
        บันทึกขอความ 
สวนราชการ  สํานักงานสาธารณสุขอําเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน 

ที่  ขก 1032/534      วันที่    26 สิงหาคม  ๒๕๖๒ 

เรื่อง  รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ 

        ปงบประมาณ 2562 (ไตรมาสที่ 4) และขออนุมัติเผยแพร Web Site หนวยงาน 

เรียน   สาธารณสุขอําเภอหนองสองหอง 
   
  ดวยงานบริหาร สํานักงานสาธารณสุขอําเภอหนองสองหอง ไดจัดทําแผนการปองกันการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ปงบประมาณ 2562 เพ่ือเปนกรอบดําเนินงานในการปองกันและปราบปรามทุจริตใน
หนวยงานภาครัฐ นั้น 

  บัดนี้ ไดดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการดานการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําป
งบประมาณ 2562 (ไตรมาสที่ 4) เรียบรอยแลว จึงไดจัดทํารายงานผลการดําเนินงานดังรายละเอียดที่แนบมา
พรอมนี ้

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและอนุมัติเผยแพรขอมูล Web Site หนวยงานตอไป 
 

 
(นายบุญเลิศ   นิลละออง) 

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
 

คําสั่ง สาธารณสุขอําเภอหนองสองหอง 
                 -  ทราบ 

   -  อนุมัติ นําขึ้นเผยแพร Web Site  
    

 
 

    (นายอาคม   ปญญาแกว) 
 สาธารณสุขอําเภอหนองสองหอง 
 
 
 

 



แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอหนองสองหอง 
แนบทาย ประกาศสํานักงานสาธารณสุขอําเภอหนองสองหอง 

เรื่อง แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอหนองสองหอง 
พ.ศ. 256๒ 

แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ชื่อหนวยงาน : ..สํานักงานสาธารณสุขอําเภอหนองสองหอง.จังหวัดขอนแกน. 
วัน/เดือน/ป : 26 สิงหาคม ๒๕๖๒... 

หัวขอ: ..รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ 

        ปงบประมาณ 2562 (ไตรมาสที่ 4) และขออนุมัติเผยแพร Web Site หนวยงาน 
รายละเอียดขอมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 

         1. แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
Linkภายนอก: …www.nongsonghongmoph.com…………………….. 
หมายเหตุ: …-…………………. 
................................................................................................................................................................................. 

 
ผูรับผิดชอบการใหข อมูล ผูอนุมัติรับรอง 

 (  / ) อนุมัติ           
(   ) ไมอนุมัติ ระบุเหตุผล........................................ 
 
 
 

(..นายบุญเลิศ   นลิละออง..) (นายอาคม  ปญญาแกว) 

ตําแหนง ...นักวชิาการสาธารณสุขชํานาญการ...... ตําแหนง สาธารณสุขอําเภอหนองสองหอง 

วันที่...26....เดือน..สงิหาคม พ.ศ. ..2562.......      วันที่..26....เดือน..สิงหาคม พ.ศ. ..2562.......      

 
ผูรับผิดชอบการนำขอมูลข้ึนเผยแพร 

 
(นายบุญเลิศ   นิลละออง) 

ตําแหนง นักวชิาการสาธารณสุขชํานาญการ 
วันที่...26....เดือน..สงิหาคม พ.ศ. ..2562..... 

 
 



 

 

 

 

 

รายงานผลการดําเนินการ 
ตามแผนปฏิบัติการ 

ดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

(ไตรมาสท่ี 4) 
 
 

 
 
 
 
 

 สํานักงานสาธารณสุขอําเภอหนองสองหอง  
จังหวัดขอนแกน โทร. 0 4349 1016 

 
 

 



 
 

รายงานผลดําเนินการ 
ตามแผนปฏิบัติการดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

ประจําปงบประมาณ 2562 
(ไตรมาสที ่4) 

