
 

สรุปผลการดำเนนิการตามมาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหนา้ที่รัฐในสงักัด
สำนักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

 
  ตามที่รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้มอบหมายให้กลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม
จัดทำตัวชี้วัดที่ 1.2 ตามนโยบายเร่งด่วนของผู้บริหาร (Agenda Base) ข้อที่ 1.2.1 เรื่อง ความสำเร็จของการ
ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ต่อเนื่องจาก
ปีงบประมาณ 2561 โดยได้ดำเนินการตามขั้นตอนตั้งแต่จัดทำประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ ในสังกัดสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข แต่งตั้งคณะทำงานตามมาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของ
เจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จัดทำหนังสือแจ้งเวียนให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขดำเนินการตามมาตรการและให้หน่วยงานในสังกัดรายงานแนวทางการดำเนินการ 
ตามมาตรการ โดยได้มีหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0218.03.1/ว 2782 ลงวันที่ 1 
กุมภาพันธ์ 2562 และบันทึก ที่ สธ 0218.03.1/ว 2783 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 แจ้งให้นายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่ วไป ผู้อำ นวยการ 
สำนัก ผู้อำนวยการศูนย์ ผู้อำนวยการสถาบัน ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าศูนย์ ผู้อำนวยการกลุ่มและหัวหน้า  
กลุ่มงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการทุจริต  
และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในรอบ 12 เดือน
ของปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จัดให้มีช่องทางให้คำปรึกษาแนะนำแก่หน่วยงานที่มีปัญหาในการดำเนินการ 
จัดทำหนังสือเร่งรัดติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงาน โดยได้มีหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ที่ สธ 0218.03.1/ว 9177 ลงวันที่ 18 เมษายน 2562 และบันทึก ที่ สธ 0218.03.1/ว 9178  
ลงวันที่ 18 เมษายน 2562 ติดตามผลการดำเนินการตามมาตรการครั้งที่ 1 และมีหนังสือสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่  สธ 0218.03.1/ว 1264 ลงวันที่  21 มิถุนายน 2562 และบันทึก  
ที่ สธ 0218.03.1/ว 1266 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2562 ติดตามผลการดำเนินการตามมาตรการครั้งที่ 2 
(เฉพาะหน่วยงานที่ยังไม่ได้รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการ) พร้อมทั้ งจัดทำรายงานสรุปผล 
การดำเนินการตามมาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ซึ่งเป็น 
ผลการดำเนินการ ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่องมาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไข
การกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประกาศ ณ วันที่ 25 มกราคม 
2562 นั้น กลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรมได้ดำเนินการตามตัวชี้วัดดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว  
โดยแบ่งออกเป็น 4 มาตรการ ดังนี ้ 
  1. มาตรการการใช้รถราชการ 
  2. มาตรการการเบิกค่าตอบแทน 
  3. มาตรการการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดงูาน ประชุม และสัมมนาตามทีก่ฎหมายกำหนด 
  4. มาตรการการจัดหาพัสดตุามที่กฎหมายกำหนด 
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 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สถิติการลงโทษของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไข 
การกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีจำนวนทั้งสิ้น 43 ราย พบ
มาตรการการจัดหาพัสดุตามที่กฎหมายกำหนด มีการลงโทษเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข สูงสุด จำนวน 14 คน (ร้อยละ 32.56) รองลงมาคือ มาตรการการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดู
งาน ประชุม และสัมมนาตามที่กฎหมายกำหนด จำนวน 9 คน (ร้อยละ 44.19) มาตรการการเบิกค่าตอบแทน 
จำนวน 7 คน (ร้อยละ 16.28) และมาตรการการใช้รถราชการ มีการลงโทษเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 3 คน (ร้อยละ 6.98) 
จำแนกตามมาตรการใน 4 มาตรการ ดังนี้  
 1. มาตรการการใช้รถราชการ มีการลงโทษเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข จำนวน 3 คน (ร้อยละ 6.98) ในจำนวนนี้มีระดับโทษคือ งดโทษ จำนวน 2 คน และตัดเงินเดือน
ร้อยละ 2 เป็นเวลาสองเดือน 
 2. มาตรการการเบิกค่าตอบแทน มีการลงโทษเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข จำนวน 7 คน (ร้อยละ 16.28) ในจำนวนนี้มีระดับโทษคือ ภาคทัณฑ์ จำนวน 1 คน  
ตัดเงินเดือนร้อยละ 2 เป็นเวลาสองเดือน จำนวน 1 คน ลดเงินเดือนร้อยละ 2 จำนวน 2 คน และไล่ออก 
จำนวน 3 คน 
 3. มาตรการการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนาตามที่กฎหมายกำหนด  
มีการลงโทษเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 9 คน (ร้อยละ 44.19)  
ในจำนวนนี้มีระดับโทษ คือ งดโทษ จำนวน 3 คน ภาคทัณฑ์ จำนวน 1 คน ตัดเงินเดือนร้อยละ 2 เป็นเวลา
สองเดือน จำนวน 1 คน ลดเงินเดือนร้อยละ 4 จำนวน 1 คน และไล่ออก จำนวน 3 คน  
 4. มาตรการการจัดหาพัสดุตามที่กฎหมายกำหนด มีการลงโทษเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 14 คน (ร้อยละ 32.56) ในจำนวนนี้มีระดับโทษ คือ งดโทษ จำนวน  
4 คน ภาคทัณฑ์ จำนวน 4 คน ตัดเงินเดือนร้อยละ 2 เป็นเวลาหนึ่งเดือน จำนวน 1 คน ตัดเงินเดือนร้อยละ 
4 เป็นเวลาสามเดือน จำนวน 2 คน ลดเงินเดือนร้อยละ 4 จำนวน 1 คน ปลดออก จำนวน 1 คน และไล่ออก 
จำนวน 1 คน 
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ทั้งนี้ กลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรมได้รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลจากหน่วยงาน 
ที่รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัย ฯ โดยแบ่งเป็น  
4 มาตรการ ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขฯ ข้างต้น จากผลการรายงานผลการดำเนินการ 
มีรายละเอียดหน่วยงานที่ส่งข้อมูลดังนี้ 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั้งหมด 76 แห่ง ส่งข้อมูลทั้งหมด 74 แห่ง ดังนี ้

1. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 39. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร 
2. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร 40. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี 
3. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก 41. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย 
4. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ 42. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา 
5. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี 43. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย ์
6. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุร ี 44. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก 
7. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด 45. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ 
8. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง 46. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม    
9. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุร ี 47. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง 
10. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม 48. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 
11. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม 49. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุร ี
12. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ 50. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 
13. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง 51. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธาน ี
14. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก 52. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
15. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน 53. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร ์
16. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ 54. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธาน ี
17. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร 55. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี 
18. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ 56. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต 
19. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน 57. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด 
20. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี 58. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ ์
21. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช 59. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา 
22. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี 60. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี 
23. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง 61. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร 
24. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 62. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน 
25. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี 63. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา 
26. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี  64. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 
27. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา 65. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง 
29. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 66. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย 
30. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย 67. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล 
31. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ 68. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม 
32. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ 69. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี 
33. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธ์ุ 70. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร 
34. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส 71. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุร ี
35. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี 72. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว 
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36. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย 73. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุร ี
37. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น 74. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา 
38. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ  

โรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไปทั้งหมด 117 แห่ง ส่งข้อมูลทั้งหมด 77 แห่ง ดังนี้ 

1. โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 40. โรงพยาบาลนครพนม 
2. โรงพยาบาลบุรีรัมย ์ 41. โรงพยาบาลสตูล 
3. โรงพยาบาลหาดใหญ ่ 42. โรงพยาบาลเลย 
4. โรงพยาบาลศรีสะเกษ 43. โรงพยาบาลพิจิตร 
5. โรงพยาบาลสุรินทร ์ 44. โรงพยาบาลหนองคาย 
6. โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ 45. โรงพยาบาลปากช่องนานา 
7. โรงพยาบาลนครปฐม 46. โรงพยาบาลตราด 
8. โรงพยาบาลลำปาง 47. โรงพยาบาลปัตตานี 
9. โรงพยาบาลราชบุรี 48. โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า 
10. โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ 49. โรงพยาบาลแม่สอด 
11. โรงพยาบาลสระบุร ี 50. โรงพยาบาลนครพนม 
12. โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค ์ 51. โรงพยาบาลบ้านโป่ง 
13. โรงพยาบาลอุดรธานี 52. โรงพยาบาลปราสาท สุรินทร ์
14. โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช สุพรรณบุร ี 53. โรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักด์ิ 
15. โรงพยาบาลสุราษฎร์ธาน ี 54. โรงพยาบาลตะกั่วป่า 
16. โรงพยาบาลวชิระ ภูเก็ต 55. โรงพยาบาลบางละมุง 
17. โรงพยาบาลนครพิงค์ เชียงใหม ่ 56. โรงพยาบาลเกาะสมุย 
18. โรงพยาบาลตรัง 57. โรงพยาบาลสุไหงโกลก 
19. โรงพยาบาลลำพูน 58. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง 
20. โรงพยาบาลกำแพงเพชร 59. โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา 
21. โรงพยาบาลมหาสารคาม 60. โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 17 
22. โรงพยาบาลระยอง 61. โรงพยาบาลแกลง 
23. โรงพยาบาลชัยภูม ิ 62. โรงพยาบาลพหลพลพยหุเสนา 
24. โรงพยาบาลกำแพงเพชร 63. โรงพยาบาลกบินทร์บุร ี
25. โรงพยาบาลสิงห์บุรี 64. โรงพยาบาลหัวหิน 
26. โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ ์ 65. โรงพยาบาลมะการักษ ์
27. โรงพยาบาลพังงา 66. โรงพยาบาลบ้านหมี ่
28. โรงพยาบาลอำนาจเจริญ 67. โรงพยาบาลฝาง 
29. โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ 68. โรงพยาบาลศรีสังวาลย ์
30. โรงพยาบาลสมุทรสาคร 69. โรงพยาบาลวารินชำราบ 
31. โรงพยาบาลแพร ่ 70. โรงพยาบาลอรัญประเทศ 
32. โรงพยาบาลอุทัยธานี 71. โรงพยาบาลพระพุทธบาท 
33. โรงพยาบาลสงขลา 72. โรงพยาบาลพระนารายมหาราช 
34. โรงพยาบาลอุตรดิตด์ 73. โรงพยาบาลดำเนินสะดวก 
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35. โรงพยาบาลระนอง 74. โรงพยาบาลโพธาราม 
36. โรงพยาบาลพัทลุง 75. โรงพยาบาลบ้านหมี ่
37. โรงพยาบาลหนองบัวลำภู 76. โรงพยาบาลบางพล ี
38. โรงพยาบาลกาฬสินธุ ์ 77. โรงพยาบาลไชโย 
39. โรงพยาบาลบึงกาฬ  

หน่วยงานภายในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขทั้งหมด 23 แห่ง ส่งข้อมูลทั้งหมด 20 แห่ง ดังนี้ 

1. กองตรวจราชการ 
2. กองกลาง 
3. สำนักสารนิเทศ 
4. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  
กระทรวงสาธารณสุข 
5. ศูนย์สันติวิธีสาธารณสุข 
6. กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ 
7. กองบริหารการคลัง 
8. กองบริหารการสาธารณสุข 
9. สำนักวิชาการสาธารณสุข 
10. กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
 

11. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
12. กองบริหารทรัพยากรบุคคล 
13. สำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท 
14. ศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ 
15. กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง 
16. กองการต่างประเทศ 
17. สำนักบรหิารกิจการข้าราชการพลเรือน 
18. สถาบันพระบรมราชชนก 
19. กลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม 
20. กองกฎหมาย 
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ปัญหา อุปสรรคที่คณะทำงานพบ 
  1. หน่วยงานส่งข้อมูลการดำเนินงานตามมาตรการกลับมาในจำนวนที่ไม่มากนักและส่งล่าช้ากว่าเวลา 
ที่กำหนดไว้  
  2. หน่วยงานยังคงมีความสับสนว่าต้องส่งแบบรายงาน 4 มาตรการ ผ่านช่องทางใด (ส่งมาที่
อีเมล์ใด) 
  3. หน่วยงานสอบถามต้องการแบบฟอร์มตัวอย่างการดำเนินการตามมาตรการ โดยไม่ทราบว่า 
สามารถสแกน QR CODE ซึ่งระบุไวใ้นหนังสือแจ้งการดำเนินการตามมาตรการ 
  4. หน่วยงานต่าง ๆ ได้จัดส่งผลการดำเนินการตามมาตรการทั้ งทางไปรษณีย์และทางอีเมล์  
ซึ่งการรวบรวมเพื่อรายงานผลมีความยุ่งยากและใช้เวลานาน 
 

ข้อเสนอแนะ 
  1. ควรจัดส่งแบบฟอร์มการดำเนินการตามมาตรการให้เร็วขึ้น (ประมาณเดือนธันวาคม)  
และติดตามผลการดำเนินงานตามมาตรการให้เร็วขึ้น โดยดำเนินการติดตาม 2 ครั้ง และติดตามเฉพาะ
หน่วยงานที่ยังไม่ดำเนินการจัดส่งแบบฟอร์ม 
  2. ระบุช่องทางในการจัดส่งแบบรายงาน 4 มาตรการ ทั้งในหนังสือแจ้งการดำเนินการตาม
มาตรการและทางเว็บไซต์ของกลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม 
  3. ควรแนะแนวทางการดำเนินการที่น่าสนใจในแต่ละมาตรการพอสังเขป เพื่อให้หน่วยงาน
ดำเนินการให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน  
  4. ควรหาแนวทางในการส่งผลการดำเนินการตามมาตรการให้มีความสะดวกและง่ายขึ้น 
  จากการดำเนินงานของคณะทำงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พบว่าแต่ละหน่วยงาน 
ได้รายงานผลการดำเนินการกลับมา โดยเลือกดำเนินการจากมาตรการทั้ง 4 มาตรการตามแบบฟอร์ม 
การรายงานดังกล่าว โดยบางหน่วยงานอาจมิได้ดำเนินการครบทั้ง 4 มาตรการ ซึ่งสามารถชี้แจงรายละเอียด
แต่ละมาตรการ ดังนี ้

1. มาตรการการใชร้ถราชการ 
 1.1 วัตถุประสงค ์
   เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. 2523  
และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยหลักเกณฑ์การใช้ การเก็บรักษา  
การซ่อมบำรุงรถส่วนกลางและรถรับรอง พ.ศ. 2526 เพื่อกำกับ ดูแล ตรวจสอบ การใช้รถ การเบิก 
ค่าเชื้อเพลิง ให้ถูกต้องตามระเบียบ และเพื่อให้การใช้รถยนต์ราชการเป็นไปตามระเบียบที่ เกี่ยวข้อง  
ป้องกันการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

1.2 การวางมาตรการการใช้รถราชการ 
 จากผลการรายงานพบว่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาล

ศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และหน่วยงานภายในสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีการวางมาตรการการใช้รถราชการ โดยเป็นการวางมาตรการที่อยู่ในแนวทาง
เดียวกัน คือ ดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. 2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
และระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยหลักเกณฑ์การใช้ การเก็บรักษา การซ่อมบำรุง 
รถส่วนกลางและรถรับรอง พ.ศ. 2526 และบางหน่วยงานมีการวางมาตรการการใช้รถอย่างละเอียด  
มีความแตกต่าง โดดเด่น และเหมาะแก่การนำไปเป็นแบบอย่าง เช่น ประกาศนโยบายการขออนุมัติ  
ใช้รถส่วนกลาง และรถส่วนตัวเพื่อไปราชการ จัดทำคู่มือการใช้รถยนต์ของทางราชการ ประชาสัมพันธ์ 



7 
 
ให้กับทุกหน่วยงาน และจัดทำบันทึกแจ้งให้ทุกหน่วยงานทราบและถือปฏิบัติ จัดทำโปรแกรมขอใช้รถ  
ผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น  

1.3 วิธีการดำเนนิงานตามมาตรการการใช้รถราชการ 
 กิจกรรมตามมาตรการการใช้รถราชการของหน่วยงานต่าง ๆ ได้ระบุวิธีการดำเนินงาน 

ตามกิจกรรมในลักษณะที่ใกล้เคียงกัน เช่น ประกาศนโยบายการขออนุมัติใช้รถส่วนกลาง และรถส่วนตัว 
เพื่อไปราชการ จัดทำคู่มือการใช้รถยนต์ของทางราชการ ประชาสัมพันธ์ให้กับทุกหน่วยงาน และจัดทำบันทึก
แจ้งให้ทุกหน่วยงานทราบและถือปฏิบัติ จัดทำโปรแกรมขอใช้รถผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น โดยอธิบาย
รายละเอียดวิธีการดำเนินงานตามกิจกรรมของแต่ละหน่วยงานได้ดังนี ้

 1. จดัประชุมอบรมให้ความรู้ความเข้าใจให้แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 
 2. บรรจุมาตรการสำคัญ 4 มาตรการ  ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ดำเนินงานของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาคและราชการบริหารส่วนกลาง 
ในตัวชี้วัดที่ 44 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน 
ITA (ร้อยละ 90) 

 3. บรรยายวิธีคิด แยกแยะผลประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม โดยโมเดล STRONG 
 4. วางระบบและดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 5. แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายใน ประชุมเพื่อนัดหมาย ออกตรวจตามกำหนด สรุปผล 

การตรวจและรายงานต่อผู้บังคับบัญชาและหน่วยงานที่ได้รับการตรวจสอบ 
 6. ตัวแทนหน่วยงานเข้าอบรมเพื่อเรียนรู้วิธีการจองรถผ่านระบบออนไลน์ โดยให้ทำรายการ

ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน 
 7. จัดทำแบบฟอร์มการตรวจเช็ครถส่วนกลางทุกวันและบันทึกรายละเอียดไว้ทุกครั้ง หากพบ

ความชำรุดเสียหายและทำการส่งซ่อมทันที 
 8. จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจการใช้รถ โดยจัดทำบาร์โค้ดติดไว้ประจำรถ เพื่อให้ผู้ขอใช้

รถประเมินทุกครั้งที่ใช้รถ 
 9. ติดกล้องและระบบ GPS รถของทางราชการทุกคัน 
 10. มีคำสั่งมอบหมายให้มีพนักงานรถราชการรับผิดชอบรถราชการ 1 คัน / 1 คน 
 11. จัดทำคู่มือการใช้รถยนต์ของทางราชการ ประชาสัมพันธ์ให้กับทุกหน่วยงาน และจัดทำ

บันทึกแจ้งให้ทุกหน่วยงานทราบและถือปฏิบัติ 
 12. จัดทำหนังสือเวียนภายในเพื่อเผยแพร่แนวทางปฏิบัติให้ทุกหน่วยงานรับทราบและถือปฏิบัติ

เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. 2523 และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่  2)  
พ.ศ. 2530 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2535 (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2538 (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2541 และ (ฉบับที่  6)  
พ.ศ. 2545  

 13. มีการจัดทำขั้นตอน (flow chart) การปฏิบัติงาน 
 14. กำหนดแผนงานและควบคุมการใช้ยานพาหนะ รวมถึงมอบหมายหน้าที่ให้พนักงานขับรถ 

แต่ละคน 
 15. จัดทำแผนงบประมาณในการดูแล ซ่อมบำรุงรถราชการทุก ๆ ปี หรือครบกำหนดระยะ 
 16. กำหนดให้ผู้ไปราชการ เสนอแบบฟอร์มการขออนุมัติไปราชการ ผ่านผู้บังคับบัญชา

ตามลำดับ (แบบอนุมัติการใช้รถ) 
 17. การขอใช้รถราชการนั้น ผู้ขอจะต้องแสดงหลักฐานการไปราชการต่อผู้บังคับบัญชาเท่าที่  

จะสามารถแสดงได ้
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 18. รายงานการใช้รถยนต์ราชการลงในสมุดบันทึกการใช้รถยนต์ทุกครั้งที่มีการใช้รถยนต์
ราชการ 

 19. มีสมุดประจำรถยนต์ส่วนกลาง บันทึกระยะทางไป-กลับ บันทึกเลขไมล์ทุกครั้งที่มีการเติม
น้ำมัน ควบคุมลงนามกำกับโดยผู้ไปราชการที่ได้รับมอบหมายให้ควบคุมรถ 

 20. ก่อนได้รับอนุมัติไปราชการโดยรถยนต์ส่วนกลางต้องผ่านการตรวจสอบความเหมาะสม 
จำเป็น และตามประกาศนโยบาย 

