


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
แผนปฏิบติัการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต

ภาครฐั 
โรงพยาบาลค าม่วง  จงัหวดักาฬสินธุ ์

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 

๓ ป. ๑ ค. 
ปลุกจิตส านึก ป้องกนั ปราบปราม 

เครือข่าย 

 
 



 

 

แผนปฏิบติัการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตภาครฐั โรงพยาบาลค าม่วง 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 

 
 
หลกัการและเหตุผล 
 ตามเจตนารมณ์ของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชัว่คราว) พ.ศ.๒๕๕๗ 
พระราชบญัญตัิขอ้มูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๖๐ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลกัเกณฑ์และ
วธิกีารบรหิารกจิการบ้านเมอืงทีด่ ีพ.ศ.๒๕๔๖ ยุทธศาสตร์ชาตวิา่ด้วยการป้องกนัและปราบปรามการ
ทจุรติระยะ               ที ่๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) ก าหนดใหป้ลูกฝัง่ค่านิยม คุณธรรม จรยิธรรม และ
จติส านึกในการรกัษาศกัดิศ์รคีวามเป็นขา้ราชการและความซื่อสตัยส์ุจรติ ควบคู่กบัการบรหิารจดัการ
ภาครฐั ทีม่ปีระสทิธภิาพ เพื่อป้องกนัและปราบปรามการทจุรติและประพฤตมิชิอบของเจ้าหน้าทีข่องรฐั 
รวมถึงค าสัง่คณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๖๙/๒๕๕๗ ลงวนัที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๗ เรื่อ
มาตรการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจรติประพฤติมิชอบ ได้มีค าสัง่ให้ทุกส่วนราชการและ
หน่วยงานของรฐั ก าหนดมาตรการหรอืแนวทางป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการทุจติประพฤตมิชิอบในสว่น
ราชการของหน่วยงานของรฐั โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาล              ในการบริหารงาน และ
สง่เสรมิการมสีว่นร่วมจากทกุภาคสว่นในการตรวจสอบ เฝ้าระวงั เพื่อสกดักัน้มใิหเ้กดิการทจุติประพฤติ
มชิอบ ตามนโยบายคณะรฐัมนตรพีลเอกประยทุธ ์ จนัทร์โอชา นายกรฐัมนตรไีดแ้ถลง                ต่อ
สภานิตบิัญญัตแิห่งชาติ เมื่อวนัที่ ๑๒ กนัยายน ๒๕๕๗ ข้อ ๑๐ เรื่องการส่งเสรมิการบรหิารราชการ
แผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล รวมถึงมาตรการกระทรวงสาธารณสุข ๓ ป. ๑ ค. (ปลุกจติส านึก ป้องกัน 
ปราบปราบ (เครอืข่าย) โรงพยาบาลค าม่วง จงัหวดักาฬสนิธุ์ จงึได้จดัท าแผนปฏบิตักิารป้องกนัและ
ปราบปราบการ                     ทุจิตภาครฐั ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เพื่อให้การป้องกันและ
ปราบปรามการทจุรติในภาครฐัสามารถน าไปสูก่ารปฏบิตัไิดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม 

วิสยัทศัน์ 
             “โรงพยาบาลค าม่วงเป็นองค์กรแห่งวฒันธรรมคุณภาพ บุคลากรมคีุณธรรม น าสู่ชุมชนสุข
ภาวะ” 

ปรชัญา 
             “ ความสขุอบอุ่นใจของทา่น  คอืหวัใจบรกิารของเรา” 

ค่านิยม 
             “รบัผดิชอบ  มอบคุณค่า  สามคัค ี มวีนิัย   ใฝ่เรยีนรู้  อยูอ่ยา่งพอเพยีง  เคยีงคู่ชุมชน” 