……………………………………………………….………. 
1.ความเปนมา  
 สํานักงานสาธารณสุขอําเภอหนองสองหอง  ไดจัดทําแผนปฏิบัติการดานการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 เพ่ือใชเปนกรอบดําเนินงานในการปองกันและปราบปรามการทุจริตใน
ภาคหนวยงาน สามารถนาไปสูการปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม โดยพิจารณาสอดคลองกับเจตนารมณของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 พระ
ราชกฤษฎีกาวาดวยหลักฐานและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีด ีพ.ศ.2556 ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกัน
และการปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ2560-2564) กําหนดใหปลูกฝงคานิยม คุณธรรม จริยธรรม และ
จิตสานักในการรักษาศักดิ์ศรีความเปนขาราชการและความซื่อสัตยสุจริต ควบคูกับการบริหารจัดการภาครัฐที่มี
ประสิทธิภาพ เพ่ือปองการและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ของรัฐ รวมถึง คําสั่งคณะ
รักษาความสงบแหงชาติ ที่ 69/2557 ลงวันที่18 มิถุนายน 2557 เรื่องมาตรการปองกันและแกไขปญหาการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ ไดมีคําสั่งใหทุกสวนราชการและหนวยงานของรัฐ กําหนดมาตรการ หรือแนวทางปองกัน
และแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในสวนราชการของหนวยงานของรัฐ โดยมุงเนนการสรางธรรมาภิบาลใน
การบริหารงาน และสงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการตรวจสอบ เฝาระวัง เพ่ือสกัดกั้นมิใหเกิดการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ ตามนโยบายคณะรัฐมนตรีที่มีพลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ไดแถลงตอสภา
นิติบัญญัติแหงชาต ิเมื่อวันที ่12 กันยายน 2557 ขอ 10 เรื่องการสงเสริมการบริหารราชการราชแผนดินที่มีธรร
มาภิบาล รวมถึงมาตรการกระทรวงสาธารณสุข 3ป. 1ค. (ปลูกจิตสํานึก ปองกัน ปราบปราม เครือขาย) โดย
ปงบประมาณ พ.ศ.2562 สํานักงานสาธารณสุขอําเภอหนองสองหอง ไดจัดทําแผนปฏิบัติการดานการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต ดังรายละเอียดตอไปนี ้ 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ : 1  
 ปลูกและปลุกจิตสํานึกการตอตานทุจริต เนนการปรับเปลี่ยนฐานความคิดของคน ในทุกภาคสวนในการ
รักษาประโยชนสาธารณะ  
เปาประสงค : ปลูกและปลุกจิตสํานึกของบุคลากรใหปฏิบัติราชการ เพ่ือประโยชนสาธารณะตามหลัก  
ธรรมาภิบาล และดําเนินชีวิตดวยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 มาตรการ ที่ 1  
 การสงเสริมใหบุคลากรในสังกัดปลูกและปลุกจิตสํานึกความซื่อสัตยสุจริต วินัย ความรับผิดชอบ ยึดหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ถือประโยชนสวนรวม แยกเรื่องสวนตัวออกจากหนาที่ ยึดประโยชนสวนรวมเหนือ
ประโยชนสวนตัว  
 
 
 



 
 กิจกรรม  
1.ใหความรูและปลุกจิตสํานึกเก่ียวกับวินัยและการรักษาวินัย การปองกันผลประโยชนทับซอนสําหรับบุคลากร  
2.การจัดทําสื่อสรางสรรคเพ่ือรณรงคกระตุนจิตสํานึกบุคลากรในสังกัด  
3.สนับสนุนการใชประมวลจริยธรรมหรือเกณฑจริยธรรมเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจาง 
 มาตรการ ที่ 2  
 สงเสริมใหขาราชการและเจาหนาที่ทุกระดับรักษาประโยชนสาธารณะตามหลักธรรมาภิบาล หลัก
กฎหมาย และดําเนินชีวิตดวยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 กิจกรรม  
1.ปฐมนิเทศขาราชการใหม หรือบุคลากรใหม เก่ียวกับกฎหมายและระเบียบวินัยและการรักษาวินัย  
2.เผยแพรความรูเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน วินัย การรักษาวินัย และใหความรูเรื่อง
กฎหมายแบบเชิงรุก  
ประเด็นยุทธศาสตรที่ : 2  
 บูรณการการทํางานของหนวยงานในการตอตานทุจริต และพัฒนาเครือขายในประเทศ  
เปาประสงค : มีเครือขายเฝาระวังและปองกันการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 มาตรการ  
 สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการติดตามตรวจสอบ เฝาระวังการทุจริต หรือ  
ประพฤติมิชอบ  
 กิจกรรม  
1.การใหความรูดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต แก อสม. และจัดตั้งเครือขาย อสม. ระดับหมูบาน เพ่ือ
การเฝาระวังและปองกันการทุจริต  
2.การรับเรื่องรองเรียนรองทุกขและชองทางการชี้เบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ประเด็นยุทธศาสตรที่ : 3  
 พัฒนาความรวมมือกับองคกรตอตานการทุจริตและเครือขายระหวางหนวยงาน  
เปาประสงค : เสริมสราง พัฒนา เครือขายการแจงขอมูล หรือเบาะแสในการปองกันและปราบปรามทุจริต  
 มาตรการ  
 ประสานความรวมมือกับหนวยงาน องคกรตอตานการทุจริต หรือ หนวยงานตรวจสอบการทุจริตหรือ
ประพฤติมิชอบ  
 กิจกรรม  
 การสรางภาคีเครือขายหนวยงานตรวจสอบระดับอําเภอ เพ่ือสรางการเสริมสรางความรวมมือในการเฝา
ระวังและปองกันการทุจริต ภายใตกิจกรรมการใหความรูเพ่ือปลูกจิตสํานึก บุคลากรสาธารณสุขในการปองกันและ
ตอตานการทุจริต  
 
