
รายงานผลการก ากับติดตามการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปราม  

การทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64  

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกงหรา รอบ 6 เดือน  

……………………………….. 

ภารกิจหลัก  

 1. การสร้างจิตส านึกและความตระหนัก แก่บุคลากรทั้งข้าราชการและลูกจ้าง  

 2. แสดงเจตจ านงในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร  

 3. จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน  

 4. การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 

วัตถุประสงค์  

 1. เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับในองค์กรมีความรู้ ความเข้าใจมีปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ 
สุจริต โปร่งใส  

 2. เพ่ือให้ผู้บริหารได้แสดงถึงความโปร่ง ในการปฏิบัติงาน และแสดงเจตจ านงในการต่อต้าน
การทุจริต  

 3. เพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน 

กลุ่มเป้าหมาย  

 บุคลากรสาธารณสุขทั้งข้าราชการและลูกจ้าง ทุกคน 

การด าเนินงาน  

 1. การสร้างจิตส านึกและความตระหนัก แก่บุคลากรทั้งข้าราชการและลูกจ้าง  

    1.ประชุมชี้แจงบุคลากรโรงพยาบาลม่วงสามสิบ ได้มีการประชุมชี้แจงรายละเอียดการ
ด าเนินงาน ให้กับบุคลากรโรงพยาบาลม่วงสามสิบ จัดตั้ง คณะท างานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ประกอบด้วย ผู้อ านวยการและหัวหน้ากลุ่มหัวหน้างาน  

 2.ให้ความรู้ ปลูกฝังการปฏิบัติงานด้วยความสุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้แก่บุคลากรทั้ง
ข้าราชการ และ ลูกจ้าง ซึ่งกระทรวงสาธารณสุข ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ต่อต้านทุจริต ได้แก่  

   1). สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

   2). สร้างกลไกป้องกันทุจริตและส่งเสริมจริยธรรมของบุคลากรทุกระดับ  

   3). เสริมสร้างประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามทุจริตอย่างเหมาะสม 

กระทรวงสาธารณสุข ได้ก าหนดมาตรการ 3 ป. 1 ค. ในการป้องกันและปราบปรามทุจริต ดังนี้  

ปลูกจิตส านึก : สร้างจิตส านึก ปรับฐานความคิดในการต่อต้านทุจริต ที่ตัวบุคคล สร้างพลังคุณธรรม ขับเคลื่อน 
สังคม  

ป้องกัน : สร้างระบบคุณธรรม ยกระดับความโปร่งใสในการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพและเข้มแข็ง 



              : ก าหนดบทบาทและพัฒนาสมรรถนะ และขีดความสามารถของบุคลากรแผนงานเสริมสร้างความรู้
บุคลากร ภาครัฐ เพ่ือส่งเสริมจริยธรรมและการป้องกันปราบปรามการทุจริต 

 ปราบปราม : ปรับปรุงกฎระเบียบที่เอ้ือต่อการทุจริต ปิดช่องโหว่ ก าหนดมาตรการลงโทษผู้กระท าผิดอย่าง
รวดเร็ว และเป็นธรรม 

เครือข่าย : สร้างกลไกภาคประชาชน ภาคประชาสังคมในการเฝ้าระวัง แจ้งเบาะแส สร้างความเข้มแข็งของ
กลไก 

 2. แสดงเจตจ านงในการต่อต้านการทุจริตและส่งเสริมจริยธรรมของผู้บริหาร 

     1.จัดตั้งกลุ่มบริหารสาธารณสุข ด าเนินงานเพื่อรณรงค์ด้านความ โปร่งใส 

     2. กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต“คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” (Zero 
Tolerance)โดย นายประจักษ์ สีลาชาติ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกงหรา เป็นผู้น าในการประกาศ
เจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต“คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” ร่วมกับเจ้าหน้าที่ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกงหรา 
เพ่ือให้ผู้บริหารได้แสดงถึงความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน แสดงถึงเจตจ านงในการต่อต้านการทุจริต วันที่ 12 
มกราคม 2564 

   3. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการ  จัดซื้อ-   จัดจ้างทางเว็บไซต์ ส านักงานสาธารณสุข
อ าเภอกงหรา 

 3. จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 
ให้มีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ได้ทุกขั้นตอน โดยการอบรมให้ความรู้ตาม พ.ร.บ.  
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 แก่บุคลากรในหน่วยงาน จัดมีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
ของ หน่วยงาน 

