำตรฐำนที่ก ำหนด 
 ๑.๒ จัดชี้อยำและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยำเป็นไปตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและ    กำร

บริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๖0 กฎกระทรวง ระเบียบ และท่ีออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติ กำรจัดซื้อจัดจ้ำง
และกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๖0 น ำเกณฑ์จริยธรรมของผู้จ ำหน่ำยมำพิจำรณำประกอบกำรคัดเลือก
บริษัทยำหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยำได้ และต้องจัดซื้อยำหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยำด้วยรำคำสุทธิ 

 ๑.๓ เงินสนับสนุนจำกบริษัทยำจำกกำรซื้อยำและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยำ ต้องไม่เป็นกำรหำ
รำยได้ในลักษณะผลประโยชน์ต่ำงตอบแทนทุกประเภท 

 1.4 กำรรับและกำรสั่งใช้ตัวอย่ำงยำและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยำต้องค ำนึงถึงประโยชน์และควำม
ปลอดภัย ไม่หวังเพ่ือเป็นกำรส่งเสริมกำรขำยยำและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยำ หรือประโยชน์ส่วนตน 

 ๑.๕ กิจกรรมส่งเสริมกำรขำยยำและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยำในส่วนรำชกำรต้องด ำเนินกำร
ก ำหนดบริเวณและก ำหนดเวลำที่อนุญำตให้ท ำกิจกรรม เกณฑ์กำรรับสิ่งสนับสนุนของส่วนรำชกำร ห้ำมจัด
กิจกรรมที่มีกำรแอบแฝง 

  ๑.๕.๑ อนุญำตให้ผู้แทนบริษัทยำ พนักงำนขำยยำและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยำด ำเนินกิจกรรม
ตำมเวลำและสถำนที่ที่ก ำหนด 

 
 
 
 
 

-2-/ ๑.๕.๒ ห้ำมรับ... 
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  ๑.๕.๒ ห้ำมรับสิ่งสนับสนุนจำกบริษัทยำและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยำเป็นกำรส่วนตัว เว้นแต่

เป็นกำรให้แก่ส่วนรำชกำร โดยก ำกับดูแลให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรำชกำร หน่วยงำน หรือหน่วยบริกำร 
  ๑.๕.๓ ไม่อนุญำตให้จัดกิจกรรมที่มุ่งใหค้วำมรู้ด้ำนสุขภำพแก่ประชำชนที่เชื่อมโยงถึงชื่อ
กำรค้ำของยำและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยำ หรือกำรอื่นใดท่ีเป็นกำรโฆษณำแอบแฝง 

  ๑.๕.๔ มีระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนทุจริต ควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน 
ระบบตรวจสอบภำยใน และระบบควบคุมภำยในอย่ำงเข้มงวดและมีประสิทธิภำพ 

 ๑.๖ กำรรับกำรสนับสนุนจำกบริษัทยำหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยำ เพ่ือจัดประชุมทำงวิชำกำร
โดยกำรสนับสนุนงบด ำเนินกำร วิทยำกร หรือข้อมูลทำงวิชำกำร ต้องเปิดเผยกำรสนับสนุนให้แก่ผู้เข้ำร่วม
ประชุมรับทรำบทุกครั้ง 

 ๑.๗ กำรรับกำรสนับสนุนจำกบริษัทยำหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยำไปประชุม สัมมนำ อบรม    ดู
งำน หรือบรรยำยทำงวิชำกำรท้ังในและต่ำงประเทศ กระท ำได้เฉพำะกรณี ดังต่อไปนี้ 

  ๑.๗.๑ เป็นกำรประชุมอบรมทำงวิชำกำรอันก่อเกิดประโยชน์ให้ส่วนรำชกำร โดยไม่มี
เงื่อนไขผูกมัดเพ่ือส่งเสริมกำรขำยยำและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยำ 

  ๑.๗.๒ รับกำรสนับสนุนในนำมส่วนรำชกำร จัดท ำระบบกำรรับกำรสนับสนุนและ
ก ำหนดเกณฑ์คัดเลือกบุคลำกรที่สมควรให้ไปประชุม สัมมนำ อบรม ดูงำน หรือบรรยำยทำงวิชำกำร ทั้งในและ
ต่ำงประเทศ โดยให้รับกำรสนับสนุนได้เฉพำะค่ำเดินทำง ค่ำลงทะเบียน ค่ำวิทยำกร  ค่ำอำหำร และค่ำที่พัก
ส ำหรับตนเองเท่ำนั้น และจ ำกัดเฉพำะช่วงเวลำและสถำนที่ดูงำน ประชุมและบรรยำยทำงวิชำกำร 

๒. บุคลำกรส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอมหำชนะชัยที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดซื้อจัดหำ กำรจ่ำย
และ  ส่งมอบยำและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยำ ต้องปฏิบัติตำมแนวปฏิบัติตำมเกณฑ์จริยธรรม โดยด ำเนินกำรดังนี้ 