 
 
 
 



ประเด็นยุทธศาสตรที่ : 4  
 พัฒนาระบบบริหารและเครื่องมือในการปองกันและปราบปรามทุจริต  
เปาประสงค : มีระบบบริหารจัดการความเสี่ยง เพ่ือเฝาระวัง ปองกัน และ ปราบปรามทุจริต  
 มาตรการ  
 พัฒนาระบบบริหารจัดการและกลไกการควบคุม ตรวจสอบ ถวงดุล การใชอํานาจ หนาที่ ในการจัดซื้อ 
จัดจาง ภาครัฐ  
 กิจกรรม 
1.ดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลในการจัดซื้อ จัดหา ยาและเวชภัณฑมิใชยา และวัสดุทั่วไป ตามระเบียบ
กระทรวงสาธารณสุข วาดวยการบริหารจัดการดานยาและเวชภัณฑมิใชยาของสวนราชการ และหนวยงานใน
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2557  
2.การพัฒนาระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของหนวยงานและหนวยบริการในสังกัด  
-การพัฒนาระบบควบคุมภายในสําหรับหนวยงานและหนวยบริการ  
-การสรางภาคีเครือขายการตรวจสอบภายใน  
-การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ  
ประเด็นยุทธศาสตรที่ : 5  
 เสริมสรางองคความรูใหกับบุคลากรดานการตอตานการทุจริต  
เปาประสงค : 1.พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถบุคลากรในสังกัด ในการปองกันและปราบปราม  
การทุจริตภาครัฐ เกิดผลสัมฤทธิ์อยางมีประสิทธิภาพ  
 2.สรางแรงจูงใจใหกับบุคลากรสาธารณสุขปฏิบัติหนาท่ีดวยความซ่ือสัตย โปรงใส ตรวจสอบได  
 มาตรการ  
 พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถดานความรู ดานกฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวของในการปฏิบัติงาน 
และการปองกันการทุจริต  
 กิจกรรม  
 อบรมใหความรูเกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและการเสริมสรางวินัย
บุคลากรในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขอําเภอหนองสองหอง 
2.ผลการดําเนินงาน ไตรมาสที่ 4   
 ในไตรมาสที่ 4 ประจําปงบประมาณ 2562 ผูรับผิดชอบไดการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการดานการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต ป 2562 แลวดังนี ้ 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ : 1  
 ปลูกและปลุกจิตสํานึกการตอตานทุจริต เนนการปรับเปลี่ยนฐานความคิดของคน ในทุกภาคสวนในการ
รักษาประโยชนสาธารณะ  
เปาประสงค : ปลูกและปลุกจิตสํานึกของบุคลากรใหปฏิบัติราชการ เพ่ือประโยชนสาธารณะตามหลัก  
ธรรมาภิบาล และดําเนินชีวิตดวยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 
 
 
 



