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ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
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จังหวัดเชียงใหม่
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รายงานผลดาเนินการ
ตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
(ไตรมาสที่ 2 ตค.61.-มีค.62)
……………………………………………………….……….
1.ความเป็นมา
ส ำนั ก งำนสำธำรณสุ ข อ ำเภอสั น ทรำย ได้ จั ด ท ำแผนปฎิ บั ติ ก ำรด้ ำ นกำรป้ อ งกั น และ
ปรำบปรำมกำรทุ จ ริ ต ประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ.256๒เพื่ อ ใช้เป็ น กรอบด ำเนิ น งำนในกำรป้ อ งกั น และ
ปรำบปรำมกำรทุจริตในภำคหน่วยงำน สำมำรถนำไปสู่กำรปฏิบัติได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยพิจำรณำสอดคล้อง
กับเจตนำรมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่ งรำชอำณำจักรไทย พ.ศ.2560 พระรำชบัญ ญัติข้อมูลข่ำวสำรของทำง
รำชกำร พ.ศ.2540 พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักฐำนและวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ.2556
ยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและกำรปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) กำหนดให้
ปลูกฝังค่ำนิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนักในกำรรักษำศั กดิ์ศรีควำมเป็นข้ำรำชกำรและควำมซื่อสัตย์
สุจริต ควบคู่กับกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐที่มีประสิทธิภำพ เพื่อป้องกำรและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติ
มิชอบของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ รวมถึง คำสั่งคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ 69/2557 ลงวันที่18 มิถุนำยน
2557 เรื่องมำตรกำรป้ องกัน และแก้ไขปัญ หำกำรทุจริตประพฤติมิชอบ ได้มีคำสั่ งให้ ทุกส่ วนรำชกำรและ
หน่วยงำนของรัฐ กำหนดมำตรกำร หรือแนวทำงป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรทุจริตประพฤติมิชอบในส่วน
รำชกำรของหน่วยงำนของรัฐ โดยมุ่งเน้นกำรสร้ำงธรรมำภิบำลในกำรบริหำรงำน และส่งเสริมกำรมีส่วนร่วม
จำกทุ กภำคส่ ว นในกำรตรวจสอบ เฝ้ ำระวัง เพื่ อสกัด กั้น มิให้ เกิ ดกำรทุ จริตประพฤติ มิช อบ ตำมนโยบำย
คณะรัฐมนตรีที่มีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี ได้แถลงต่อสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ เมื่อวันที่ 12
กันยำยน 2557 ข้อ 10 เรื่องกำรส่งเสริมกำรบริหำรรำชกำรรำชแผ่นดินที่มีธรรมำภิบำล รวมถึงมำตรกำร
กระทรวงสำธำรณสุข 3ป. 1ค. (ปลูกจิตสำนึก ป้องกัน ปรำบปรำม เครือข่ำย) โดยปีงบประมำณ พ.ศ.2562
สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอสันทรำย ได้จัดทำแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ดัง
รำยละเอียดต่อไปนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 1
ปลูกและปลุกจิตสำนึกกำรต่อต้ำนทุจริต เน้นกำรปรับเปลี่ยนฐำนควำมคิดของคน
ในทุกภำคส่วนในกำรรักษำประโยชน์สำธำรณะ