 ๒.๑ ปฏิบัติตำมเกณฑ์จริยธรรม โดยเคร่งครัด 
 ๒.๒ ด ำเนินกิจกรรมตำมนโยบำยและระบบที่ก ำหนด เพ่ือควำมโปร่งใส ตรวจสอบได้และไม่

มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
 ๒.๓ จัดท ำและน ำเสนอข้อมูลที่มีหลักฐำนทำงวิซำกำรที่เชื่อถือได้เพ่ือใช้ประกอบกำร

ตัดสินใจคัดเลือกยำและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยำ โดยไม่กีดกันบริษัทใดบริษัทหนึ่ ง หรือมุ่งหวังเพ่ือประโยชน์ส่วนตน
หรือผู้อื่น 

 ๒.4 ไม่ประชำสัมพันธ์หรือเผยแพร่เอกสำร แผ่นพับ แผ่นป้ำย หรือสื่อที่มีเนื้อหำเชิงโฆษณำ
อวดอ้ำง หรือเป็นกำรส่งเสริมกำรขำยยำและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยำแก่ประชำชน 

จึงประกำศให้ทรำบโดยทั่วกัน และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป 

     ประกำศ  ณ  วันที่  ๑๔  กรกฎำคม พ.ศ. 2564 
 
        
 
         

 
 
 
 
 



 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของกลุ่มงานในสังกัดส านักงานสาธารณสุขมหาชนะชัย 

ตามประกาศส านักงานสาธารณสุขมหาชนะชัย  จังหวัดยโสธร 
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.2563 

 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของกลุ่มงานในสังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอมหาชนะชัย 
ชื่องำน: งำนบริหำรทั่วไป 
วัน/เดือน/ปี:  วันที่ ๑๔ กรกฎำคม พ.ศ. 2564 
หัวข้อ: ประกำศส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอมหำชนะชัย  เรื่อง  แนวปฏิบัติตำมเกณฑ์จริยธรรมว่ำด้วยกำร
จัดซื้อจัดหำและส่งเสริมกำรขำยยำและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยำ พ.ศ.2564 

 

รำยละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสำรแนบ) 
         ประกำศส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอมหำชนะชัย  เรื่อง  แนวปฏิบัติตำมเกณฑ์จริยธรรมว่ำด้วยกำร
จัดซื้อจัดหำและส่งเสริมกำรขำยยำและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยำ พ.ศ.2564 
Link:  
หมำยเหตุ: 
............................................................................................................................. ..................................... 
...................................................................................................................................... ...........................................
........................................................................................ .........................................................................................
........ 
 
          

          ผู้รับผิดชอบกำรให้ข้อมูล                                                         ผู้อนุมัติรับรอง 
 
 

       (นำยอ ำพล  เศลำรักษ์)                                                                
ต ำแหน่ง นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร                           
  วันที่ ๑๔ เดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2564                                  วันที่ ๑๔ เดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2564                                                                  
 
 

ผู้รับผิดชอบกำรน ำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
 
 

                                                    (นำยอ ำพล   เศลำรักษ)์                                                     
                                          ต ำแหน่ง นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร                           

  วันที่ ๑๔ เดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2564                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ประกาศเจตจ านงสุจรติต่อต้านการทุจริต 
“ส านักงานสาธารณสขุอ าเภอมหาชนะชัย ไม่ทนต่อการทุจรติ ( Zero Tolerance)” 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 
 

 
ข้าพเจ้า  นายณัฐวุฒิ  จันทร์สว่าง  สาธารณสุขอ าเภอมหาชนะชัย   

ขอประกาศและแสดงเจตจ านงว่า  จะท าหน้าที่น าบุคลากร  ของส านักงานสาธารณสุข
อ าเภอมหาชนะชัย ใหย้ึดมั่นในสถาบันหลัก  อันได้แก่  ชาติ  ศาสนา พระมหากษัตริย์   
จะเป็นคนดีมีคุณธรรม  ประพฤติปฏิบัติตนในสัมมาอาชีพ   ด้วยความซื่อสตัย์สุจรติ   
เป็นหลักส าคัญมั่นคง      ด ารงตนอยู่ด้วยความมีเกียรต ิ  และศักดิศ์รีความเป็นมนุษย์  
กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง ปฏิบัติงานราชการอย่างถูกต้องชอบธรรม ไม่กระท าการโกง
แผ่นดิน  ไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ  ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที ่ หาประโยชน ์
บนความทุกข์ยากของประชาชน   และปฏิบัติหน้าที่อย่างเตม็ก าลังความสามารถตาม
ค่านิยมการบริหารงาน  อันได้แก่  ซื่อสัตย์  สามัคคี  มีความรับผิดชอบ ตรวจสอบได้  
โปร่งใส   มุ่งในผลสมัฤทธิ์ของงาน   กล้าหาญท าในสิ่งที่ถูกต้อง  รวมถึงการปฏิบัติตน   
ตามมาตรฐานทางจริยธรรม  ของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ   และจรรยาบรรณกระทรวง
สาธารณสุข  และขอถวายสัจวาจาว่า  จะประพฤติปฏิบัติตน   ตามรอยพระยุคลบาท   
สืบสานพระราชปณิธาน  รักษา  ต่อยอด   ศาสตร์ของพระราชาผู้ทรงธรรม   
ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   ด้วยความเพยีรอันบริสุทธิ์     
ยืนเคียงข้างสุจริตชน    เพื่อความมั่นคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืน   ของราชอาณาจักรไทยสืบไป 
 