 มาตรการ ที่ 1  
 การสงเสริมใหบุคลากรในสังกัดปลูกและปลุกจิตสํานึกความซื่อสัตยสุจริต วินัย ความรับผิดชอบ ยึดหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ถือประโยชนสวนรวม แยกเรื่องสวนตัวออกจากหนาที่ ยึดประโยชนสวนรวมเหนือ
ประโยชนสวนตัว 
 กิจกรรม  
 สนับสนุนการใชประมวลจริยธรรมหรือเกณฑจริยธรรมเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจาง  
 ผลการดําเนินงาน  
 สํานักงานสาธารณสุขอําเภอหนองสองหอง ไดจัดทําหนังสือสั่งการ เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2562 กําชับ
ใหกลุมงานในสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลในสังกัด ปฏิบัติตามแนวทาง
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct) และประกาศสํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขวาดวยแนวปฏิบัติเพ่ือตรวจสอบบุคลากรในหนวยงานดานการจัดซื้อจัดจาง พ.ศ.2560 อยางเครงครัด 
 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ : 2  
 บูรณการการทํางานของหนวยงานในการตอตานทุจริต และพัฒนาเครือขายในประเทศ  
เปาประสงค : มีเครือขายเฝาระวังและปองกันการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 มาตรการ  
 สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการติดตามตรวจสอบ เฝาระวังการทุจริต หรือ  
ประพฤติมิชอบ  
 กิจกรรม  
 การรับเรื่องรองเรียนรองทุกขและชองทางการชี้เบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 ผลการดําเนินงาน  
 สํานักงานสาธารณสุขอําเภอหนองสองหอง ไดประกาศจัดตั้งศูนยรับเรื่องรองเรียนรองทุกข และแตงตั้ง
คณะกรรมการจัดการเรื่องรองเรียนและหนวยงานที่รับผิดชอบ พรอมทั้งจัดทําหนังสือแจงเวียนชองทางการรับ
เรื่องรองเรียนใหหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรเอกชน และประชาชนทั่วไปรับทราบ โดยดําเนินการแลว
เสร็จ เมื่อวันที ่4 มกราคม 2562 ผลการดําเนินงาน ในรอบ 6 เดือน ไมมีเรื่องรองเรียนรองทุกข 

           
ประเด็นยุทธศาสตรที่ : 3  
 พัฒนาความรวมมือกับองคกรตอตานการทุจริตและเครือขายระหวางหนวยงาน  
เปาประสงค : เสริมสราง พัฒนา เครือขายการแจงขอมูล หรือเบาะแสในการปองกันและปราบปรามทุจริต  
 มาตรการ  
 ประสานความรวมมือกับหนวยงาน องคกรตอตานการทุจริต หรือ หนวยงานตรวจสอบการทุจริตหรือ
ประพฤติมิชอบ  
 กิจกรรม  
 การสรางภาคีเครือขายหนวยงานตรวจสอบระดับอําเภอ เพ่ือสรางการเสริมสรางความรวมมือในการเฝา
ระวังและปองกันการทุจริต ภายใตกิจกรรมการใหความรูเพ่ือปลูกจิตสํานึก บุคลากรสาธารณสุขในการปองกันและ
ตอตานการทุจริต 
 



