




































1 กิจกรรมจัดพธิถีวายสัตย์ปฏญิาณเพื่อเปน็ข้าราชการที่ดีและ
พลังของแผ่นดิน

เพื่อใหเ้กิดวฒันธรรมองค์กรในการต่อต้านการทจุริต ผลการด าเนินงาน : มีการจัดกิจกรรมประกาศเจตจ านงในเร่ืองการต่อต้าน
ทจุริต ในวนัที่ 14 มกราคม 2564

2 ส่งเสริมใหผู้้ปฏบิติังานปฏบิติัตามประมวลจริยธรรมและ
จรรยาบรรณของผู้บริหารและปฏบิติังานอย่างต่อเนื่อง

 1. เพื่อลด ปอ้งกัน และขจัดปญัหาการทจุริตอย่างยั่งยืน      
       2. เพื่อใหผู้้ปฏบิติังานสามารถท าตามระเบยีบที่ก าหนด
อย่างถูกต้อง

ผลการด าเนินงาน : มีการมอบนโยบาย เร่ืองคุณธรรม จริยธรรม ในการ
ปฏบิติังาน และ ชี้แจงในวาระการประชุม เจ้าหน้าที่ รพ.  2 เดือน/คร้ัง  จัด
โครงการพฒันาระบบคุณธรรม 1 คร้ัง/ปี

3 ส่งเสริมใหบ้คุลากรทกุระดับใหเ้ข้ารับการอบรม ด้าน 
จริยธรรม คุณธรรมเพื่อปอ้งกันการทจุริตในหน้าที่ราชการ

1. เพื่อใหผู้้ปฏบิติังานสามารถท าตามระเบยีบที่ก าหนดอย่าง
ถูกต้อง
2. เพื่อใหเ้กิดการจัดการความรู้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม

ผลการด าเนินงาน : ร่วมประชุมบคุลากรทกุระดับใหม้ีการเข้าร่วมกิจกรรม
ด้านคุณธรรมและจริยธรรม

 

    (นายสุทนต์  ทั่งศิริ)
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย

ยุทธศาสตรที่ 1 สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทจุริตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

บทที ่3

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิตัิการปอ้งกัน และปราบปรามการทจุริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. ๒๕๖4

กลยุทธ์ที่ 1 สร้างบคุลากรเปน็คนดีและเก่ง มีจิตส านึก ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม

ล าดับที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ผลการด าเนินการ ปญัหาและอุปสรรค



1 ประชุมคณะกรรมการชมรมจริยธรรมไตรมาสละ 1 คร้ัง (4 
คร้ัง/ป)ี

1. เพื่อใหม้ีกระบวนการก ากับ ติดตามอย่างมีประสิทธภิาพ
2. เพื่อใหผ้ลการด าเนินงานเกิดประสิทธผิลสูงสุด

ผลการด าเนินงาน : มีการติดตามการด าเนินงาน กิจกรรม ของ
คณะกรรมการอย่างต่อเนื่อง และมีจัดประชุมเพื่อแลกเปล่ียนข้อมูลไตรมา
สละ 1 คร้ัง (4 คร้ัง/ป)ี

2 คัดเลือกบคุคลต้นแบบด้าน "จริยธรรมในหน่วยงานและคนดี
ศรีสัชนาลัย"

เพื่อสร้างแรงจูงใจ ใหบ้คุลากร มีการปฏบิติัตน โดยใช้หลัก
คุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการท างาน

ผลการด าเนินงาน : มีบคุคลต้นแบบ ด้าน "จริยธรรมในหน่วยงานและคนดี
ศรีสัชนาลัย" ปลีะ 1 คร้ัง และจัดท าปา้ยประชาสัมพนัธยืกย่องใหเ้กียรติผู้
ได้รับคัดเลือกเปน็บคุคลต้นแบบ

3 กิจกรรมถวายเทยีนพรรษาและปฏบิติัธรรม วดั/ส านักปฏบิติั
ธรรม 9 แหง่

เพื่อใหเ้จ้าหน้าที่ มีกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านศีลธรรม และ
จริยธรรมร่วมกัน