 21. จัดทำทะเบียนคุมรถส่วนกลาง 
  22. มีสมุดบันทึกการใช้รถ เพื่อลงรายละเอียดในการใช้รถ 
  23. บันทึกข้อมูลในทะเบียนคุมการใช้น้ำมันรถยนต์และบันทึกการซ่อมบำรุงรถยนต์ในโปรแกรม 
Microsoft Excel โดยลงรายละเอียดเลขไมล์รถยนต์ก่อนและหลังเดินทาง  
  24. จดบันทึกรายงานการใช้รถที่จัดทำทุกครั้ง 1 เล่มต่อคัน 
  25. ขออนุมัติและได้รับอนุมัติก่อนนำรถเข้าซ่อม / เข้าศูนย์บริการทุกครั้ง 
  26. ควบคุมการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงโดยใช้ฟิดการ์ดทุกคัน 
  27. ทำบันทึกรายงานการใช้และซ่อมฯ และการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือน 
  28. ให้หัวหน้างานยานพาหนะดำเนินการตรวจสอบเป็นประจำทุกเดือน 
  29. มีการสุ่มตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบภายใน 
  30. ให้คณะกรรมการติดตามตรวจสอบการใช้รถราชการ ว่ามีการปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบ
สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. 2523 และแก้ไขเพิ่มเติม 
  31. ห้ามข้าราชการหรือบุคลากรนำรถราชการไปใช้ในกิจธุระส่วนตัว หรือให้บุคคลอื่นนำไปใช้  
ทั้งในเวลาราชการ และนอกเวลาราชการ หรือนอกสถานที่ปฏิบัติงาน โดยเฉพาะสถานที่ที่ไม่เหมาะสมหรือไม่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ 
  32. ให้ผู้บังคับบัญชา กำกับ ดูแล ตรวจสอบ การใช้รถ การเบิกจ่ายค่าเชื้อเพลิง ค่าซ่อมบำรุง 
โดยมีกระบวนการตรวจสอบ รับรอง และดำเนินการต่างๆ ให้เป็นไปตามระเบียบโดยเคร่งครัด 
  33. มีการขออนุญาตผู้บังคับบัญชาล่วงหน้าในการขอใช้รถยนต์ราชการพร้อมทั้งบอกเหตุผลใน
การเดินทางเพื่อให้พิจารณาถึงความเหมาะสม 
  34. จัดทำไฟล์ดิจิตอลให้เจ้าหน้าที่ดาวน์โหลดในอินทราเน็ต เกี่ยวกับโครงการอบรมให้ความรู้ 
เกี่ยวกับมาตรการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต วินัย คุณธรรม จริยธรรม กฎหมาย เพื่อป้องกัน  
การกระทำความผิด สำหรับเจ้าหน้าที่  
  35. มีการนำนโยบาย car pool มาใช้ในการจัดบริการทางราชการ เพื่อประหยัดพลังงาน 
และทรัพยากร 
  36. การนำรถราชการส่วนกลางไปราชการต่างจังหวัด กรณีอบรม/ประชุม/ศึกษาดูงาน  
ครั้งละ 7 คนขึ้นไป ให้ขอใช้รถราชการส่วนกลาง โดยแนบบันทึกขออนุญาตออกนอกเขตจังหวัดประกอบ  
การขออนุญาต หากไม่ถึง 7 คนให้เดินทางโดยพาหนะประจำทาง 
  37. การเดินทางไปราชการต่างจังหวัดให้ทำบันทึกขออนุมัติผู้มีอำนาจก่อน ให้แนบสำเนาอนุมัติ
ฯ ประกอบการขอใช้รถส่วนกลาง การเดินทางตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป ไปราชการในเขตสุขภาพฯ วันเดียวกัน เวลาใกล้กัน  
ให้เดินทางไปพร้อมกัน 
  38. ประชุมพนักงานขับรถ ในเรื่องของมาตรการการใช้รถและการสนับสนุนบริการ อย่างน้อย 
เดือนละ 1 ครั้ง 
  39. ให้ความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาของข้าราชการโดยจัดโครงการอบรม  
และส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรมกับหน่วยงานอื่น 
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  40. กำหนดให้รถราชการทุกคันต้องมีตราสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายประจำส่วนราชการติด 
ประจำรถราชการทุกคัน 
  41. เมื่อเกิดอุบัติเหตุมีความเสียหายกับรถราชการ พนักงานขับรถต้องรีบรายงานผู้บังคับบัญชา
ตามลำดับทันที และบันทึกเป็นหลักฐาน 
  42. ขับรถด้วยความเร็วไม่เกินกว่าที่กฎหมายกำหนด 
  43. จัดให้มีการเก็บรักษารถของราชการในสถานที่ราชการเท่านั้น 

 1.4 ผลที่ได้รับจากการดำเนินกิจกรรมตามมาตรการการใช้รถราชการ 
  หน่วยงานต่าง ๆ ระบุผลที่ ได้รับจากการดำเนินกิจกรรมตามมาตรการการใช้รถราชการ 
ในลักษณะที่คล้ายคลึงกัน โดยอธิบายรายละเอียดได้ดังนี้ 
  1. จ้าหน้าที่ได้รับทราบและตระหนักถึงแนวทางการใช้รถราชการ  
  2. เจ้าหน้าที่ได้รับทราบและถือปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ  
พ.ศ. 2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2530 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2535 (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2538 
(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2541 และ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2545 อย่างเคร่งครัด 
  3. หน่วยงานเป้าหมายที่เข้ารับการประเมิน จำนวน 1,850 หน่วยงาน (สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลชุมชน) ต้องกำหนดให้
มาตรการ 4 มาตรการอยู่ในข้อคำถาม เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนและการรับสินบน ทั้งนี้ ในไตรมาสที่ 1-2 
หน่วยงานผ่านเกณฑ์การประเมิน จำนวน 1,118 หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 63.33 
  4. บุคลากรในสำนักงานปลัดกระทรวงฯ มีความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนสามารถคิดแยกแยะ 
เรื่องส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมด้วยโมเดล STRONG 
  5. เกิดระบบการจัดการบริหารรถที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
  6. ลดปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนเรื่องนำรถยนต์ราชการไปใช้ส่วนตัว 
  7. ประหยัดงบประมาณในการเบิกจ่ายค่าเดินทางไปราชการมากขึ้น 
  8. หน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด 
  9. เจ้าหน้าที่มีวินัยและความสุจริตต่อการทำงาน 
  10. ข้อร้องเรียนด้านการใช้รถราชการลดลง 
  11. การขอใช้รถเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามระเบียบ พร้อมทั้งมีหลักฐานง่ายต่อการตรวจสอบ 
  12. ทำให้ได้รับทราบถึงสภาพรถราชการทุกคันตามที่รายงาน 

 1.5 ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานตามมาตรการ 
  1. มักมีเหตุการณ์ที่จำเป็นต้องใช้รถเร่งด่วนจึงไม่อาจขอใช้รถได้ล่วงหน้า 
  2. พนักงานขับรถไม่ได้เปิด GPS 
  3. เจ้าหน้าที่ไม่คล่องตัวในการเดินทาง เนื่องจากบางครั้งต้องแวะทำภารกิจเพิ่มเติมจากที่วางไว้
โดยไม่ได้คาดหมายล่วงหน้า 
  4. จำนวนผู้โดยสารไม่ตรงตามจำนวนที่แจ้งขอใช้รถในวันเดินทางจริง จึงเกิดปัญหาการจัดรถ 
ไม่เหมาะสมและส่งผลกระทบต่อค่าน้ำมันกรณีจัดรถใหญ่แต่จำนวนคนน้อย 
  5. เจ้าหน้าที่ขาดความชำนาญในการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel 
  6. การจัดเก็บข้อมูลไม่ครบถ้วน 
  7. เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามคู่มือ กฎ ระเบียบของการใช้รถราชการอย่างเคร่งครัด 
  8. อาจเกิดความล่าช้า ในกรณีจำเป็นต้องเดินทางเร่งด่วน 
  9. หน่วยงานที่รับการตรวจสอบบางแห่งขาดระบบการตรวจสอบ 
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 1.6 ข้อเสนอแนะ 
  1. ควรมีการมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่พนักงานขับรถยนต์ที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลรักษา 
รถราชการเป็นอย่างด ี
  2. การใช้รถราชการต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์ทางราชการกำหนด ไม่ควรใช้ในลักษณะ  
ที่เป็นส่วนตัว 
  3. มีการจัดทำคู่มือและแนวทางให้บุคลากรยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
  4. ควรตั้งให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบควบคุมภายใน 
  5. ควรเพ่ิมสถานที่เก็บรถ (โรงรถ) ให้เพียงพอกับจำนวนรถโรงพยาบาล 
  6. ควรมีโปรแกรมเฉพาะเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการดำเนินกิจกรรม 
  7. จัดอบรมพนักงานขับรถด้านช่างยนต์เพื่อให้แก้ปัญหาเครื่องยนต์เบื้องต้น 
  8. ควรมีการมอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่พนักงานขับรถยนต์ที่มีความประพฤติดี มีวินัย  
ในการปฏิบัติหน้าที่และเคารพกฎจราจร 
  9. ต้องสร้างความตระหนักให้พนักงานขับรถยนต์เห็นความสำคัญของพฤติกรรมการให้บริการ
มากขึ้น 

2. มาตรการการเบิกจ่ายค่าตอบแทน  

 2.1 วัตถุประสงค์ 
   เพื่อให้การเบิกค่าตอบแทนถูกต้องตามหลักเกณฑ์วิธีการ ระเบียบกฎหมาย และควบคุมมิให้  
เกิดความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนและการทุจริต และเพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่  
ให้ถูกต้องโปร่งใส และตรวจสอบได ้

2.2 การวางมาตรการการเบิกจ่ายค่าตอบแทน 
  จากผลการรายงานพบว่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาล

ศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และหน่วยงานภายในสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีการวางมาตรการการเบิกจ่ายค่าตอบแทน โดยเป็นการวางมาตรการ 
ที่อยู่ในแนวทางเดียวกัน คือ ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทน  
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. 2550 ข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่  5 พ.ศ. 2552  
และฉบับอื่น ๆ ที่ เกี่ยวข้องเป็นหลัก และบางหน่วยงานมีการวางมาตรการที่มีความแตกต่าง โดดเด่น  
และเหมาะแก่การนำไปเป็นแบบอย่าง เช่น มีการจัดทำแนวทางปฏิบัติการเบิกค่าตอบแทนต่าง ๆ เพื่อให้ 
การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบในภาคีเครือข่ายระดับจังหวัดและระดับอำเภอ 
และดำเนินการตรวจสอบภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบภายในภาคีเครือข่ายระดับจังหวัดและอำเภอ 
เป็นต้น 

2.3 วิธีการดำเนินงานตามมาตรการการเบิกจ่ายค่าตอบแทน 
  กิจกรรมตามมาตรการการเบิกจ่ายค่าตอบแทนของหน่วยงานต่าง ๆ ได้ระบุวิธีการดำเนินงาน 

ตามกิจกรรมในลักษณะที่ใกล้เคียงกัน เช่น มีการจัดทำแนวทางปฏิบัติการเบิกค่าตอบแทนต่างๆ เพื่อให้การ
ปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบในภาคีเครือข่ายระดับจังหวัดและระดับอำเภอ  
และดำเนินการตรวจสอบภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบภายในภาคีเครือข่ายระดับจังหวัดและอำเภอ 
เป็นต้น โดยอธิบายรายละเอยีดวิธีการดำเนินการตามกิจกรรมของแต่ละหน่วยงานได้ดังนี้ 
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   1. การเบิกจ่ายค่าตอบแทนต้องผ่านคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติ  ผู้มีสิทธิรับเงิน
ค่าตอบแทนไม่ทำเวชปฏิบัต ิ
   2. ต้องมีสัญญาการรับเงินค่าตอบแทนไม่ทำเวชปฏิบัติที่นายแพทย์สาธารณสุขลงนามอนุมัติ  
เบิกจ่ายได ้
   3. ให้กลุ่มทรัพยากรบุคคล กำกับ ดูแล ตรวจสอบและรับรองการปฏิบัติงานให้ เป็นไป 
ตามระเบียบ 
   4. ผู้ปฏิบัติงานต้องได้รับการอนุมัติให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการจากผู้มีอำนาจอนุมัติ 
ก่อนเริ่มปฏิบัติงาน 
   5. ให้ผู้ปฏิบัติงานลงลายมือชื่อการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พร้อมทั้งสแกนลายนิ้วมือทุกครั้ง 
   6. แจ้งเวียนประกาศ เรื่อง มาตรการการเบิกค่าตอบแทนให้หน่วยงานย่อยรับทราบ 
และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด  
   7. จัดทำคำสั่งมอบหมายให้ปฏิบัติงาน และจัดทำตารางการปฏิบัติราชการประจำเดือน 
   8. แต่ งตั้ งคณ ะกรรมการตรวจสอบในภาคี เครือข่ ายระดับจั งหวัดและระดับอำเภอ  
และดำเนินการตรวจสอบภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบภายในภาคีเครือข่ายระดับจังหวัดและอำเภอ  
   9. จัดทำแนวทางปฏิบัติการเบิกค่าตอบแทนต่าง ๆ เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบ และจัด
ประชุมให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต วินัย คุณธรรม จริยธรรม กฎหมาย 
   10. จัดทำคำสั่งประจำทุกปีพร้อมรายชื่อของเจ้าหน้าที่ทั้งหมด 
   11. การเบิกจ่ายค่าตอบแทนต้องผ่านการตรวจสอบของหัวหน้าตึก หัวหน้าแผนก และหัวหน้า
ฝ่าย แผนกการเงินตรวจสอบความถูกต้อง เสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อเซ็นอนุมัติจ่าย โดยโอนเงินเข้าบัญชี  
ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ และจัดเก็บรายละเอียดเพ่ือเสนอผู้บังคับบัญชา 
   12. จัดอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่เพ่ือให้ทราบเกี่ยวกับระเบียบการเบิกจ่ายค่าตอบแทน 

 2.4 ผลที่ได้รบัจากการดำเนินกิจกรรมตามมาตรการการเบิกจ่ายคา่ตอบแทน 
  หน่วยงานต่าง ๆ ระบุผลที่ได้รับจากการดำเนินกิจกรรมตามมาตรการการเบิกจ่ายค่าตอบแทน  
ในลักษณะที่คล้ายคลึงกันโดยอธิบายรายละเอียดได้ดังนี้ 
  1. การเบิกเงินค่าตอบแทนถูกต้องเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ลดปัญหาการเบิกงบประมาณ    
ทับซ้อน 
  2. เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานมีความรู้ความเข้าใจในระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าตอบแทน 
  3. ไม่พบอุบัติการณ์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการทุจริต 
  4. มีเอกสารครบถ้วน ถูกต้อง ง่ายต่อการเบิกจ่าย 
  5. หัวหน้าหน่วยงาน ผู้บังคับบัญชาเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบและสอบทานตามลำดับชั้น 

2.5 ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานตามมาตรการ 

   1. ได้รับข้อมูลล่าช้าไม่ตรงตามวันที่กำหนด ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินได ้
   2. เจ้าหน้าที่ยังขาดความเข้าใจในการขอเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในบางกรณ ี
   3. การปฏิบัติงานบางอย่างไม่สามารถตรวจสอบได้ 
   4. เอกสารแนบเบิกบางรายการไม่สมบูรณ์ 
   5. การจ่ายค่าตอบแทนอาจส่งผลต่องบประมาณและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ 
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   6. เจ้าหน้าที่ละเลยไม่ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย เช่น ไม่ลงเวลาหลังปฏิบัติงานเสร็จสิ้น 
   7. มีการจัดเก็บข้อมูลไม่ครบถ้วน 

   8. อัตรากำลังของผู้ตรวจสอบไม่เพียงพอและมีระยะเวลาจำกัด 
   9. งบประมาณบางรายการจัดสรรให้ไม่เพียงพอทำให้ต้องมาเบิกจากเงินบำรุง 
   10. เจ้าหน้าที่มักจะคุ้นเคยกับการปฏิบัติตามธรรมเนียม โดยไม่มีการศึกษาระเบียบ 

 2.6 ข้อเสนอแนะ 
   1. การมอบหมายงานควรพิจารณาถึงความเหมาะสมในการจัดบุคลากรขึ้นปฏิบัติงานนอกเวลา 
   2. กำหนดค่าตอบแทนให้สอดคล้องและเป็นธรรมกับลักษณะงานและผู้ปฏิบัติ 
   3. ควรให้หน่วยงานจัดทำ Flow Chart การเบิกค่าตอบแทนต่าง ๆ 
   4. ควรจัดกิจกรรมต่อเนื่องเพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่ยังไม่ผ่านการอบรมได้ผลัดเปลี่ยนกันเข้ารับ 
การอบรมให้คลอบคลุมทุกคน 
   5. วางแผนปรับระบบการสอบทานมากขึ้น 
   6. ต้องมีการติดตามอย่างใกล้ชิด 
   7. ก่อนเบิกจ่ายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการตรวจสอบเอกสารหลักฐานทุกรายการ 
   8. สร้างการตระหนักรู้และอาศัยการควบคุมภายในให้ปฏิบัติตามระเบียบ 

3. มาตรการการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนาตามที่กฎหมาย
กำหนด 
 3.1 วัตถุประสงค ์
  เพื่อให้การดำเนินการจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการและโครงการศึกษาดูงานของหน่วยงาน 
บรรลุ เป้าหมายของโครงการและการเบิกจ่ายถูกต้องตามระเบียบฯ  และป้องกันการทุจริต  อีกทั้ ง 
เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วและเป็นไปตามกฎ ระเบียบที่กำหนด 