 4. การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของประชาชน โดย
ด าเนินการดังนี้  

   1.การด าเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์  

   2. มาตรการก าหนดขั้นตอน/กระบวนการเรื่องร้องเรียน  

   3. แต่งตั้งคณะกรรมการรับเรื่องร้องทุกข์ 

 การด าเนินงานในการป้องกันและปราบปรามทุจริตและส่ งเสริจริยธรรม ของส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอกงหรา ยังต้องมีการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง ต้องมีการติดตามการด าเนินงานตามแผนที่
ก าหนดและ ส่งเสริม ควบคุม ก ากับการด าเนินงานของหน่วยงาน รพสต.เพ่ือป้องกันการทุจริตในการท างาน 
และส่งเสริม จริยธรรม เสริมสร้างขวัญก าลังใจแก่  เจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่องต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 



 



 
บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกงหรา  โทร ๐  ๗๔๖๘  ๗๐๑๘ 

ที่  พท  ๐๕๓๒/- วันที่  5 มีนาคม  ๒๕๖4 

เร่ือง   รายงานผลการก ากับติดตามการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน  ปราบปรามการทุจริตและพฤติ 
          มิชอบ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  รอบ 6 เดือน 

เรียน สาธารณสุขอ าเภอกงหรา 

 ตามท่ี  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกงหรา  ได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกัน  ปราบปรามการ
ทุจริตและพฤติมิชอบประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการป้องกันและ ปราบปราม
การทุจรติและพฤติมิชอบของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกงหรา  นั้น 

 บัดนี้  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกงหรา  ได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม  
การทจริตและประพฤติมิชอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  เสร็จเรียบร้อยแล้วตามรายละเอียด  แผนงาน  
ที่แนบมาพร้อมนี้  และขออนุญาตน าเผยแพร่บนเว็บไซต์ 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

 
 
   (นางสาวอมลรดา  คงสุทธิ์) 
        เจ้าพนักงานธุรการ 
 
                                              อนุมติ 
 
 
 
  (นายประจวบ   รามณีย์) 
  สาธารณสุขอ าเภอกงหรา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 แบบติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 รอบ  6  เดือน (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม  2564) 

 รอบ 12  เดือน   (1 ตุลาคม 2563 – 1 กันยายน  2564) 

ชื่อชมรม  ชมรมจริยธรรมส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกงหรา  หน่วยงาน  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกงหรา  จังหวัดพัทลุง 

สถานที่ตั้ง  หมู่ที่ 8  ต าบลคลองทรายขาว  อ าเภอกงหรา  จังหวัดพัทลุง 

ชื่อผู้ประสานงาน  นายชาคริต  ด าชื่น  โทร 074 687 018 

จ านวนกิจกรรมที่ก าหนดตามแผนการด าเนินงาน  ทั้งสิ้น  3  กิจกรรม 

จ านวนกิจกรรมที่ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 3  กิจกรรม 

จ านวนงบประมาณท่ีใช้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รวม - บาท  

   จากงบประมาณปกติของหน่วยงาน รวมทุกกิจกรรม จ านวน      -    บาท  
 จากงบประมาณอ่ืน ๆ รวมทุกกิจกรรม จ านวน     -     บาท 

รายละเอียด  ดังนี้ 

 

 

 

 

 



กิจกรรม ผลส าเร็จ งบประมารที่
ใช้(บาท) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ระยะเวลาที่ด าเนินการปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 ผลการ
ด าเนินการ ผลลัพธ์เชิง

ปริมาณ 
ผลลัพธ์เชิง
คุณภาพ 

ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค. 
63) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค –มี.ค. 
64) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย. –มิ.ย. 
64) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค. – ก.ย. 
64) 

1.  กิจกรรมสร้าง
บุญบารมี 

1.1)  ตักบาตร
ตอนเช้าทุกวัน
พฤหัสบดี 

30   คน ร้อย 100  ยัง
มีพฤติกรรมที่
เกิดจากความ
เชื่อผลของ
การท าบุญ 

0 ชมรม
จริยธรรม,ทีม
ทรัพยากร 

25  คน 27  คน    

2  กิจกรรมรักษา
ศีลในหน่วยงาน 

52  คน - 0 ชมรม
จริยธรรม,ทีม
ทรัพยากร 

42 คน 42 คน    

3.  กิจกรรมสวด
มนต์/ละหมาด 

52  คน - 0  30  คน 32  คน    

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
    ลงชื่อ.................................................................ผู้ รายงาน 
                     (นายอมรดา   คงสุทธิ์) 
     ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการ 
       