ผลการด าเนินงาน : มีกิจกรรมถวายเทยีนพรรษา 1 คร้ัง(ภายในเดือน 
เข้าพรรษา) ของทกุป ีจ านวน 9 วดั พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศรีสัช
นาลัย

 

    (นายสุทนต์  ทั่งศิริ)
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างกลไกการปอ้งกันการทจุริต

ล าดับที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ผลการด าเนินการ ปญัหาและอุปสรรค

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมใหบ้คุลากรยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม และความซ่ือสัตย์สุจริต



1 กิจกรรมส่งเสริมใหเ้จ้าหน้าที่ในสังกัดเข้าร่วมในแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวกับการส่งเสริมการด าเนินชีวติและ
พฒันาตนเองตามหลักศาสนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง
รวมทั้งหลักคุณธรรม จริยธรรม ธรรมภบิาล

1. เพื่อใหเ้กิดกระบวนการพฒันาคุณธรรมอย่างยั่งยืน
2. เพื่อใหส้ามารถน าหลักธรรมมาภบิาลไปใช้ในการปฏบิติังาน

ผลการด าเนินงาน : มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมใหเ้จ้าหน้าที่ในสังกัดเข้าร่วม
ในแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวกับการส่งเสริมการด าเนินชีวติและ
พฒันาตนเองตามหลักศาสนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงรวมทั้งหลัก
คุณธรรม จริยธรรม ธรรมภบิาล ร้อยละ 10 ของเจ้าหน้าที่ในสังกัดเข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรม

2 พฒันาและเสริมสร้างความรู้เครือข่ายและภาคประชาชน 1. เพื่อใหป้ระชาชนเกิดการเรียนรู้ในการปอ้งกันและ
ปราบปรามการทจุริต
2. เพื่อลดปญัหา และข้อขัดแย้งด้านผลประโยชน์

ผลการด าเนินงาน : มีการส่ือสาร ประชาสัมพนัธผ่ืาน web site 
โรงพยาบาล และชี้แจงในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารรพ.ประจ าเดือน, 
ประชุมคณะกรรมการ ITA ภายใน รพ. และประชุมร่วมกับ สสจ.สุโขทยั

3 สนับสนุนใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการปอ้งกันปราบปราม
การทจุริต โดยสามารถแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน โดยมี
เจ้าหน้าที่รับเร่ืองร้องทกุข์ได้ทกุเวลาในเวลาราชการ

1. เพื่ออ านวยความสะดวกใหป้ระชาชนสามารถแจ้งข้อมูล
ข่าวสารได้อย่างถูกต้องและทั่วถึง
2. เพื่อเปน็การตอบข้อค าถามข้อร้องเรียนแก่ประชาชน

ผลการด าเนินงาน : มีช่องทางการร้องเรียน และแจ้งเบาะแส การทจุริต
และประพฤติมิชอบ ทั้งในเวลาราชการ และนอกเวลาราชการ เช่น ตู้รับข้อ
ร้องเรียน Facebook โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย, มีคณะกรรมการรับเร่ือง
ร้องเรียน เพื่อก ากับติดตามการปฏบิติังานด้านต่างๆ ของโรงพยาบาลศรีสัช
นาลัย

 

    (นายสุทนต์  ทั่งศิริ)
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย

กลยุทธ์ที่ 3 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน และบรูณาการทกุภาคส่วนเพ่ือต่อต้านการทจุริต

ล าดับที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ผลการด าเนินการ ปญัหาและอุปสรรค

ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทจุริต



1 แผนงานควบคุมภายในและตรวจสอบภายในของ คปสอ.
ศรีสัชนาลัย ประจ าปงีบประมาณ ๒๕๖4

1. เจ้าหน้าที่มีความรู้ มีความเข้าใจและตระหนักในการ
ปฏบิติังานตามขั้นตอนและระเบยีบแบบแผนของทางราชการ
มากขึ้นและสามารถปฏบิติัได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน
2. หน่วยงานมีระบบควบคุมภายใน สามารถปอ้งกัน ลดความ
เส่ียงและข้อผิดพลาดในการปฏบิติังานด้านการเงิน และบญัชี
 การพสัดุ และการบริหารยาและเวชภณัฑ์