 3.2 การวางมาตรการการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนาตาม 
ที่กฎหมายกำหนด 
   จากผลการรายงานพบว่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาล
ศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และหน่วยงานภายในสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีการวางมาตรการการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม 
และสัมมนาตามที่กฎหมายกำหนด โดยเป็นการวางมาตรการที่อยู่ ในแนวทางเดียวกัน คือ ระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.  2549 
และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม และบางหน่วยงานมีการวางมาตรการที่มีความแตกต่าง โดดเด่น และเหมาะแก่  
การนำไปเป็นแบบอย่าง เช่น จัดกิจกรรมการเขียนโครงการอย่างมีคุณภาพ มาตรฐานการเขียนโครงการ 
และการขออนุมัติดำเนินโครงการ แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาแผนงานและโครงการและติดตามผล 
การดำเนินงานจัดทำหลักเกณฑ์และแนวทางการเขียนโครงการ เป็นต้น 
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 3.3 วิธีการดำเนินงานตามมาตรการการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และ
สัมมนาตามที่กฎหมายกำหนด 

 กิจกรรมตามมาตรการการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา
ตามที่กฎหมายกำหนด ของหน่วยงานต่างๆ ได้ระบุวิธีการดำเนินการตามกิจกรรมในลักษณะที่ใกล้เคียงกัน เช่น 
จัดกิจกรรมการเขียนโครงการอย่างมีคุณภาพ มาตรฐานการเขียนโครงการและการขออนุมัติดำเนินโครงการ  
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาแผนงานและโครงการและติดตามผลการดำเนินงาน จัดทำหลักเกณฑ์และ  
แนวทางการเขียนโครงการ เป็นต้น โดยอธิบายรายละเอียดวิธีการดำเนินการตามกิจกรรมของแต่ละหน่วยงาน
ได้ดังนี ้

 1. ชี้แจงหลักเกณฑ์ขั้นตอนการขออนุมัติเดินทางไปราชการ และระเบียบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย 
การเดินทางไปราชการให้แก่บุคลากรทราบและปฏิบัติตามขั้นตอน 

 2. แจ้งประกาศมาตรการไปยังทุกกลุ่มงานของโรงพยาบาลและติดประกาศไว้ที่บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ 

 3. จัดทำและแจ้งเวียนประกาศมาตรการไปยังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 
 4. การจัดทำโครงการจัดประชุมจะต้องกำหนดวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่ชัดเจน 
 5. จัดทำโครงการมีเป้าหมายและรายละเอียดการดำเนินการที่สอดคล้องกับการแก้ปัญหาและ

พัฒนางานของหน่วยงานอย่างชัดเจน 
 6. การเบิกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ จะต้องเป็นไปตามผลการดำเนินงานที่เป็นจริง ทั้งด้านกิจกรรม 

ระยะเวลาและการจัดการต่าง ๆ ที่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 7. จัดให้มีการตรวจสอบ ติดตามสรุป ประเมินผล และรายงานการดำเนินการ  
 8. ประกาศใช้มาตรฐานการเขียนโครงการ การขออนุมัติดำเนินโครงการและติดตามงบประมาณ

ของโรงพยาบาล 
 9. สนับสนุนวิทยากรแก่หน่วยงานในสังกัดตามความต้องการของพ้ืนที่ 
 10. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาแผนงานโครงการ ก่อนเสนออนุมัติ และติดตามผลสรุป 

การดำเนินงาน 
 11. การเบิกจ่ายต่าง ๆ เป็นไปตามจริงทั้งด้านกิจกรรม จำนวนผู้เข้ารับอบรม ระยะเวลา  

และเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุม 
 12. ผู้บริหารตรวจสอบ ติดตาม โดยให้ทุกคนในหน่วยงานมีส่วนร่วม 
 13. มีมาตรการการฝึกอบรมแก่เจ้าหน้าที ่
 14. จัดทำหนังสือเวียนเพื่อเผยแพร่แนวทางปฏิบัติการจัดทำโครงการและรายงานผลโครงการ 

 3.4 ผลที่ได้รบัจากการดำเนินกิจกรรมตามมาตรการการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาอบรม ศกึษา 
ดูงาน ประชุม และสัมมนาตามที่กฎหมายกำหนด] 

  หน่วยงานต่างๆ ระบุผลที่ได้รับจากการดำเนินกิจกรรมตามมาตรการการจัดทำโครงการฝึกอบรม 
ศึกษาอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนาตามที่กฎหมายกำหนด ในลักษณะที่คล้ายคลึงกันโดยอธิบาย
รายละเอียดได้ดังนี้ 
  1. การดำเนินการจัดโครงการและการฝึกอบรมเป็นไปตามระเบียบราชการและตามกฎหมาย
กำหนด 
  2. เบิกจ่ายเป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และมติต่าง ๆ ของส่วนราชการ 
  3. บุคลากรปฏิบัติตามขั้นตอนหลักเกณฑ์และระเบียบได้ครบถ้วน 
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  4. บุคลากรมีความรู้ ความตระหนักต่อการเบิกจ่ายงบประมารของราชการให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
  5. เจ้าหนา้ที่ปฏิบัติตามระเบียบได้อย่างถกูต้อง 
  6. เจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจระเบียบ ฯ เพิ่มขึ้น 
  7. มีการใช้งบประมาณอย่างประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุด 
  8. สามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ หากเกิดความผิดพลาดจากการเบิกจ่ายสามารถแก้ไข 
ได้ทันท่วงท ี
  9. ป้องกันการกระทำผิดวินัย 
  10. เจ้าหน้าที่ทำโครงการเบิกจ่ายโครงการได้ถูกต้องตามระเบียบ 

 3.5 ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานตามมาตรการ 
  1. ส่งบุคลากรไปอบรมภายนอกหน่วยงานอื่นจัดต้องใช้งบประมาณมาก 
  2. โครงการที่มี เนื้อหาในการอบรม ผู้อำนวยการรงพยาบาลชุมชนไม่สามารถอนุมัติได้   
เนื่องจากไม่ได้รับมอบอำนาจทำให้การขออนุมัติโครงการจากจังหวัดค่อนข้างใช้เวลา 
  3. การกำหนดเป้าหมายหรือดัชนีวัดผลสำเร็จของผลผลิตไม่ชัดเจน 
  4. ความล่าช้าในการแก้ไขโครงการของหน่วยงานที่เสนอโครงการ 
  5. ผู้รับผิดชอบโครงการจัดส่งเอกสารหลักฐานโครงการหรือการฝึกอบรมไม่ครบถ้วน ถูกต้อง 
  6. การจัดประชุมบางเรื่องยังมีปัญหาเรื่องกลุ่มเป้าหมายไม่ครบหรือผู้เข้าอบรมไม่ตรงกับ
ผู้รับผิดชอบเนื่องจากเจ้าหน้าที่คนเดียวรับผิดชอบหลายงาน 
  7. ผู้เข้าอบรมขาดความเข้าใจกระบวนการ เนื่องจาก นาน ๆ จะมีโอกาสได้ไปประชุมในเรื่องที่
ตนเองเกี่ยวข้อง 
  8. บุคลากรไม่ปฏิบัติตามแนวทางและข้อกำหนดอย่างเคร่งครัด 
  9. บุคลากรยังขาดความเข้าใจในการเบิกค่าใช้จ่ายในการไปประชุม  / อบรม / สัมมนา 
ในบางกรณี 
  10. เจ้าหน้าที่บางรายขาดความรู้ เนื่องจากไม่ได้เป็นผู้จัดทำโครงการโดยตรงและมีการเปลี่ยน
ผู้ทำโครงการบ่อย 