 
 ผลการดําเนินงาน  
 สํานักงานสาธารณสุขอําเภอหนองสองหอง ไดจัดมอบหมายใหบุคลากรจํานวน 3 คน รับผิดชอบงาน
ตรวจสอบภายในประจําหนวยงาน เพ่ือเปนคณะกรรมการตรวจสอบภายในประจําหนวยงานระดับอําเภอ และได
จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในระดับอําเภอ เพ่ือดําเนินการตรวจสอบภายในหนวยงาน และ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลในสังกัด  
 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ : 4  
 พัฒนาระบบบริหารและเครื่องมือในการปองกันและปราบปรามทุจริต  
เปาประสงค : มีระบบบริหารจัดการความเสี่ยง เพ่ือเฝาระวัง ปองกัน และ ปราบปรามทุจริต  
 มาตรการ  
 พัฒนาระบบบริหารจัดการและกลไกการควบคุม ตรวจสอบ ถวงดุล การใชอํานาจ หนาที่ ในการจัดซื้อ 
จัดจาง ภาครัฐ  
 กิจกรรม  
 ดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลในการจัดซื้อ จัดหา ยาและเวชภัณฑมิใชยา และวัสดุทั่วไป ตามระเบียบ
กระทรวงสาธารณสุข วาดวยการบริหารจัดการดานยาและเวชภัณฑมิใชยาของสวนราชการ และหนวยงานใน
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2557  
 ผลการดําเนินงาน  
 สํานักงานสาธารณสุขอําเภอหนองสองหอง ไดจัดทําหนังสือสั่งการกําชับใหกลุมงานและโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบลในสังกัด ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข วาดวยการบริหารจัดการดานยาและ
เวชภัณฑมิใชยาของสวนราชการ และหนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2557 โดย  
 2.การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ สํานักงานสาธารณสุข
อําเภอหนองสองหอง ไดดําเนินการขับเคลื่อนแผนงานโครงการการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ดังนี ้ 
  2.1 จัดการประชุมมอบนโยบายการดําเนินงาน ITA และการปองกันผลประโยชนทับซอนของ
หนวยงานสํานักงานสาธารณสุขอําเภอหนองสองหอง และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลในสังกัด เพ่ือเปนเวที
ใหผูบริหารของหนวยงานมอบนโยบายการทํางาน ITA และรวมกันวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่
อาจเกิดผลประโยชนทับซอน เพ่ือนํามาสูการกําหนดกลไกมาตรการ/แนวทางการปองกันเพ่ือยับยั้งการทุจริต หรือ
ปดโอกาสการทุจริตและผลประโยชนทับซอนของหนวยงาน  
  2.2 จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดําเนินงาน ITA ตามกรอบการประเมินดวยการสํารวจหลักฐาน
เชิงประจักษ แกผูรับผิดชอบ ITA และบุคลากรในหนวยงาน  
  2.3 ดําเนินกิจกรรมประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในหนวยงาน  
  ในปงบประมาณ พ.ศ.2562 สํานักงานสาธารณสุขอําเภอหนองสองหอง เปนเปาหมายในการ
ประเมิน ITA ในไตรมาสที่ 1 ซึ่งมีเปาหมาย small success คือ การประเมินตนเองและรวบรวมหลักฐานเชิง
ประจักษในประเด็นการจัดซื้อจัดจาง EB1- EB4 ผานระดับ 5 จากการประเมินตนเองพบวามีหนวยงานสํานักงาน
สาธารณสุขอําเภอหนองสองหอง ผานการประเมินในหัวขอ EB1-EB4 ไดคะแนนผานเกณฑระดับ 5 



 สําหรับในไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.62) ผูรับผิดชอบงาน ITA สํานักงานสาธารณสุขอําเภอหนองสองหอง 
ไดรวบรวมเอกสารและหลักฐานเชิงประจักษ ในหัวขอ EB1-EB26 เรียบรอยครบถวนแลว พรอมจัดสงให
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน ตรวจสอบเอกสารและสงใหผูประเมินพิจารณาตอไป  
 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ : 5  
 เสริมสรางองคความรูใหกับบุคลากรดานการตอตานการทุจริต  
เปาประสงค : 1.พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถบุคลากรในสังกัด ในการปองกันและปราบปราม  
การทุจริตภาครัฐ เกิดผลสัมฤทธิ์อยางมีประสิทธิภาพ  
        2.สรางแรงจูงใจใหกับบุคลากรสาธารณสุขปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย โปรงใส ตรวจสอบได  
 มาตรการ  
 พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถดานความรู ดานกฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวของในการปฏิบัติงาน 
และการปองกันการทุจริต  
 กิจกรรม  
 อบรมใหความรูเกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและการเสริมสรางวินัย
บุคลากรในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขอําเภอหนองสองหอง 
 ผลการดําเนินงาน 
 สํานักงานสาธารณสุขอําเภอหนองสองหอง ไดจัดอบรมใหความรูเกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ การปองกันผลประโยชนทับซอน และการเสริมสรางวินัยแกบุคลากรในสังกัด จํานวน 
24 คน ณ หองประชุมสํานักงานสาธารณสุขอําเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน โดยดําเนินการแลวเสร็จเมื่อ
วันที ่13 มีนาคม 2562 

 
   (นายบุญเลิศ   นิลละออง) 
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ                  -  ทราบ 
      ผูรายงาน            -  อนุมัติ นําขึ้นเผยแพร Web Site  

    
 

    (นายอาคม   ปญญาแกว) 
 สาธารณสุขอําเภอหนองสองหอง 



 
 