ผลการด าเนินงาน : 1. เจ้าหน้าที่มีความรู้ มีความเข้าใจและตระหนักใน
การปฏบิติังานตามขั้นตอนและระเบยีบแบบแผนของทางราชการมากขึ้น
และสามารถปฏบิติัได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน
2. หน่วยงานมีระบบควบคุมภายใน สามารถปอ้งกัน ลดความเส่ียงและ
ข้อผิดพลาดในการปฏบิติังานด้านการเงิน และบญัชี การพสัดุ และการ
บริหารยาและเวชภณัฑ์

 

    (นายสุทนต์  ทั่งศิริ)
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย

ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทจุริต
กลยุทธ์ที่ 4  ปอ้งกันและปราบปรามอย่างเปน็ระบบบรูณาการ



 
แบบฟอร์มที่ 2 

แบบรายงานแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

 
   √   รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) 
       รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) 

ชื่อชมรม   ชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลศรีสชันาลัย หน่วยงาน  โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย  

สถานที่ต้ัง  เลขที่ 210  หมูท่ี ่3 ต าบลหาดเสี้ยว  อ าเภอศรีสัชนาลัย  จังหวัดสุโขทัย   

ชื่อผู้ประสานงาน น.ส.รวีวรรณ  เล็กวิลัย   โทรศัพท์  055673136-7 ต่อ 120  
ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสขุ ราชการบรหิารส่วนภูมิภาค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
 

กิจกรรม การด าเนินงาน จ านวน แผนการด าเนินงาน หมายเหตุ 
ด าเนินการแล้ว ยังมิได้ด าเนินการ 

1.สร้างบุคลากรเป็นคนดีและเก่ง มีจิตส านึก ยึดหลักคุณธรรม จรยิธรรม 
1.1 กิจกรรมจัดพิธีถวายสตัย์ปฏญิาณเพื่อเป็นข้าราชการทีด่ีและพลังของแผ่นดิน 

 
√ 

  
1 ครั้ง/ป ี

 
จัดการอบรมเดือน 
กุมภาพันธ ์64 

 

1.2  ส่งเสรมิให้ผู้ปฏิบัติงานปฏิบตัิตามประมวลจรยิธรรมและจรรยาบรรณของผู้บริหาร
และปฏิบตัิงานอย่างต่อเนื่อง 

 √ 1 ครั้ง/ป ี จัดอบรมเดือน 
เมษายน 64 

 

1.3  ส่งเสรมิให้บุคลากรทุกระดับให้เข้ารับการอบรม ด้าน จริยธรรม คุณธรรมเพื่อ
ป้องกันการทุจริตในหน้าท่ีราชการ 

 √ 1 ครั้ง/ป ี จัดอบรมเดือน 
เมษายน 64 

 

2 ส่งเสริมให้บุคลากรยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต 
2.1  ประชุมคณะกรรมการชมรมจริยธรรมไตรมาสละ 1 ครั้ง (4 ครั้ง/ปี) 

 
 

 
√ 

 
1 ครั้ง/ป ี

 
จัดอบรมเดือน 
เมษายน 64 

 

2.2  คัดเลือกบุคคลต้นแบบด้าน "จริยธรรมในหน่วยงานและคนดีศรีสัชนาลยั"  √ 1 ครั้ง/ป ี จัดอบรมเดือน 
เมษายน 64 

 

2.3  กิจกรรมถวายเทียนพรรษาและปฏิบตัิธรรม วัด/ส านักปฏิบัติธรรม 9 แห่ง  √ 1 ครั้ง/ป ี จัดอบรมเดือน 
กรกฎาคม 64 

 



 
แบบฟอร์มที่ 2 

แบบรายงานแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

 
   √   รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) 
       รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) 

ชื่อชมรม   ชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลศรีสชันาลัย หน่วยงาน  โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย  

สถานที่ต้ัง  เลขที่ 210  หมูท่ี ่3 ต าบลหาดเสี้ยว  อ าเภอศรีสัชนาลัย  จังหวัดสุโขทัย   