อตัลกัษณ์ 
             “ การตรงเวลา  การประหยดั  พฤตกิรรมบรกิารทีด่”ี 
 



 
ตารางแสดงความเชื่อมโยง ค่านิยม MOPH และ ค่านิยม อตัลกัษณ์ ของโรงพยาบาลค าม่วง 

ค่านิยม MOPH ค่านิยม อตัลกัษณ์ 
M : Mastery (เป็นนายตวัเอง) รบัผดิชอบ 

มวีนิัย 
อยูอ่ยา่งพอเพยีง 

การตรงเวลา  
การประหยดั 

O  :  Originality (เร่งสรา้งสิง่ใหม่) ใฝ่เรยีนรู ้  
P : People Centered Approach 
(ใสใ่จประชาชน) 

 

มอบคุณค่า 
สามคัค ี
เคยีงคู่ชุมชน 

พฤตกิรรมบรกิารทีด่ ี

H  : Humility (อ่อนน้อมถ่อมตน) 
 

๑. มาตรการ/แนวทางการด าเนินงานเพ่ือสร้างคณุธรรมและความโปร่งใสในองคก์ร 

๑.๑  ด้านความโปร่งใส 
 ๑) ผูบ้รหิารและบุคลากรโรงพยาบาลค าม่วงทกุระดบั ตอ้งใหค้วามส าคญั และสง่เสรมิการ
ปฏบิตัริาชการดว้ยความโปร่งใส พรอ้มเปิดโอกาสใหผู้ม้สี่วนไดเ้สยีภายใน และผูม้สีว่นไดเ้สยีภายนอก 
สามารถตรวจสอบกระบวนการท างานได ้
 ๒) เปิดเผยขอ้มูลขา่วสารตามพระราชบญัญตัขิอ้มูลขา่วสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๖๐ 
 ๓) มุ่งเน้นการจดัหาพสัดุภาครฐั  โดยการซื้อ เช่า แลกเปลีย่นหรอืโดยวธิอีื่นใด ใหส้อดคล้องกบั
ประกาศ ระเบยีบ หลกัเกณฑ ์วธิปีฏบิตั ิและมตคิณะรฐัมนตรทีีเ่กีย่วขอ้ง รวมถงึด าเนินการตามเกณฑ์
การประเมนิคุณธรรม และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครฐั (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) เพื่อใหเ้กดิการแขง่ขนัอยา่งเป็นธรรม 
 ๔) ใหม้กีารจดัท าแผนการบรหิารงานพรอ้มเผยแพร่ประชาสมัพนัธผ์า่นช่องทางต่างๆ 
 ๕) จดัใหม้ชี่องทางการรบัเรื่องรอ้งเรยีน แนวทางปฏบิตัใินการจดัการเรื่องรอ้งเรยีน และการ
ตอบสนองเรื่องรอ้งเรยีน เผยแพร่ใหผู้ร้บับรกิารไดร้บัทราบ พรอ้มกบัใหม้คีณะกรรมการ ทมีงานหรอื
เจา้หน้าทีผู่ร้บัผดิชอบเกีย่วกบัการด าเนินการเรื่องรอ้งเรยีนโดยตรง 

๑.๒  ด้านความพร้อมรบัผิด 
 ๑) บุคลากรโรงพยาบาลค าม่วงทกุคนจะตอ้งประพฤตตินในสมัมาชพี ดว้ยความซื่อสตัยส์จุรติ               
ยดึความยตุธิรรมเป็นทีต่ัง้ จะยบัยัง้ชัง่ใจไม่กระท าการโกงกนิแผน่ดนิ หรอืใชต้ าแหน่งหน้าทีห่า
ประโยชน์               บนความทกุขย์ากของประชาชน บรหิารและปฏบิตังิานดว้ยความเตม็ใจ 
กระตอืรอืรน้เตม็ความสามารถ              มคีวามพรอ้มทีจ่ะใหบ้รกิาร โดยมุ่งผลส าเรจ็ของงาน และ
พรอ้มทีจ่ะแสดงความรบัผดิชอบหากปฏบิตังิานผดิพลาดหรอืเกดิความเสยีหาย สง่เสรมิความ
รบัผดิชอบสว่นบุคคล และปฏบิตัตินเป็นแบบอยา่ง 