เป้าประสงค์ : ปลูกและปลุกจิตสำนึกของบุคลำกรให้ปฏิบัติรำชกำร เพื่อประโยชน์สำธำรณะตำมหลัก
ธรรมำภิบำล และดำเนินชีวิตด้วยหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
มาตรการ ที่ 1
กำรส่งเสริมให้บุคลำกรในสังกัดปลูกและปลุกจิตสำนึกควำมซื่อสัตย์สุจริต วินัย ควำมรับผิดชอบยึด
หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง ถือประโยชน์ส่วนรวม แยกเรื่องส่วนตัวออกจำกหน้ำที่ ยึดประโยชน์ส่วนรวม
เหนือประโยชน์ส่วนตัว
กิจกรรม
1.ให้ควำมรู้และปลุกจิตสำนึกเกี่ยวกับวินัยและกำรรักษำวินัย กำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนสำหรับบุคลำกร
2.กำรจัดทำสื่อสร้ำงสรรค์เพื่อรณรงค์กระตุ้นจิตสำนึกบุคลำกรในสังกัด
3.สนับสนุนกำรใช้ประมวลจริยธรรมหรือเกณฑ์จริยธรรมเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
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มาตรการ ที่ 2
ส่งเสริมให้ข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ทุกระดับรักษำประโยชน์สำธำรณะตำมหลักธรรมำภิบำล หลัก
กฎหมำย และดำเนินชีวิตด้วยหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรม
1.ปฐมนิเทศข้ำรำชกำรใหม่ หรือบุคลำกรใหม่ เกี่ยวกับกฎหมำยและระเบียบวินัยและกำรรักษำวินัย
2.เผยแพร่ควำมรู้เกี่ยวกับกฎหมำย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติงำน วินัย กำรรักษำวินัย และให้ควำมรู้
เรื่องกฎหมำยแบบเชิงรุก
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 2
บูรณกำรกำรทำงำนของหน่วยงำนในกำรต่อต้ำนทุจริต และพัฒนำเครือข่ำยในประเทศ
เป้าประสงค์ : มีเครือข่ำยเฝ้ำระวังและป้องกันกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
มาตรการ
ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วนในกำรติดตำมตรวจสอบ เฝ้ำระวังกำรทุจริต หรือ ประพฤติมิชอบ
กิจกรรม
1.กำรให้ควำมรู้ด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต แก่ อสม. และจัดตั้งเครือข่ำย อสม. ระดับหมู่บ้ำน
เพื่อกำรเฝ้ำระวังและป้องกันกำรทุจริต
2.กำรรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และช่องทำงกำรชี้เบำะแสกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 3
พัฒนำควำมร่วมมือกับองค์กรต่อต้ำนกำรทุจริตและเครือข่ำยระหว่ำงหน่วยงำน
เป้าประสงค์ : เสริมสร้ำง พัฒนำ เครือข่ำยกำรแจ้งข้อมูล หรือเบำะแสในกำรป้องกันและปรำบปรำมทุจริต
มาตรการ
ประสำนควำมร่วมมือกับหน่วยงำน องค์กรต่อต้ำนกำรทุจริต หรือ หน่วยงำนตรวจสอบกำรทุจริต
หรือประพฤติมิชอบ
กิจกรรม
กำรสร้ำงภำคีเครือข่ำยหน่วยงำนตรวจสอบระดับอำเภอ เพื่อสร้ำงกำรเสริมสร้ำงควำมร่วมมือใน
กำรเฝ้ำระวังและป้องกันกำรทุจริต ภำยใต้กิจกรรมกำรให้ควำมรู้เพื่อปลูกจิตสำนึก บุคลำกรสำธำรณสุขในกำร
ป้องกันและต่อต้ำนกำรทุจริต
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 4
พัฒนำระบบบริหำรและเครื่องมือในกำรป้องกันและปรำบปรำมทุจริต
เป้าประสงค์ : มีระบบบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง เพื่อเฝ้ำระวัง ป้องกัน และ ปรำบปรำมทุจริต
มาตรการ
พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและกลไกกำรควบคุม ตรวจสอบ ถ่วงดุล กำรใช้อำนำจ หน้ำที่ ในกำร