 3.6 ข้อเสนอแนะ 
  1. ควรจัดอบรมเกี่ยวกับระเบียบการประชุม/อบรมในส่วนภมูิภาค 
  2. ผลักดันให้มีการมอบอำนาจมาที่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนในการอนุมัติโครงการ 
เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการบริหารราชการ 
  3. ควรมีการวางแผนเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ 
  4. กำหนดระยะเวลาในการแก้ไขโครงการและการส่งกลับเพื่อขออนุมัติโครงการใหม่ 
  5. เห็นควรจัดทำกระบวนการจัดการความรู้ในการจัดทำโครงการและการฝึกอบรม 
  6. ในการจัดอบรมควรจัดทำทำเนียบผู้รับผิดชอบงานหรือผู้ประสานงานรวมทั้งเครือข่าย 
  7. ผู้ตรวจสอบโครงการต้องกำหนดวันเวลาตรวจโครงการชัดเจน หรือมีผู้ตรวจสอบโครงการ
แทนเมื่อไปราชการ 
  8. ควรจัดทำคู่มือแนวทางให้บุคลากรได้ยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
  9. จัดทำคู่มือและผังกระบวนงาน (flowchart) แจ้งเวียนเผยแพร่ให้ทุกหน่วยงานได้ศึกษาและ
ยึดถือปฏิบัติตาม 
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  10. ควรมีแนวทางการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมสัมมนาที่ถูกต้องไว้เป็น
แนวทางปฏิบัต ิ
  11. จัดทำคู่มือระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายและให้ความรู้ในการเบิกจ่าย  
เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการยึดถือปฏิบัติ 
  12. ควรจัดอบรมให้ความรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่ยังไม่ผ่านการอบรมได้ผลัดเปลี่ยนกัน
เข้ารับการอบรมให้ครอบคลุมทุกคน 
4. มาตรการการจัดหาพัสดตุามที่กฎหมายกำหนด 

 4.1 วัตถุประสงค ์
   เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุถูกต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
และการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560 หรือระเบียบที่ เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการป้องกัน 
มิให้เจ้าหน้าที่รัฐ กระทำผิดวินัย และใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานป้องกันการทุจริต เพื่อให้การจัดหาพัสดุ 
ใช้ในงานราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับ โปร่งใส ตรวจสอบได้   
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

 4.2 การวางมาตรการการจัดหาพัสดุตามที่กฎหมายกำหนด 
   จากผลการรายงานพบว่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาล
ศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และหน่วยงานภายในสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีการวางมาตรการการจัดหาพัสดุ โดยเป็นการวางมาตรการที่อยู่ในแนวทางเดียวกัน 
คือ ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และบางหน่วยงานมี
การวางมาตรการที่มีความแตกต่าง โดดเด่น และเหมาะแก่การนำไปเป็นแบบอย่าง เช่น จัดหาคู่มือ / ความรู้
เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ .ศ. 2560 และระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 จัดทำกระบวนงาน 
เพื่อการควบคุมภายในของหน่วยงาน จัดอบรมให้ความรู้เรื่องแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ 
จัดจ้างและบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารงานพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารงานพัสดุภาครัฐ  
พ.ศ. 2560 จัดทำระบบพี่เลี้ยงให้คำปรึกษาเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การจัดหาพัสดุตามที่กฎหมายกำหนด 
ตลอดจนมีการตรวจสอบความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและผู้ เสนองาน 
เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นต้น 

 4.3 วิธีการดำเนินงานตามมาตรการการจัดหาพัสดุตามที่กฎหมายกำหนด 
  กิจกรรมตามมาตรการการจัดหาพัสดุตามที่กฎหมายกำหนดของหน่วยงานต่าง ๆ ได้ระบุวิธีการ
ดำเนินการตามกิจกรรมในลักษณะที่ใกล้เคียงกัน เช่น วิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา 
สำรวจความต้องการใช้พัสดุรายเดือน / รายปี จัดทำ FLOW CHART ประกาศให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน
รับทราบ จัดทำกระบวนงานเพื่อการควบคุมภายในของหน่วยงาน จัดอบรมให้ความรู้เรื่องแนวทางปฏิบัติ  
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
จัดทำระบบพี่เลี้ยงให้คำปรึกษาเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การจัดหาพัสดุตามที่กฎหมายกำหนด ติดตามตรวจสอบ 
การดำเนินงานโดยผู้ตรวจสอบภายใน ตามโครงการพัฒนาระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง เป็นต้น 
โดยอธิบายรายละเอียดวิธีการดำเนินการตามกิจกรรมของแต่ละหน่วยงานได้ดังนี้ 
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  1. จัดทำแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธีของหน่วยงาน ในการเปิดเผยข้อมูล
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
  2. จัดทำประกาศโรงพยาบาล ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 
  3. จัดทำหนังสือเวียนภายใน เพื่อเผยแพร่ให้กับบุคลากรทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด  
  4. จัดทำคู่มือการจัดซื้อจัดจ้าง และแจ้งให้ทุกหน่วยงานทราบ 
  5. แจ้งเวียนประกาศ มาตรการ ระเบียบ กฎหมาย หลักเกณฑ์ ข้อบังคับ ให้ทราบและถือปฏิบัติ
อย่างเคร่งครัด 
  6. ให้ความรู้เรื่องแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารงานพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติด้านพัสดุและผู้เกี่ยวข้อง 
  7. มีนโยบายมิให้เจ้าหน้าที่จัดหาพัสดุ ก่อนได้รับการอนุมัติและยังไม่ผ่านกระบวนการจัดซื้อ 
จัดจ้าง 
  8. มีกระบวนการป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  เช่น มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน 
เพื่อตรวจสอบ กำกับ ติดตาม และรายงานผล 
  9. มีการสุ่มตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบภายในโรงพยาบาล 
  10. มีการควบคุม ตรวจสอบ การตรวจรับ การส่งมอบพัสดุ ตามที่ได้จัดซื้อจัดจ้างในแต่ละครั้ง 
ให้ถูกต้องตามจำนวน ตามมาตรฐานหรือคุณภาพตามที่ได้กำหนดไว้ 
  11. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานพัสดุไปศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา ให้มีความรู้ทักษะ
สามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามระเบียบพัสดุได้อย่างถูกต้อง 
  12. กำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่พัสดุ ปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส มีการเผยแพร่ ประกาศ ทางเว็บไซด์ 
ตรงตามมาตรฐานการประเมิน หลักฐานตามแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์  (Evidence-Based Integrity 
and Transparency Assessment : EBIT) 
  13. มีกระบวนการ (Flow chart) ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ 
จัดจ้างและบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง 
และบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
  14. กำหนดให้มีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Government Procurement : e-GP) ตามหนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค 0405.4/ว 322 ลงวันที่ 
24 สิงหาคม 2560 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) 
  15. เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
และหน่วยงานของรัฐ ตามโครงการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารงานพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
และหนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค 0405.4/ว 322 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2560 เรื่อง แนวทางปฏิบัติ
ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government 
Procurement : e-GP) 
  16. มีการตรวจรับ ตรวจสอบและส่งมอบพัสดุต่าง ๆ ให้เป็นไปตามจำนวนและคุณภาพ ตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
 
 
 