 



รายงานผลการก ากับติดตามการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564) 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง 
---------------------------------------------- 

1. หลักการและเหตุผลในการจัดท าแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมส านักงานสาธารณสุข
อ าเภอกงหรา  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 กระทรวงสาธารณสุข ได้ก าหนดค่านิยม “MOPH” ได้แก่ M (Mastery) คือ เป็นนายตนเอง 
O (Originality) คือ เร่งสร้างสิ่งใหม่ P (People centered) คือ ใส่ใจประชาชน และ H (Humility) คือ ถ่อม 
ตนอ่อนน้อม และได ้จัดท าแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560- 2564) 
ที่สอดคล้องกับแผนแม่บท ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564) บนพ้ืนฐานบริบท ของ 
สังคมไทย บริบทของสังคม กระทรวงสาธารณสุข สถานการณ์ นโยบายรัฐบาล ร่วมออกแบบการขับเคลื่อน 
การส่งเสริมคุณธรรม กระทรวง สาธารณสุข ให้ผู้รับผิดชอบด าเนินการขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน เพ่ือเป็น 
กลไก ในการขับเคลื่อนการส่งเสริม คุณธรรมจริยธรรมในกระทรวงสาธารณสุข ภายใต้แนวคิดการรับรู้ถึง 
เป้าหมาย (Sense of Purpose) ไปปรับใช้ใน ชีวิตด้วยการลงมือท าตั้งแต่วันนี้ โดยเชื่อมั่นว่าหากทุกคน 
ค านึงถึงประโยชน์ ของบ้านเมืองก่อนประโยชน์ของตนเอง หรือพวกพ้อง และหันมาร่วมมือกันสร้างเป้าหมาย 
ใหม่ของชาติก็จะท าให้ ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีกว่า เพ่ือเสริมสร้างระบบคุณธรรมของกระทรวง 
สาธารณสุขให้เข้มแข็ง บนฐานคิดการยึดถือประโยชน์ของชาติเหนือกว่า  ประโยชน์ส่วนตน น าสู่การเป็น 
กระทรวงคุณธรรม (Moral Ministry of Public Health) ภายใต้คุณธรรมที่พึง ประสงค์ 4 ประการ พอเพียง 
วินัย สุจริต จิตอาสา และค่านิยม ของบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข “MOPH” โดยให้ ค่านิยม “MOPH” ฝัง 
อยู่ในจิตวิญญาณของบุคลากร สาธารณสุขทุกคน เพ่ือให้เกิดการพัฒนาที่ดีและยั่งยืน ภายใต้  วิสัยทัศน์ “เป็น 
องค์กรคุณธรรมอย่างยั่งยืน” 
 ส าหรับส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้จัดท าข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามมาตรา ๗๘ และมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ 
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยข้อบังคับมีรายละเอียดดังนี้ ๑) ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ ๒) ยืนหยัด 
และยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้อง ๓) ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและเสมอภาค ๔) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ โปร่งใส 
และตรวจสอบได้ ๕) มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ๖) ด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ ๗) ปฏิบัติตน 
ตามค่านิยมหลักของคนไทย๑๒ ประการ และบูรณาการการขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรมร่วมกับคณะกรรมการ 
จริยธรรมประจ า ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นกลไกตามประมวลจริยธรรม ข้าราชการพลเรือน 
มีการก าหนดให้การด าเนินการเป็นหน่วยงานคุณธรรม เป็นตัวชี้วัดตามค ารับรองการ ปฏิบัติราชการของ
หน่วยงาน ในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวง 
สาธารณสุข และด าเนินโครงการหรือกิจกรรม เพ่ือส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ให้กับบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เช่น 
โครงการตลาดนัดคุณธรรม (MOPH Moral Market) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ คุณธรรมเชิงสัมพัทธ์ จิต
อาสาปลูกความดีด้วยหัวใจตามศาสตร์พระราชา กิจกรรมตรวจเยี่ยมเสริมพลัง หน่วยงานในสังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่มีผลการ ด าเนินงานด้านคุณธรรมจริยธรรมโดดเด่น เป็นที่ประจักษ์นอกจากนั้น ยัง
ด าเนินการฟ้ืนฟูและขับเคลื่อนชมรม จริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดส านักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ราชการบริหารส่วนภูมิภาคเพ่ือเป็น กลไกส าคัญในการขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรม ของแต่ละหน่วยงาน ตาม
หลักการ “ระเบิดจากข้างใน”ดังนั้น เมื่อพิจารณาถึงสภาพแวดล้อมด้านคุณธรรมจริยธรรมของกระทรวง
สาธารณสุข ข้างต้นแล้วจะพบว่า กระทรวง 