ชื่อผู้ประสานงาน น.ส.รวีวรรณ  เล็กวิลัย   โทรศัพท์  055673136-7 ต่อ 120  
ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสขุ ราชการบรหิารส่วนภูมิภาค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
 

กิจกรรม การด าเนินงาน จ านวน แผนการด าเนินงาน หมายเหตุ 
ด าเนินการแล้ว ยังมิได้ด าเนินการ 

3 เสรมิพลังการมีส่วนร่วมของชมุชน และบูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือต่อต้านการทุจริต 
3.1  กิจกรรมส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดเข้าร่วมในแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่
เกี่ยวกับการส่งเสริมการด าเนินชีวติและพัฒนาตนเองตามหลักศาสนาหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงรวมทั้งหลักคุณธรรม จริยธรรม ธรรมภิบาล 

 
√ 

  
1 ครั้ง/ป ี

 
จัดการอบรมเดือน 
กุมภาพันธ ์64 

 

3.2  พัฒนาและเสริมสร้างความรูเ้ครือข่ายและภาคประชาชน  √ 1 ครั้ง/ป ี จัดอบรมเดือน 
เมษายน 64 

 

3.3  สนบัสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันปราบปรามการทุจริต โดยสามารถ
แจ้งเบาะแสหรือร้องเรยีน โดยมีเจา้หน้าท่ีรับเรื่องร้องทุกข์ได้ทุกเวลาในเวลาราชการ 

√  ตลอดทั้ง
ปีงบประมาณ 

  

4  ป้องกันและปราบปรามอย่างเป็นระบบบูรณาการ 
4.1  แผนงานควบคุมภายในและตรวจสอบภายในของ คปสอ.ศรสีชันาลัย ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖4 

 
√ 

  
1 ครั้ง/ป ี

 
จัดอบรมเดือน 
เมษายน 64 

 

ลงชื่อ    ผู้รายงาน 
       (น.ส.มณทกานต์  นามแก้ว ) 
ต าแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
                 ผู้ได้รับมอบหมายการรายงาน 
 วันท่ี   12  เดือน  มีนาคม   พ.ศ.   2564  
 



แบบฟอร์มที่ 3 
แบบติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
 

   √   รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) 
       รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) 

ชื่อชมรม   ชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลศรีสชันาลัย หน่วยงาน  โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย  

สถานที่ต้ัง  เลขที่ 210  หมูท่ี ่3 ต าบลหาดเสี้ยว  อ าเภอศรีสัชนาลัย  จังหวัดสุโขทัย   

ชื่อผู้ประสานงาน น.ส.รวีวรรณ  เล็กวิลัย   โทรศัพท์  055673136-7 ต่อ 120  

จ านวนบุคลากรในหน่วยงาน   220  คน 

จ านวนกลุ่มเป้าหมาย   220  คน 

จ านวนกิจกรรมที่ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  5 กิจกรรม 

จ านวนงบประมาณที่ใช้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 รวม 18,400 บาท 
 จากงบประมาณปกติของหน่วยงาน รวมทุกกิจกรรม จ านวน 18,400  บาท 
 จากงบประมาณอื่น ๆ รวมทุกกิจกรรม จ านวน  บาท 

เป้าหมายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
 ส่งเสริมให้บุคลากรในโรงพยาบาลมีทัศนคติ วิธีคิด และปฏิบัติตนในการท างานท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม   

ระยะเวลาที่ด าเนินการ  12 เดือน 

ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการด าเนินการในกิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน 
 เกิดผลส าเร็จในกระบวนการพัฒนาและเกดิการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคลากรทีม่ีคุณธรรมและจริยธรรมมากข้ึน   

 



แบบฟอร์มที่ 3 

รายละเอียดของกิจกรรมที่ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

กิจกรรม ผลส าเร็จ งบประมา
ณ 

ที่ใช ้

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ปีงบประมาณพ.ศ. 2564 ผลการด าเนินงาน 

ผลลัพธ์เชิง
ปริมาณ 

ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ ไตรมาส ๑ 
(ต.ค.-ธ.ค.63) 

ไตรมาส ๒ 
(ม.ค.-มี.ค.๖4) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย.๖4) 

