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ค าน า 

กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลกระแสสินธุ์  จังหวัดสงขลา  ได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกัน 
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๖  เพ่ือเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมให้
เกิดการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงานได้อย่างเป็นรูปธรรม และอย่างต่อเนื่อง บนพ้ืนฐานการสร้าง
วัฒนธรรมการต่อต้านทุจริต  การยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการแบบบูรณาการที่สอดคล้องกับนโยบาย
ของกระทรวงสาธารณสุข บริบทของหน่วยงาน และบริบทของสังคมไทย ที่ให้ความส าคัญกับการพัฒนาคน  เริ่ม
พ้ืนฐานจากจิตใจ จิตส านึกเป็นส าคัญ ให้ความส าคัญกับการสร้างวัฒนธรรมสุจริต ปรับและหล่อหลอมพฤติกรรมให้
มีจิตส านึกยึดม่ันในความสุจริต ค่านิยมบุคลากรในการต่อต้านการทุจริต เพ่ือให้บุคลากรของโรงพยาบาลกระแสสินธุ์ 
ปฏิบัติหน้าที่เป็นไปด้วยความถูกต้อง โปร่งใส  ตามหลักเกณฑ์ข้อก าหนดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ยังประโยชน์ในการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ในการประเมินคุณธรรมแลความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ภายใต้
ข้อก าหนดของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) 
 

โรงพยาบาลกระแสสินธุ์ 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1. หลักการและเหตุผล 
 องค์กรจะบรรลุสู่เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพนั้น ต้องอาศัยบุคลากรที่ทรงคุณค่าทั้งด้านความรู้ 
ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งผู้บังคับบัญชาต้องตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ของตนเอง ที่จะท าให้
ข้าราชการในสังกัดมีวินัย คุณธรรมและจริยธรรมให้มากที่สุด เพ่ือป้องปรามมิให้มีการทุจริตในทุกรูปแบบ ควรมี
มาตรการที่เข้มข้น ผู้บังคับบัญชาควรมีบทบาทหน้าที่ในเรื่องวินัย คุณธรรม จริยธรรม ของข้าราชการในสังกัด โดย
เสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีวินัย คุณธรรม จริยธรรม โดยการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี การ
ฝึกอบรมให้มีความรู้ความเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของตนเอง ให้ถูกต้อง เหมาะสม สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ 
หลักเกณฑ์ ของทางราชการ สร้างขวัญก าลังใจ การจูงใจหรือการอ่ืนใดในอันที่จะเสริมสร้างและพัฒนาเจตคติ 
จิตส านึก และพฤติกรรมของผู้ใต้บังคับบัญชา รวมถึงการป้องกันไม่ให้ข้าราชการในสังกัดกระท าผิดวินัย โดยเอาใจใส่
สังเกตการณ์ และขจัดเหตุที่อาจก่อเกิดการกระท าผิดวินัย ในเรื่องอันอยู่ในวิสัยที่จะด าเนินการป้องกันได้  ส่วนการ
ด าเนินการทางวินัยกับข้าราชการคือ กรณีกระท าผิดวินัยและปรากฏพยานหลักฐานในเบื้องต้น การด าเนินทางวินัย
ทันที หากมีการกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยต้องท าการสืบสวนข้อเท็จจริง หากมีมูลความผิดจริง ต้องด าเนินการทาง
วินัย โดยอาศัยหลักนิติธรรม มโนธรรม ความเป็นธรรม หากมีการลงโทษโดยไม่ตรงกับข้อเท็จจริง ไม่สอดคล้องกับ
กฎหมาย อาจก่อให้เกิดผลเสีย เช่น ผลเสียทางด้านสภาพจิตใจ ขวัญและก าลังใจของบุคลากร ส่งผลกระทบต่องาน 
และภารกิจขององค์กร 
 โรงพยาบาลกระแสสินธุ์ ตระหนักถึงความจ าเป็นในการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256๖ เพ่ือสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสาระส าคัญการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและลดผลประโยชน์ทับซ้อน การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้แก่
บุคลากร ดังนั้นจึงได้จัดโครงการอบรมเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัยให้แก่บุคลากรใน
หน่วยงาน อันจักเป็นการลดปัญหาการกระท าผิดวินัย การทุจริตประพฤติมิชอบและผลประโยชน์ทับซ้อนใน
หน่วยงาน 
 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 ปลูกจิตส านึกบุคลากรในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงาน 
2.2 เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานมีจิตพอเพียงต้านทุจริต 
2.3 เพ่ือลดความเสี่ยงจากการปฏิบัติหน้าที่โดยประพฤตมิิชอบ  
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บทที่ 2 

แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ และส่งเสริมจริยธรรม โรงพยาบาลกระแสสินธุ์  ปีงบประมาณ 256๖ 
ที ่ แผน/กิจกรรม วัตถุประสงค์ วิธีด าเนินการ 

ตามกิจกรรม 
ดัชนีชี้วัด ระยะเวลาด า 

เนินการ 
ปัญหาอุปสรรค 

1. 
 