จัดซื้อ จัดจ้ำง ภำครัฐ
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กิจกรรม
1.ดำเนินงำนตำมหลักธรรมำภิบำลในกำรจัดซื้อ จัดหำ ยำและเวชภัณฑ์มิใช่ยำ และวัสดุทั่วไป ตำมระเบียบ
กระทรวงสำธำรณสุข ว่ำด้วยกำรบริหำรจัดกำรด้ำนยำและเวชภัณฑ์มิใช่ยำของส่วนรำชกำร และหน่วยงำนใน
สังกัดกระทรวงสำธำรณสุข พ.ศ.2557
2.กำรพัฒนำระบบควบคุมภำยในและกำรตรวจสอบภำยในของหน่วยงำนและหน่วยบริกำรในสังกัด
-กำรพัฒนำระบบควบคุมภำยในสำหรับหน่วยงำนและหน่วยบริกำร
-กำรสร้ำงภำคีเครือข่ำยกำรตรวจสอบภำยใน
-กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 5
เสริมสร้ำงองค์ควำมรู้ให้กับบุคลำกรด้ำนกำรต่อต้ำนกำรทุจริต
เป้าประสงค์ : 1.พัฒนำสมรรถนะและขีดควำมสำมำรถบุคลำกรในสังกัดในกำรป้องกันและปรำบปรำม
กำรทุจริตภำครัฐ เกิดผลสัมฤทธิ์อย่ำงมีประสิทธิภำพ
2.สร้ำงแรงจูงใจให้กับบุคลำกรสำธำรณสุขปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมซื่อสัตย์ โปร่งใส ตรวจสอบได้
มาตรการ
พัฒ นำสมรรถนะและขีดควำมสำมำรถด้ำนควำมรู้ ด้ำนกฎหมำย ระเบียบที่เกี่ยวข้องในกำร
ปฏิบัติงำน และกำรป้องกันกำรทุจริต
กิจกรรม
อบรมให้ ควำมรู้เกี่ย วกั บ กำรป้ อ งกั นและปรำบปรำมกำรทุ จริต และประพฤติมิ ช อบและกำร
เสริมสร้ำงวินัยบุคลำกรในสังกัดสำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอสันทรำย
2.ผลการดาเนินงาน ไตรมาสที่ 2 (มกราคม-มีนาคม 2562)
ในไตรมำสที่ 2 เดือนมกรำคม-มีนำคม 2562 ประจำปีงบประมำณ2562 ผู้รับผิดชอบได้
กำรดำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ปี 2562 แล้วดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 1
ปลูกและปลุกจิตสำนึกกำรต่อต้ำนทุจริต เน้นกำรปรับเปลี่ยนฐำนควำมคิดของคนในทุกภำคส่วน
ในกำรรักษำประโยชน์สำธำรณะ
เป้าประสงค์ : ปลูกและปลุกจิตสำนึกของบุคลำกรให้ปฏิบัติรำชกำร เพื่อประโยชน์สำธำรณะตำมหลัก
ธรรมำภิบำล และดำเนินชีวิตด้วยหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
มาตรการ ที่ 1
กำรส่งเสริมให้บุคลำกรในสังกัดปลูกและปลุกจิตสำนึกควำมซื่อสัตย์สุจริต วินัย ควำมรับผิดชอบยึด
หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง ถือประโยชน์ส่วนรวม แยกเรื่องส่วนตัวออกจำกหน้ำที่ ยึดประโยชน์ส่วนรวม
เหนือประโยชน์ส่วนตัว
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กิจกรรม
สนับสนุนกำรใช้ประมวลจริยธรรมหรือเกณฑ์จริยธรรมเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ผลการดาเนินงาน
สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอสันทรำย ได้จัดทำหนังสือสั่งกำร เมื่อวันที่ 17มกรำคม 2562กำชับให้
กลุ่มงำนในสำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอและโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบลในสังกัด ปฏิบัติตำมแนวทำง
ปฏิ บั ติ ต ำมจรรยำบรรณ กระทรวงสำธำรณสุ ข (MoPH Code of Conduct)และประกำศส ำนั ก งำน
ปลัดกระทรวงสำธำรณสุขว่ำด้วยแนวปฏิบัติเพื่อตรวจสอบบุคลำกรในหน่วยงำนด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง พ.ศ.