ไตรมาส ๔ 
(ก.ค.-ก.ย.๖4) 

1. แผนส่งเสริมจริยธรรมด้านวินัย 
1.1 อบรมบุคลากรด้านจริยธรรมและ
คุณธรรมแก่บุคลากร 

 
1 ครั้ง/ปี 

 
บุคลากรมคีวาม

ซ่ือสัตย์ สุจริตในการ
ท างาน 

 
8,400 
บาท 

 

 
คณะกรรมการ 

HRD 

     

   1.2 กิจกรรมการคัดเลือกบุคคล
ต้นแบบด้าน “จริยธรรมในหนว่ยงาน” 

1 ปี/คร้ัง เกิดความสัมพันธอ์ัน
ดีระหว่างบุคลากรใน

หน่วยงาน 

อยู่ในการ
ด าเนิน 

งานปกติ 

คณะกรรมการ 
HRD และ 

คกก.จริยธรรม 

     

   1.3 กิจกรรมการส่งเจ้าหน้าที่เขา้
ร่วมคนดีศรีสัชนาลัย  

1 ปี/คร้ัง ได้รับประกาศนียบัตร อยู่ในการ
ด าเนิน 

งานปกติ 

คณะกรรมการ 
HRD และ 

คกก.จริยธรรม 

     

2. แผนส่งเสริมคุณธรรมด้านจิตอาสา 
   2.1 กิจกรรมจิตอาสาท าความดีดว้ย
หัวใจ (5 ส/ Big Cleaning day) 

 
1 ครั้ง/
เดือน 

 
หน่วยงานได้รับการ

พัฒนา 

 
10,000 

บาท 
 

 
คณะกรรมการ
บริหาร รพ. 

 
ด าเนินการ 4 

ครั้ง 

 
ด าเนินการ 6 

ครั้ง 

   

2.2 กิจกรรมถวายเทียนพรรษาและ
ปฏิบัติธรรม วัด/ส านักปฏิบัตธิรรม 9 
แห่ง 

1 ปี/คร้ัง หน่วยงานและชุมชน
ได้รับการพัฒนา 

อยู่ในการ
ด าเนินงา
นปกติ 

คณะกรรมการ
บริหาร รพ. 

     

 
หมายเหตุ : ผลส าเร็จเชิงปริมาณ คือ จ านวนคน จ านวนหน่วยงาน จ านวนชุมชน 
  ผลส าเร็จเชิงคุณภาพ คือ คุณภาพชีวิต ความพึงพอใจ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมซึ่งมีความสอดคลอ้งกับวัตถุประสงค์ของโครงการ 
 

     ปัจจัยแห่งความส าเร็จในการด าเนินงาน 
1.  มีการจัดตั้งคณะท างานเพื่อรับผดิชอบในแต่ละแผนกิจกรรมที่ชัดเจน 
2. กิจกรรมทีด่ าเนินงานเป็นกิจกรรมที่อยู่ในการด าเนินงานและสอดคลอ้งกับนโยบายที่เกี่ยวข้องที่ต้องยึดถือปฏิบัติ 

 



 

 

อุปสรรค/ปัญหา/ข้อสังเกต จากการด าเนินงาน 
1.  กิจกรรมการตรวจสอบภายใน ไมเ่ป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ เนื่องจากเจ้าหน้าทีผู่้ประเมินตดิภารกิจ 
2. กิจกรรมบางกิจกรรมยังไมม่ีความสอดคล้องกันตามแผนการด าเนินงาน 

 

ข้อเสนอแนะ แนวทางในการปรับปรุงการด าเนินงานในปีงบประมาณถัดไป 
1.  ก าหนดกิจกรรมให้มีความสอดคล้องกับกิจกรรมทีด่ าเนินการ 
2. วางแผนก าหนดวันการตรวจสอบในให้มีความชัดเจนมากขึ้น 

 
 
 
 
 

 

ลงชื่อ    ผู้รายงาน 
       (น.ส.มณทกานต์  นามแก้ว ) 
ต าแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
                 ผู้ได้รับมอบหมายการรายงาน 
 วันท่ี   12  เดือน  มีนาคม   พ.ศ.   2564  
 