 
 

ก าหนดมาตรการ กลไก 
หรือวางระบบในการ
ด าเนินงานเพื่อส่งเสริมความ
โปร่งใสในการจัดซื้อ/จัดจ้าง 
 
 
 

-เพ่ือให้การจัดหาพัสดุ
เป็นไปด้วยความ
ถูกต้อง โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ 
 
 
 

1.มีการแจ้งเวียนประกาศใช้แนวทางปฏิบัติเพื่อ
ตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อ
จัดจ้าง พ.ศ.2560 และแบบแสดงความ
บริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานใน
การเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ของเจ้าหน้าที่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ และ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
2.มกีารจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี
และมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจ าปีของหน่วยงาน ผ่านเว็บไซต์ และบอร์ด
ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน 
3.การจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่ 5,000 บาทข้ึนไปให้
จัดท าผ่านเว็บไวต์ของกรมบัญชีกลาง e-Gp ทุก
รายการ 
4.การจัดซื้อจัดจ้างทุกรายการมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการ ครบถ้วน ถูกต้อง ตามระเบียบ
พัสดุ 
5.ถือปฏิบัติตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้างและการ
บรหิารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 

1.เจ้าหน้าที่รับทราบถือ
ปฏิบัติ 
2.จ านวนเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติมิ
ชอบเกี่ยวกับการจัดซื้อ
จัดจ้าง 
 
 
 
 

ธ.ค.6๕- มี.ค.6๖ 
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ที ่ แผน/กิจกรรม วัตถุประสงค์ วิธีด าเนินการ 
ตามกิจกรรม 

ดัชนีชี้วัด ระยะเวลาด า 
เนินการ 

ปัญหาอุปสรรค 

2. 
 
 
 

ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้าน
การทุจริตภายในหน่วยงาน 

-เพ่ือให้บุคลากรใน
หน่วยงานปฏิบัติหน้าที่
เป็นไปด้วยความ 
ซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ 

1.มีการประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต
โดยบุคลากรในหน่วยงานทุกระดับ ในการ
ประชุมประจ าเดือนของเจ้าหน้าที่ 
2.มีการประกาศเผยแพร่เจตนารมณ์ต่อต้าน
การทุจริตบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

-บุคลากรทุกคนรับทราบ
ถือปฏิบัติ 

ต.ค.๖๕ –  
ม.ค.6๖ 

 
 
 
 

3. จัดอบรมให้ความรู้
เสริมสร้างและพัฒนา
ทางด้านจริยธรรม การ
รักษาวินัย การป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนและจิต
พอเพียงต้านทุจริต 

-เพ่ือเสริมสร้าง
จริยธรรม การมีวินัย 
การป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
และการมีจิตพอเพียง
ต้านทุจริต แก่บุคลากร
ในหน่วยงาน 

1.มีการจัดท าโครงการอบรมให้ความรู้
เสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรม การ
รักษาวินัย การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
และจิตพอเพียงต้านทุจริตแก่บุคลากรใน
หน่วยงาน 
2.จัดอบรมให้ความรู้โดยวิทยากรจากหน่วยงาน
ภายนอกให้ความรู้ด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
  - ด้านจริยธรรม 
  - ด้านวินัยข้าราชการ 
  - ด้านการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
3.มีการท าแบบทดสอบความรู้ก่อนและหลัง
การอบรม 

-บุคลากรมีความรู้หลัง
การอบรมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

ม.ค. – ก.พ. 6๖  
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ที ่ แผน/กิจกรรม วัตถุประสงค์ วิธีด าเนินการ 

ตามกิจกรรม 
ดัชนีชี้วัด ระยะเวลาด า 

เนินการ 
ปัญหาอุปสรรค 

4. มีมาตรการการขออนุญาตใช้
รถราชการ 

-เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไป
ตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถ
ราชการ พ.ศ.2523 และแก้ไข
เพ่ิมเติมและระเบียบส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่า
ด้วยหลักเกณฑ์การใช้ การเก็บ
รักษา การซ่อมบ ารุงรถ
ส่วนกลางและรถรับรอง พ.ศ.
2562  
-เพ่ือให้การใช้รถยนต์ราชการ
เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
ป้องกันการกระท าผิดวินัยของ
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 