2560 อย่ำงเคร่งครัด
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ :2
บูรณกำรกำรทำงำนของหน่วยงำนในกำรต่อต้ำนทุจริต และพัฒนำเครือข่ำยในประเทศ
เป้าประสงค์ : มีเครือข่ำยเฝ้ำระวังและป้องกันกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
มาตรการ
ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วนในกำรติดตำมตรวจสอบ เฝ้ำระวังกำรทุจริต หรือ ประพฤติมิชอบ
กิจกรรม
กำรรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และช่องทำงกำรชี้เบำะแสกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
ผลการดาเนินงาน
สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอสันทรำย ได้ประกำศจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ และแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนและหน่วยงำนที่รับผิดชอบ พร้อมทั้งจัดทำหนังสือแจ้งเวียนช่องทำงกำรรับ
เรื่องร้องเรียนให้หน่วยงำนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ องค์กรเอกชน และประชำชนทั่วไปรับทรำบโดยดำเนินกำรแล้ว
เสร็จ เมื่อวันที่ 19 ธันวำคม 2561
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ :3
พัฒนำควำมร่วมมือกับองค์กรต่อต้ำนกำรทุจริตและเครือข่ำยระหว่ำงหน่วยงำน
เป้าประสงค์ : เสริมสร้ำง พัฒนำ เครือข่ำยกำรแจ้งข้อมูล หรือเบำะแสในกำรป้องกันและปรำบปรำมทุจริต
มาตรการ
ประสำนควำมร่วมมือกับหน่วยงำน องค์กรต่อต้ำนกำรทุจริต หรือ หน่วยงำนตรวจสอบกำรทุจริต
หรือประพฤติมิชอบ
กิจกรรม
กำรสร้ำงภำคีเครือข่ำยหน่วยงำนตรวจสอบระดับอำเภอ เพื่อสร้ำงกำรเสริมสร้ำงควำมร่วมมือใน
กำรเฝ้ำระวังและป้องกันกำรทุจริต ภำยใต้กิจกรรมกำรให้ควำมรู้เพื่อปลูกจิตสำนึก บุคลำกรสำธำรณสุขในกำร
ป้องกันและต่อต้ำนกำรทุจริต
ผลการดาเนินงาน
สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอสันทรำย ได้จัดมอบหมำยให้บุคลำกรจำนวน 5 คน รับผิดชอบงำน
ตรวจสอบภำยในประจำหน่วยงำน เพื่อเป็นคณะกรรมกำรตรวจสอบภำยในประจำหน่วยงำนระดับอำเภอ และ
ได้จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบภำยในระดับอำเภอ เพื่อดำเนินกำรตรวจสอบภำยในหน่วยงำน
และโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบลในสังกัด
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ :4
พัฒนำระบบบริหำรและเครื่องมือในกำรป้องกันและปรำบปรำมทุจริต
เป้าประสงค์ : มีระบบบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง เพื่อเฝ้ำระวัง ป้องกัน และ ปรำบปรำมทุจริต
มาตรการ
พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและกลไกกำรควบคุม ตรวจสอบ ถ่วงดุล กำรใช้อำนำจ หน้ำที่ ในกำร
จัดซื้อ จัดจ้ำง ภำครัฐ
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กิจกรรม
ดำเนิน งำนตำมหลักธรรมำภิบ ำลในกำรจัดซื้อ จัดหำ ยำและเวชภัณฑ์มิใช่ยำ และวัสดุทั่วไป ตำม
ระเบี ยบกระทรวงสำธำรณสุข ว่ำด้วยกำรบริหำรจัดกำรด้ำนยำและเวชภัณฑ์มิใช่ยำของส่ วนรำชกำร และ
หน่วยงำนในสังกัดกระทรวงสำธำรณสุข พ.ศ.2557
ผลการดาเนินงาน
สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอสันทรำยได้จัดทำหนังสือสั่งกำรกำชับให้กลุ่มงำนและโรงพยำบำล
ส่งเสริมสุขภำพตำบลในสังกัด ปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงสำธำรณสุข ว่ำด้วยกำรบริหำรจัดกำรด้ำนยำและ
เวชภัณฑ์มิใช่ยำของส่วนรำชกำร และหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงสำธำรณสุข พ.ศ.2557 โดย
2.กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ
สำนั กงำนสำธำรณสุขอำเภอสันทรำย ได้ดำเนินกำรขับเคลื่อนแผนงำนโครงกำรกำรประเมิน
คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ดังนี้