 ๒) ด าเนินการตามหลกัเกณฑก์ารควบคุมภายใน การบรหิารความเสีย่ง และปฏบิตัติามแผน
ขัน้ตอนการปฏบิตังิานในหน้าทีห่รอืคู่มอืการด าเนินงานอยา่งเคร่งครดั ลดการใชอ้ านาจดุลพนิิจในการ
ใหบ้รกิารผูป่้วย 
๑.๓  ด้านความปลอดจาการทุจริตในการปฏิบติังาน 
 ๑) ผูบ้รหิารทกุระดบัตอ้งสอดสอ่งดูแลการทจุรติในกลุ่มงานอยา่งใกลช้ดิ ก ากบัดูแล
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาใหอ้ยูใ่นระเบยีบวนิัย หากพบวา่ มกีารกระท าผดิตอ้งด าเนินการทางวนิัย ละเมดิ และ
อาญา อยา่งเคร่งครดั 
 ๒) บุคคลทกุคนปฏบิตังิานดว้ยความซื่อสตัยส์จุรติ ไม่มกีารรบัสนิบน การรบัหรอืการเรยีกรบั
เงนิสิง่ของหรอืผลประโยชน์ใดๆ ไม่ใชต้ าแหน่งหน้าทีใ่นการเอือ้ประโยชน์แก่ตนเองหรอืพวกพอ้ง หรอื
พฤตกิรรม ทีเ่ขา้ขา่ยการทจุรติต่อหน้าที่ 
 ๓) บุคลากรทกุคนยดึถอืปฏบิตัติามหลกัเกณฑข์องคณะป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ
แหง่ชาตเิกีย่วกบัการจดัการผลประโยชน์ทบัซ้อน ในการปฏบิตังิานใหใ้ชร้ะบบคดิฐานสอง (Digital) 
สามารถแยกออกอยา่งชดัเจนวา่สิง่ไหนถูก สิง่ไหนผดิ สิง่ไหนท าได ้สิง่ไหนท าไม่ได ้สิง่ไหนคอื
ประโยชน์สว่นตน สิง่ไหนคอืประโยชน์สว่นรวม ปกป้องประโยชน์สาธารณะ ไม่ใหผ้ลประโยชน์สว่นตวั
มาแทรกซ้อน เช่น การใชท้รพัยส์นิของทางราชการกบัเรื่องสว่นตวั ซองครุฑ ชารจ์แบตเตอรี่
โทรศพัทม์อืถอืในทีท่ างาน เป็นตน้ 

๑.๔  ด้านวฒันธรรมคณุธรรมในองคก์ร 
 ๑) สง่เสรมิใหม้กีารสรา้งวฒันธรรมองคก์รหลกีเลีย่งประโยชน์ทบัซ้อน สรา้งวฒันธรรมแหง่
ความซื่อสตัย ์ปลูกฝัง่ใหบุ้คลากรทกุคนมแีนวความคดิการไม่ยอมรบัการทจุรติทกุประเภท และไม่ทนที่
จะเหน็การทจุรติทีเ่กดิขึน้ในหน่วยงาน 
 ๒) สนับสนุนใหม้กีารรวมกลุม่ของบุคลากรภายใน และกลุม่เครอืขา่ยสขุภาพ ในการ สอดสอ่ง
พฤตกิรรมการปฏบิตังิาน ร่วมถงึการแจง้เบาะแสงเพื่อยบัยัง้การทจุรติในหน้าที ่
 ๓) สนับสนุนใหม้กีารเผยแพร่ใหค้วามรูเ้กีย่วกบัการป้องกนัการทจุรติ และผลประโยชน์ทบัซ้อน
แก่บุคลากรโรงพยาบาลค าม่วง 
 ๔) มกีระบวนการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการตรวจสอบถ่วงดุลภายใน
หน่วยงาน 