1.มีประกาศใช้มาตรการแนวทางขอ
อนุมัติใช้รถยนต์ราชการ 
2.จัดท าหนังสือแจ้งเวียนมาตรการ
แนวทางปฏิบัติการขอใช้รถราชการให้
ทุกหน่วยงานทราบ ถือปฏิบัติ 
3.ก าหนดให้ผู้ไปราชการเสนอ
แบบฟอร์มการขออนุญาตใช้รถ
ราชการผ่านผู้บังคับบัญชาตามล าดับ 
4.ผู้บังคับบัญชา ก ากับ ดูแล 
ตรวจสอบการใช้รถราชการการ
เบิกจ่ายค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ค่าซ่อม
บ ารุง โดยมีการตรวจสอบ รับรอง และ
ด าเนินการต่าง ๆเป็นไปตามระเบียบ
โดยเคร่งครัด 

1.บุคลากรทุกคน
รับทราบและถือปฏิบัติ 
2.จ านวนเรื่องร้องเรียน
เกี่ยวกบัการใช้รถ
ราชการ 

ต.ค. –ธ.ค.6๕  
 
 
 

5. มาตรการการเบิกจ่าย
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการและใน
วันหยุดราชการ 

-เพ่ือให้การเบิกจ่ายค่าตอบแทน
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์วิธีการ 
ระเบียบกฎหมายและควบคุมมิ
ให้เกิดความเสี่ยงด้าน
ผลประโยชน์ทับซ้อน และการ
ทุจริต 

1.มีการแจ้งเวียนเกี่ยวกับหลักเกณฑ์
การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนที่ถูกต้อง 
และระเบียบที่เก่ียวข้อง 
2.มีการก าหนดมาตรการแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่าย
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการและวันหยุดราชการ 

1.การเบิกเงิน
ค่าตอบแทนถูกต้อง
เป็นไปตามระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 
2.ลดปัญหาการเบิก
งบประมาณทับซ้อน 

ต.ค. – ธ.ค .6๕  
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ที ่ แผน/กิจกรรม วัตถุประสงค์ วิธีด าเนินการ 
ตามกิจกรรม 

ดัชนีชี้วัด ระยะเวลาด า 
เนินการ 

ปัญหาอุปสรรค 

6. มาตรการกรอบแนวทางการ
ด าเนินงานป้องกันการรับ
สินบนในหน่วยงาน 

-เพ่ือให้บุคลากรในหน่วยงาน
ปฏิบัติหน้าที่เป็นไปด้วยความ 
ซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ 

1.มีการจัดท าประกาศมาตรการ
ป้องกันการรับสินบนของหน่วยงาน 
และแจ้งเจ้าหน้าที่ทราบผ่านการ
ประชุมเจ้าหน้าที่ 
2.มีการแจ้งเวียนประกาศมาตรการ
ป้องกันการรับสินบนให้ทุกหน่วยงาน
ทราบ ถือปฏิบัติ 
3.มีการประกาศมาตรการป้องกันการ
รับสินบนผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

1.บุคลากรในหน่วยงาน
ทุกคน ทราบ ถือปฏิบัติ 
2.จ านวนเรื่องร้องเรียน
เกี่ยวกับการรับสินบน 

ม.ค. –ก.พ.6๖  
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รายงานผลการก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต 

และประพฤติมิชอบ 
รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2565 –๓๑ มีนาคม  256๖) 

 
แผน/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 

1.ก าหนดมาตรการ 
กลไก หรือวางระบบ
ในการด าเนินงานเพื่อ
ส่งเสริมความโปร่งใส
ในการจัดซื้อ/จัดจ้าง 
 

-เพ่ือให้การจัดหาพัสดุเป็นไปด้วย
ความถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
 

1.เจ้าหน้าที่รับทราบ
ถือปฏิบัติ 
2.จ านวนเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัด
จ้าง 

-จนท.ผู้ปฏิบัติงาน
รับทราบ ถือปฏิบัติ 
-ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
เกี่ยวกับการประพฤติมิ
ชอบในการจัดหาพัสดุ 

2.ประกาศเจตนารมณ์
ต่อต้านการทุจริต
ภายในหน่วยงาน 

-เพ่ือให้บุคลากรในหน่วยงาน
ปฏิบัติหน้าที่เป็นไปด้วยความ 
ซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบ
ได้ 

-บุคลากรทุกคน
รับทราบถือปฏิบัติ 

-จัดประชุมประกาศ
เจตนารมณ์สุจริต  
วันที่ 28 พ.ย. 2565 
มีตัวแทน จนท.จาก
หน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วม
ประชุมจ านวน 38 คน 

3.จัดอบรมให้ความรู้
เสริมสร้างและพัฒนา
ทางด้านจริยธรรม การ
รักษาวินัย การป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน
และจิตพอเพียงต้าน
ทุจริต 

-เพ่ือเสริมสร้างจริยธรรม การมี
วินัย การป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อน และการมีจิตพอเพียงต้าน
ทุจริต แก่บุคลากรในหน่วยงาน 

-บุคลากรมีความรู้หลัง
การอบรมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

-จัดอบรมให้ความรู้ตาม
โครงการ  วันที่  ๑๖  
ก.พ.  256๖   มี
เจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม 
จ านวน ๖๕ คน 