ประกาศ ณ วันที่  ๙  มีนาคม พ.ศ.256๕ 
 
 

 
 

 



 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอมหำชนะชัย  จังหวัดยโสธร                                        

ที ่ ยส ๐๕๓๒/ว 2๙๒   วันที ่   ๒๘   มีนำคม   ๒๕๖๕ 

เรื่อง  ประกำศเจตจ ำนงสุจริตของผู้บริหำรสูงสุดของหน่วยงำน 
 

เรียน  ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล ทุกแห่ง และหัวหน้ำงำน ทุกท่ำน 

 ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอมหำชนะชัย  จังหวัดยโสธร โดยข้ำพเจ้ำ นำยณัฐวุฒิ  จันทร์สว่ำง 
สำธำรณสุขอ ำเภอมหำชนะชัย ได้ประกำศเจตจ ำนงสุจริตในกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรตำมภำรกิจ เพ่ือควำม
ถูกต้องและชอบธรรม รำยละเอียดตำมเอกสำรที่แนบมำพร้อมนี้ 

 จึงเรียนมำเพ่ือทรำบ  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 

ตามประกาศส านักงานสาธารณสุขอ าเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.256๕ 

 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของกลุ่มงานในสังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอมหาชนะชัย 

ชื่อกลุ่มงำน: งำนบริหำรทั่วไป 
วัน/เดือน/ปี:  วันที่ ๒๘ เดือน  มีนำคม พ.ศ. 256๕ 
หัวข้อ: ประกำศส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอมหำชนะชัย เรื่อง แนวทำงกำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะผ่ำนเว็บไซต์
ของหน่วยงำน พ.ศ. 2565 
รำยละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสำรแนบ) 
                 ประกำศเจตจ ำนงสุจริตของผู้บริหำรสูงสุดของหน่วยงำน 
 
 
Link :          
  
หมำยเหตุ  :   เว็บไซต์ของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอมหำชนะชัย     จังหวัดยโสธร
........................................................................................................................ ...............................................................
............................................................................................................................. ...................................................... 
 
          

          ผู้รับผิดชอบกำรให้ข้อมูล                                                         ผู้อนุมัติรับรอง 
 
 

       (นำยสมชำติ  ยอดดี)                                                                
ต ำแหน่ง นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร                           
  วันที่ ๒๘ เดือน มีนำคม พ.ศ. 256๕                                        วันที่ ๒๘ เดือน มีนำคม พ.ศ. 256๕                                         
 
 

ผู้รับผิดชอบกำรน ำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
 
 
 

                                                    (นำยจักรพงษ์  เสำร์ทอง)                                                     
                                          ต ำแหน่ง นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร                           
                                              วันที่ ๒๘ เดือน มีนำคม พ.ศ. 256๕                                                                                 

 
 

 
 
 
 
 
 



ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอมหำชนะชัย   จังหวดัยโสธร 
ประกำศเจตจ ำนงสุจริตของผู้บริหำรสูงสุดของหน่วยงำน  โดยสำธำรณสุขอ ำเภอฯ เป็นประธำน/

พยำน   
วนัที ่ ๒๘  มนีำคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ณ  ห้องประชุมส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอมหำชนะชัย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 

ตามประกาศส านักงานสาธารณสุขอ าเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.256๕ 

 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของกลุ่มงานในสังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอมหาชนะชัย 

ชื่อกลุ่มงำน: งำนบริหำรทั่วไป 
วัน/เดือน/ปี:  วันที่ ๒๘ เดือน  มีนำคม พ.ศ. 256๕ 
หัวข้อ: ประกำศส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอมหำชนะชัย เรื่อง แนวทำงกำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะผ่ำนเว็บไซต์
ของหน่วยงำน พ.ศ. 2565 
รำยละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสำรแนบ) 
                 ประกำศเจตจ ำนงสุจริตของผู้บริหำรสูงสุดของหน่วยงำน 
 
 
Link :          
  
หมำยเหตุ  :   เว็บไซต์ของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอมหำชนะชัย     จังหวัดยโสธร
............................................................................................................................. ..........................................................
.................................................................... ...............................................................................................................  
 
          

          ผู้รับผิดชอบกำรให้ข้อมูล                                                         ผู้อนุมัติรับรอง 
 
 

       (นำยสมชำติ  ยอดดี)                                                                
ต ำแหน่ง นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร                           
  วันที่ ๒๘ เดือน มีนำคม พ.ศ. 256๕                                        วันที่ ๒๘ เดือน มีนำคม พ.ศ. 256๕                                         
 
 

ผู้รับผิดชอบกำรน ำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
 
 
 

                                                    (นำยจักรพงษ์  เสำร์ทอง)                                                     
                                          ต ำแหน่ง นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร                           
                                              วันที่ ๒๘ เดือน มีนำคม พ.ศ. 256๕                                         

 
 

 
 