 สาธารณสุข ได้ก าหนดมาตรการและกลไกในการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
อย่างครอบคลุม และมีการ ขยายผลการด าเนินการลงสู่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข แต่ละ ระดับ
อย่างต่อเนื่อง ในการนี้เพ่ือเป็นการ ด าเนินการให้ตอบสนองนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข ส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอกงหรา จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการส่งเสริม คุณธรรมของชมรมจริยธรรมส านักงานสาธารณสุข
อ าเภอกงหรา  จ านวนทั้งสิ้น 3 กิจกรรม ดังนี้ กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมสร้างบุญบารมี กิจกรรมที่ 2 กิจกรรม
รักษาศิลในหน่วยงาน กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมสวดมนต์และภาวนา ทั้งนี้ เพ่ือให้บุคลากรในสังกัด ได้ตระหนัก
และให้ความส าคัญในการประพฤติปฏิบัติตนโดยใช้หลักคุณธรรม จริยธรรม ในการด าเนินชีวิต และปฏิบัติ
หน้าที่ ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย อย่างเคร่งครัดใน การปฏิบัติงาน เพ่ือ สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชน
และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร 2. ผลการด าเนินการตามปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกงหรา ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 – 
มีนาคม 2564) ผู้รับผิดชอบของชมรมฯ ได้ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ของชมรม
จริยธรรมส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกงหราประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน จ านวน 2 
กิจกรรม คือ 1. กิจกรรมสร้างบุญบารมีร่วมท าบุญ  
 
 

 



 



                     แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 รอบ  6  เดือน (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม  2564) 

 รอบ 12  เดือน   (1 ตุลาคม 2563 – 1 กันยายน  2564) 

ชื่อชมรม  ชมรมจริยธรรมส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกงหรา  หน่วยงาน  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกงหรา  จังหวัดพัทลุง 

สถานที่ตั้ง  หมู่ที่ 8  ต าบลคลองทรายขาว  อ าเภอกงหรา  จังหวัดพัทลุง 

ชื่อผู้ประสานงาน  นายชาคริต  ด าชื่น  โทร 074 687 018 

ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

กิจกรรม การด าเนินงาน จ านวน ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

ด าเนินการแล้ว ยังมิได้ด าเนินการ 

1.กิจกรรมสร้างบุญบารมี 
     1.1.)  ตักบาตรตอนเช้า 
     1.2)  จัดกลุ่มตามวัดท าบุญ  
     1.3)  งานท าบุญตักบาตรประจ าปี 2564 

 
/ 

 
 
/ 
/ 

30   

2.  กิจกรรมรักษาศีลในหน่วยงาน 

    จัดกิจกรรมล้อมรั้วกิเลสของเจ้าหน้าที่  

/  52   

3.  กิจกรรมสวดมนต์ภาวนา /  52   

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    ลงชื่อ.................................................................ผู้ รายงาน 
                     (นายอมรดา   คงสุทธิ์) 
     ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการ 
       
 



 
บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกงหรา  โทร ๐  ๗๔๖๘  ๗๐๑๘ 

ที่  พท  ๐๕๓๒/- วันที่  5 มีนาคม  ๒๕๖4 

เร่ือง   รายงานผลการก ากับติดตามการขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกงหรา    
          ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  รอบ 6 เดือน 
เรียน สาธารณสุขอ าเภอกงหรา 

 ตามที่  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกงหรา  ได้จัดท าแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของ
ชมรมจริยธรรมของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกงหรา ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564  เพ่ือเป็นการ
สนับสนุนและส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกงหรา  ได้อย่างเป็นรูปธรรมและ
ต่อเนื่อง  นั้น 

 บัดนี้  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกงหรา  ขอรายงานผลการติดตาม  การด าเนินงานตาม
แผน ฯ ดังกล่าว  รอบ  6 เดือน  และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

 
 
   (นางสาวอมลรดา  คงสุทธิ์) 
        เจ้าพนักงานธุรการ 
 
                                              อนุมติ 
 
 
 
  (นายประจวบ   รามณีย์) 
  สาธารณสุขอ าเภอกงหรา 
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