๑.๕  ด้านคณุธรรมการท างานในหน่วยงาน 
 ๑) สง่เสรมิใหผู้บ้รหิาร หวัหน้ากลุ่มงาน และหวัหน้างาน มแีนวทางในการมอบหมายงานให้
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาอยา่งเป็นธรรม ไม่เลอืกปฏบิตั ิ
 ๒) สง่เสรมิใหผู้บ้รหิาร หวัหน้ากลุ่มงาน และหวัหน้างาน ยดึถอืปฏบิตัติามมาตรฐานการ
บรหิารงานบุคคลเกีย่วกบัการพจิารณาแต่งตัง้ โยกยา้ย และการพจิารณาความดคีวามชอบ โดย
ค านึงถงึพฤตกิรรมดา้นศลีธรรม และดา้นคุณธรรม เพื่อสรา้งแรงจูงใจใหบุ้คลากรในหน่วยงานใชห้ลกั
คุณธรรมในการด าเนินชวีติ 
 ๓) บุคลากรปฏบิตังิานในหน้าทีต่ามระเบยีบขัน้ตอนอยา่งเคร่งครดั เป็นมาตรฐาน และยดึหลกั
ความถูกตอ้ง เป็นธรรม เทา่เทยีม ไม่เลอืกปฏบิตัิ 



๑.๖  ด้านการส่ือสารภายในหน่วยงาน 
 ๑) สนับสนุนการน าเทคโนโลยมีาใชเ้ป็นช่องทางในการสือ่สารแก่บุคลากรภายใน และ
ผูร้บับรกิารภายนอก เพื่อใหเ้กดิความรวดเรว็ ทัว่ถงึ และมปีระสทิธภิาพ 
 ๒) มกีารสือ่สารนโยบาย มาตรการ แผนงาน ระเบยีบ ขอ้บงัคบั มาตรฐานหรอืคู่มอืการ
ปฏบิตังิาน การใหบ้รกิาร ผลการปฏบิตังิาน รวมถงึผลการประเมนิการตรวจสอบภายใน และสือ่
ประชาสมัพนัธเ์กีย่วกบัความโปร่งใส การเสรมิสรา้งคุณธรรม จรยิธรรม รวมถงึการป้องกนัปราบปราม
การทจุรติ ผา่นช่องทางการสือ่สารต่างๆ เพื่อใหบุ้คลากรในหน่วยงานรบัทราบ 

๒. มาตรการป้องกนัการทุจริตยบัยัง้การกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าท่ี 
 มาตรการยบัยัง้การกระท าผดิวนิัยของเจ้าหน้าทีภ่ายในองคก์ร เพื่อสง่เสรมิการสรา้ง
วฒันธรรมองคก์รสจุรติเกดิความคดิแยกแยะผลประโยชน์สว่นตนกบัผลประโยชน์สว่นร่วม แสดงความ
มุ่งมัน่ในการบรหิารราชการโดยใชห้ลกัธรรมาภบิาล ยดึมัน่ในคุณธรรม จรยิธรรม เป็นแบบอยา่งทีด่ ียนื
หยดัท าในสิง่ทีถู่กต้อง เป็นธรรม ถูกกฎหมาย โปร่งใส และตรวจสอบได ้และสรา้งความเชื่อมัน่แก่ผูม้ ี
สว่นไดเ้สยีภายใน และผูม้สีว่นไดเ้สยีภายนอก ดงัต่อไปนี้ 
 ๒.๑ มาตรการใชร้ถราชการ ตอ้งปฏบิตัติามระเบยีบส านักนายกรฐัมนตรวีา่ดว้ยรถราชการ  
พ.ศ.๒๕๒๓ และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ 
 ๒.๒ มาตรการเบกิค่าตอบแทน ตอ้งปฏบิตัติามระเบยีบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการเบกิ
จ่ายเงนิตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 
 ๒.๓ มาตรการการจดัท าโครงการฝึกอบรม ศกึษาดูงาน ประชุม และสมัมนา ตอ้งปฏบิตัิ
ตามระเบยีบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยค่าใชจ้่ายในการฝึกอบรมการจดัการ และการประชมุระหวา่ง
ประเทศ พ.ศ.๒๕๔๙ และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ 
 ๒.๔ มาตรการการจดัหาพสัดุ ตอ้งปฏบิตัติามระเบยีบส านักนายกรฐัมนตรวีา่ดว้ยการพสัดุ 
พ.ศ.๒๕๓๕ และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ และพระราชบญัญตัจิดัซื้อจดัจา้งและการบรหิารพสัดุภาครฐั พ.ศ.
๒๕๖๐ 
 ๒.๕ มาตรการลดการใชดุ้ลพนิิจ ตอ้งปฏบิตังิานในหน้าทีต่ามระเบยีบ ขัน้ตอน คู่มอื
ด าเนินงาน ไม่เลอืกปฏบิตั ิไม่สรา้งขัน้ตอนเกนิความจ าเป็น ปฏบิตัต่ิอผูร้บับรกิารดว้ยความเทีย่งธรรม 
ฯลฯ 
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- ดา้นกระบวนการ 
- ดา้นคน 
- ดา้นทรพัยากร 
- ดา้นผูร้บับรกิาร 