2.1 จัดกำรประชุมมอบนโยบำยกำรดำเนินงำน ITA และกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของ
หน่วยงำนสำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอสันทรำยและโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบลในสังกัด เพื่อเป็นเวทีให้
ผู้บริหำรของหน่วยงำนมอบนโยบำยกำรทำงำน ITA และร่วมกันวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่
อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อนำมำสู่กำรกำหนดกลไกมำตรกำร/แนวทำงกำรป้องกันเพื่อ ยับยั้งกำรทุจริต
หรือปิดโอกำสกำรทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงำน ในวันที่ 25 ธันวำคม พ.ศ.2561
2.2 จัดประชุมชี้แจงแนวทำงกำรดำเนินงำน ITA ตำมกรอบกำรประเมินด้วยกำรสำรวจหลักฐำน
เชิงประจักษ์ แก่ผู้รับผิดชอบ ITA และบุคลำกรในหน่วยงำน
2.3 ดำเนินกิจกรรมประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในหน่วยงำน
ในปีงบประมำณ พ.ศ.2562 สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอสันทรำย เป็นเป้ำหมำยในกำร
ประเมิน ITA ในไตรมำสที่1 ซึ่งมีเป้ำหมำย small success คือ กำรประเมินตนเองและรวบรวมหลักฐำนเชิง
ประจั กษ์ ในประเด็ น กำรจั ด ซื้อจั ด จ้ ำง EB1- EB4 ผ่ ำนระดั บ5 จำกกำรประเมิ นตนเองพบว่ำมีห น่ วยงำน
สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอสันทรำย ผ่ำนกำรประเมินในหัวข้อ EB1-EB4 ได้คะแนนผ่ำนเกณฑ์ระดับ 5
สำหรับในไตรมำสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.62) ผู้รับผิดชอบงำน ITA สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอสัน
ทรำย ได้รวบรวมเอกสำรและหลักฐำนเชิงประจักษ์ ในหัวข้อ EB1-EB26เรียบร้อยครบถ้วนแล้ว พร้อมจัดส่ง
ให้สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจสอบเอกสำรและส่งให้ผู้ประเมินพิจำรณำต่อไป
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 5
เสริมสร้ำงองค์ควำมรู้ให้กับบุคลำกรด้ำนกำรต่อต้ำนกำรทุจริต
เป้าประสงค์ : 1.พัฒนำสมรรถนะและขีดควำมสำมำรถบุคลำกรในสังกัดในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำร
ทุจริตภำครัฐ เกิดผลสัมฤทธิ์อย่ำงมีประสิทธิภำพ
2.สร้ำงแรงจูงใจให้กับบุคลำกรสำธำรณสุขปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมซื่อสัตย์ โปร่งใส ตรวจสอบได้
มาตรการ
พัฒ นำสมรรถนะและขีดควำมสำมำรถด้ำนควำมรู้ ด้ำนกฎหมำย ระเบียบที่เกี่ยวข้องในกำร
ปฏิบัติงำน และกำรป้องกันกำรทุจริต
กิจกรรม
อบรมให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบและกำร
เสริมสร้ำงวินัยบุคลำกรในสังกัดสำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอสันทรำย
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ผลการดาเนินงาน
สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอสันทรำย ได้จัดอบรมให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรป้องกันและปรำบปรำม
กำรทุจริตและประพฤติมิชอบกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และกำรเสริมสร้ำงวินัย แก่บุคลำกรในสังกัด
จำนวน 21 คน ณ ห้องประชุมสำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอสันทรำย อำเภอสันทรำย จังหวัดเชียงใหม่ โดย
ดำเนินกำรแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 10 มกรำคม 2562 นอกจำกนี้ สำธำรณสุขอำเภอสันทรำยได้กำชับให้ ผอ.รพ.
สต. ทุกแห่ง กำชับ ติดตำมเจ้ำหน้ ำที่ในหน่วยงำนปฏิบัติห น้ำที่อย่ำงสุ จริต ยึดหลักธรรมำภิบำล ยึดมั่นใน
ระเบียบวินัยของข้ำรำชกำรอย่ำงเคร่งครัด และแจ้งให้คณะกรรมกำรตรวจสอบภำยในอำเภอสันทรำย จัดทำ
แผนกำรออกกำกับติดตำมกำรปฏิบัติงำน ของ รพสต.ประจำปี 2562 ต่อไป