4.มีมาตรการการขอ
อนุญาตใช้รถราชการ 

-เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตาม
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
รถราชการ พ.ศ.2523 และแก้ไข
เพ่ิมเติมและระเบียบส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย
หลักเกณฑ์การใช้ การเก็บรักษา 
การซ่อมบ ารุงรถส่วนกลางและรถ
รับรอง พ.ศ.2562  
-เพ่ือให้การใช้รถยนต์ราชการ
เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
ป้องกันการกระท าผิดวินัยของ
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 

1.บุคลากรทุกคน
รับทราบและถือปฏิบัติ 
2.จ านวนเรื่อง
ร้องเรียนเกี่ยวกับการ
ใช้รถราชการ 

-บุคลากรทุกคนรับทราบ 
ถือปฏิบัติ 
-ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
เกี่ยวกับการน าใช้รถยนต์
ราชการไปใช้ส่วนตัว 



 
-๗- 

 
แผน/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 

5.มาตรการการ
เบิกจ่ายค่าตอบแทน
การปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการและใน
วันหยุดราชการ 

-เพ่ือให้การเบิกจ่ายค่าตอบแทน
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์วิธีการ 
ระเบียบกฎหมายและควบคุมมิให้
เกิดความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับ
ซ้อน และการทุจริต 

1.การเบิกเงิน
ค่าตอบแทนถูกต้อง
เป็นไปตามระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 
2.ลดปัญหาการเบิก
งบประมาณซ้ าซ้อน 

-การเบิกจ่ายเงิน
ค่าตอบแทนถูกต้อง 
-ไม่มีการเบิกเงิน
ค่าตอบแทนซ้ าซ้อน 

6.มาตรการกรอบแนว
ทางการด าเนินงาน
ป้องกันการับสินบนใน
หน่วยงาน 

-เพ่ือให้บุคลากรในหน่วยงาน
ปฏิบัติหน้าที่เป็นไปด้วยความ 
ซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบ
ได้ 

1.บุคลากรใน
หน่วยงานทุกคน ทราบ 
ถือปฏิบัติ 
2.จ านวนเรื่อง
ร้องเรียนเกี่ยวกับการ
รับสินบน 

-บุคลากรทุกคนรับทราบ 
ถือปฏิบัติ 
-ยังไม่มีการร้องเรียน
เกี่ยวกับการับสินบนจาก
การปฏิบัติหน้าที่ 
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บทที่ 3 

ผลการก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ 

 
1. ประโยชน์การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ

มิชอบ 
1.1 บุคลากรเกิดความตระหนักถึงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในระบบงาน หรือการปฏิบัติงาน

โดยไม่ตั้งใจ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการปฏิบัติงานให้ถูกต้องมากยิ่งข้ึน 
1.2 ได้มีการปรับปรุงแก้ไข และลดปัญหาความเสี่ยงด้านการประพฤติมิชอบ 

 
2. ปัญหาอุปสรรคของการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ 
2.1 การวิเคราะห์ปัญหายังไม่ครอบคลุมทุกกิจกรรมที่เกิดขึ้นในหน่วยงานท าให้บางกิจกรรมยัง

มีความเสี่ยงด้านการประพฤติมิชอบ ต้องใช้ระยะเวลาในการปรับปรุงแก้ไข 
2.2 ปัญหายังไม่ได้รับการปรับปรุงแก้ไข หรือแก้ไขล่าช้า 

 
3. แนวทางปรับปรุงการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ 
3.1 จัดอบรมให้ความรู้ด้านเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรม การรักษามีวินัย และการ 

ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต แก่บุคลากรในหน่วยงาน  
3.2 ประกาศเจตจ านงสุจริตพร้อมกันทั้งหน่วยงาน 
3.3 ก าหนดให้มีกรอบแนวทาง มาตรการ กลไก เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการของ

บุคลากรในหน่วยงาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาพถ่ายประกอบการประกาศเผยแพร่เจตจ านงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน 
ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลกระแสสินธุ์ 

วันที่   16 มกราคม  ๒๕๖๖  เวลา  ๑๓.๓0 น.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ภาพถ่ายประกอบการประชุมโครงการอบรมการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรม การรักษา
วินัย การป้องกันมิให้กระท าผิดวินัย การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และจิตพอเพียงต้านทุจริต  

เครือข่ายสุขภาพอ าเภอกระแสสินธุ์ 
วันที่  1๖  กุมภาพันธ์  256๖  เวลา 09.00 – 12.00 น. และ เวลา 13.30 – 16.30 น. 

ณ ห้องประชุม ชั้น 2 โรงพยาบาลกระแสสินธุ์ 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



มอบของรางวัลผู้ท าข้อสอบ ก่อน-หลังการอบรม ได้ดีเยี่ยม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