๑. จดัท าค าสัง่คณะกรรมการด าเนินงานสง่เสรมิและ
ยกระดบัการประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครฐั (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) หน่วยงานในสงักดั
กระทรวงสาธารณสขุ 

             

 ๒.ประกาศนโยบาย และประกาศเจตนารมณ์ “สจุรติตาม
รอยพ่อขอท าดเีพื่อแผน่ดนิ”เพื่อสือ่สารองคก์รคุณธรรม
และความโปร่งใส (ITA)         

             

 ๓.ประเมนิตนเองตามแบบส ารวจหลกัฐานเชงิประจกัษ์
ส าหรบัการประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครฐั (ITA) และจดัท าแผน
แกไ้ขสว่นขาด 

             

 ๔. ผลกัดนัใหโ้รงพยาบาลค าม่วงเป็นหน่วยงานตน้แบบ
ดา้นความโปร่งใส พรอ้มปรบัปรุงกระบวนงานเพื่อน าร่อง
แก่หน่วยงานอื่น 

             

 ๕. คดัเลอืกกระบวนงานทีม่คีวามเสีย่งปรบัปรุง
กระบวนงานใหเ้กดิความโปร่งใส ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 

             

 ๖. จดัท าสือ่/ประชาสมัพนัธใ์หบุ้คลากรในองคก์รใหเ้กดิ
ความรูค้วามเขา้ใจเพื่อต่อตา้นการทจุรติ 
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 ๗. โรงพยาบาลค าม่วงมกีารจดัท าหลกัเกณฑ/์วธิกีารรบั

เรื่องรอ้งเรยีน โดยการแสดงแผนผงัขัน้ตอนไวเ้พื่อใหผู้ม้า
ตดิต่อไดท้ราบ 

             

 ๘. โรงพยาบาลค าม่วงมกีารรบัเรื่องรอ้งเรยีนผา่นช่องทาง
ต่างๆ เช่น มาดว้ยตนเอง โทรศพัท ์หนังสอืหรอืจดหมาย
รอ้งเรยีน หรอืทางเวบ็ไชต ์หรอื Facebook และจาก
หน่วยงานต่างๆ เป็นตน้ 

             

 ๙. สนับสนุนใหม้ชี่องทางในระบบอนิเทอรเ์น็ตเพื่อท าการ
เผยแพร่ประชาสมัพนัธใ์นการป้องกนัและปราบปรามการ
ทจุรติขององคก์ร 

             

 ๑๐. สรา้งและพฒันาช่องทางในการรบัแจง้ขอ้มูลหรอื
เบาะแสใหม้คีวามสะดวกหลากหลาย  

             

 ๑๑. สง่เสรมิใหเ้จา้หน้าทีป่ระพฤตปิฏบิตัติามมาตรฐาน
ทางคุณธรรมจรยิธรรม 

             

 ๑๒. ควบคุม ก ากบั ดูแล การปฏบิตังิาน การประพฤติ
ปฏบิตัตินของเจา้หน้าทีข่องรฐั ใหป้ฏบิตัติามมาตรฐาน
ทางคุณธรรม 

             

 ๑๓. สง่เสรมิการสรา้งแรงจูงใจใหข้า้ราชการ เจา้หน้าที่              
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ของรฐั ทีป่ฏบิตัติามมาตรฐานทางคุณธรรม 
 

 ๑๔. คดัเลอืกและยกยอ่งเชดิชูบุคคลตน้แบบ ไดแ้ก่ 
ขา้ราชการดเีด่น, พนักงานลกูจา้งดเีด่น, คนดศีรี
สาธารณสขุ, บุคคลตน้แบบน าค่านิยมสูก่ารปฏบิตั,ิ บุคคล
ดเีด่น (พยาบาล,                  จพ.ทนัตภบิาล, แพทย์
แผนไทย เป็นตน้) 

             

 ๑๕. รณรงค ์เผยแพร่ ประชาสมัพนัธ ์ใหบุ้คลากร สงัคม             
มคี่านิยม ยกยอ่ง เชดิชู และเหน็คุณค่าของการประพฤติ
ปฏบิตัตินตามหลกัคุณธรรมและจรยิธรรม 

             

 ๑๖. สง่เสรมิและสนับสนุนโรงพยาบาลค าม่วงใหพ้ฒันา                
เป็นหน่วยงานดา้นการพฒันาคุณธรรม จรยิธรรม และ                 
ธรรมาภบิาล 

             

 ๑๗. การจดัท ามาตรฐานการปฏบิตังิานดา้นแผนงาน 
งบประมาณ และบุคลากร 

             

 ๑๘. การจดัท าแผนควบคุมภายใน และแผนบรหิารความ
เสีย่งของโรงพยาบาลค าม่วง 

             

 ๑๙. จดักจิกรรมสง่เสรมิคุณธรรมจรยิธรรม : วถิธีรรมโดย                
มกีจิกรรมจดัมุมจรยิธรรมน าองคก์รมชีวีติ ท าบุญตกับาตร 
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ลานธรรม  โรงทาน เปิดเสยีงธรรมะตามสาย บทธรรม
เสยีงตามสายเจรญิสตภิาวนาก่อนท างาน ภายในองคก์ร 
และโครงการเจรญิสตภิาวนา ปลูกเมตตา น าพาสขุ 
ภายนอกองคก์ร 

 ๒๐. สง่บุคลากรของโรงพยาบาลค าม่วงเขา้ร่วมประชุม 
ฝึกอบรม และสมัมนาทีเ่กีย่วขอ้งกบัการป้องกนัและ
ปราบปรามการทจุรติ 

             

 ๒๑. สง่บุคลากรของโรงพยาบาลค าม่วงเขา้อบรมเพื่อใหม้ี
ความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัระบบการจดัซื้อ จดัจา้งภาครฐั 

             

 ๒๒. สรา้งภาคเีครอืขา่ยในการต่อตา้นการทจุรติ              

 ๒๓. ประชมุการเสรมิสรา้งวนิัย คุณธรรม จรยิธรรมและ
จรรยาบรรณส าหรบับุคลากร ในการป้องกนัและปราม
ปรามการทจุรติมชิอบเครอืขา่ยบรกิารสขุภาพ อ าเภอค า
ม่วง จงัหวดักาฬสนิธุ ์

๑๑,๐๗๖             

 ๒๔. ตดิตามประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสของ
หน่วยงานในสงักดัเครอืขา่ยบรกิารสขุภาพ 

             

 ๒๕.ใหม้กีารแลกเปลีย่นเรยีนรู ้และขอ้มูลขา่วสารดา้นการ
ป้องกนัและปราบปรามการทจุรติภายในโรงพยาบาลค า
ม่วง  
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 ๒๖.ประชุมสรุปผลงานดา้นการป้องกนัและปราบปราม
การทจุรติภายในโรงพยาบาล และถอดบทเรยีนการ
ด าเนินงาน 

             

 
 

 