17 
 
  17. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้าง เข้ารับการอบรมประชุมเชิงปฏิบัติการ 
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลัง 
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ตลอดจนกฎหมายอื่นที่ เกี่ยวข้อง  
และการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government 
Procurement : e-GP) 
  18. นำองค์ความรู้ที่มี เผยแพร่ให้แก่เจ้าหน้าที่หน่วยงานอื่น เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ  
ในกระบวนการจัดหาพัสดุมากยิ่งขึ้น 
  19. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี  เพื่อตรวจสอบ 
ความมีตัวตนของพัสดุรายงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ  
  20. พัสดุไม่ว่าจะได้มาด้วยประการใดจะต้องมีการควบคุมทางบัญชีหรือทะเบียนเพื่อให้ทราบ 
ว่ามีการเบิกจ่ายไปใช้จริงและมีการใช้ให้สมประโยชน ์
  21. กรณีที่มีการยืมจะต้องมีหลักฐานการยืม การอนุมัติให้ยืม และการติดตามทวงคืนพัสดุที่ยืม
ภายในกำหนดเวลายืม 
  22. มีการตรวจสอบการรับและจ่ายพัสดุอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 
  23. ใช้วิธีจัดหาโดยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้มากขึ้น 
  24. จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง และการรายงานผลตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีของ
หน่วยงาน ตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน ตามการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
  25. รายการที่ไม่มีราคามาตรฐานตามสำนักงบประมาณให้ผู้มีอาชีพขายหรือจ้าง จำนวน 3 ราย 
เสนอราคาขายหรือรับจ้าง พร้อมรายละเอียดแล้วคัดเลือกรายที่มีราคาเหมาะสมที่สุด 
  26. มีระบบการพิจารณากลั่นกรองรายการพัสดุ โดยคณะกรรมการกลาง 
  27. มีระบบการรวบรวมข้อมูลปริมาณการใช้พัสดุย้อนหลัง 
  28. มีการตรวจสอบความถูกต้อง ฝ่ายนิติการตรวจสอบเอกสารในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง  
และสัญญาอีกครั้งก่อนเสนอให้ผู้มีอำนาจอนุมัติ 
  29. มีการประเมินผลผู้ตรวจสอบภายใน และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
  30. มีการสำรวจพัสดุ ครุภัณฑ์ประจำปี ณ วันสิ้นปีงบประมาณทั้งระดับตำบลและอำเภอ 
  31. สำรวจความต้องการใช้พัสดุประจำปีและมีการจัดทำแผนจัดซื้อจ้างประจำปีของหน่วยงาน 

 4.4 ผลที่ได้รับจากการดำเนินกิจกรรมตามมาตรการการจัดหาพัสดุตามที่กฎหมายกำหนด 
   หน่วยงานต่าง ๆ ระบุผลที่ ได้รับจากการดำเนินกิจกรรมตามมาตรการการจัดหาพัสดุ   
ตามที่กฎหมายกำหนดในลักษณะที่คล้ายคลึงกัน โดยอธิบายรายละเอียดได้ดังนี ้
   1. เจ้าหน้าทราบถึงผลประโยชน์ทับซ้อน และสามารถแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตน 
และผลประโยชน์ส่วนรวมได้ 
   2. การดำเนินการจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
   3. ลดอัตราการจัดซื้อจัดจ้างที่ผิดข้อกำหนดของกฎหมาย 
   4. ไม่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 
   5. ลดความเสี่ยง / ความผิดพลาดจากการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
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   6. ผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุเข้าใจและทราบถึงแนวทางการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ 
ให้เป็นไปตามที่พระราชบัญญัติฯ ระเบียบฯ และหนังสือเวียนที่กำหนด  
   7. ผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุเข้าใจและทราบถึงการตรวจสอบภายใน / การควบคุมภายใน  
/ การบริหารความเสี่ยง 
   8. ผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุเข้าใจและทราบถึงเกณฑ์ประเมินประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
   9. มีเอกสารหลักฐานง่ายต่อการตรวจสอบ 
   10. ประหยัดงบประมาณในการจัดหาพัสดุได้ 
   11. การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง มีกระบวนการป้องกันตรวจสอบมิให้เกิดการดำเนินการ 
ที่มีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือเอ้ือประโยชน์ใด ๆ แก่เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสด ุ
   12. การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการตัดสต๊อก ลดการเบิกจ่ายที่คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง 
ได้มากขึ้นมีความโปร่งใสมากขึ้น 
   13. จัดหาพัสดุภาครัฐโดยการซื้ อ  จ้าง เช่า แลกเปลี่ ยน หรือโดยวิธีอื่น ให้สอดคล้อง 
ตามที่พระราชบัญญัติฯ ระเบียบฯ และหนังสือเวียนที่กำหนด 
   14. ทุกหน่วยงานที่จัดซื้อพัสดุ มีแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน 
ในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ และผู้ตรวจรับพัสดุ  
   15. การดำเนินการจัดหาพัสดุเป็นไปตามระเบียบที่กำหนดไม่มีการจัดซื้อพัสดุที่เกินราคากลาง 
ไม่มีเรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 
   16. เจ้าหน้าที่ภายในโรงพยาบาลที่มีการติดต่อประสานงานกับพัสดุมีความรู้ความเข้าใจ 
ในขั้นตอนการจัดหามากยิ่งขึ้น 
   17. มีความถูกต้อง แม่นยำ สามารถสอบทานกันได้ระหว่างหน่วยงาน 
   18. พัสดุที่ได้มาจากการจัดซื้อมีการลงบัญชีหรือทะเบียนออก หมายเลขครุภัณฑ์แต่ละเครื่อง
ครบถ้วน 
   19. มีรายงานสรุปผลการเบิกจ่ายพัสดุคงคลังทุกสิ้นเดือน 
   20. มีรายงานสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1) และเผยแพร่ข้อมูล 
ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
   21. หน่วยงานมีพัสดุใช้ได้ตรงตามความต้องการและทันเวลา 
   22. โรงพยาบาลสามารถวางแผน กำกับติดตามการใช้พัสดุและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นได ้
   23. ลดความเสี่ยง / ความผิดพลาดจากการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

 4.5 ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานตามมาตรการ 
   1. มีบุคลากรบางส่วนที่ยังไม่ให้ความสำคัญกับการดำเนินการทางวินัย และกฎหมาย ระเบียบ 
ที่เกี่ยวข้อง 
   2. การจัดกิจกรรมดังกล่าวยังไม่ครอบคลุมถึงบุคลากรทุกคนภายในหน่วยงาน  
   3. ยังมีบุคคลากรบางส่วนที่ทราบถึงผลประโยชน์ทับซ้อน สามารถแยกแยะส่วนตนกับส่วนรวม
ได้ แต่ไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้นยังคงเผยเฉยและไม่ให้ความสำคัญ 
   4. เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
   5. บางครั้งมีการจัดเก็บข้อมูลไม่ครบถ้วน 
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  6. พบว่าเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องด้านพัสดุต่าง ๆ ยังมีความรู้ความเข้าใจพระราชบัญญัติ 
การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ 
จัดจ้างและบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ไม่ชัดเจน แม้จะได้รับการอบรมมาแล้วก็ตาม 
  7. การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดทำเอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้างมีขั้นตอน 
เพิ่มมากขึ้น ใช้ระยะเวลาดำเนินการมากขึ้น ส่งผลต่อภาระงานที่เพ่ิมขึ้นได้สินค้าล่าช้ามีผลต่องานบริการ 
  8. เจ้าหน้าที่ตรวจรับพัสดุ ครุภัณฑ์มีน้อย การลงนามในเอกสารมีความล่าช้า 
  9. อาจเกิดความล่าช้าในการดำเนินการไปบ้างเนื่องจากต้องตรวจสอบข้อมูลคุณสมบัติ  
ของคู่สัญญาอย่างละเอียด เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในภายภาคหน้า 
  10. เจ้าหน้าที่มักจะคุ้นเคยกับการปฏิบัติตามธรรมเนียม โดยไม่ได้ศึกษาระเบียบที่เป็นตัวบท
กฎหมาย จึงมีกรณีที่อาจจะไมไ่ด้เป็นไปตามระเบียบ 
  11. ผู้เบิกจ่ายไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่พัสดุโดยตำแหน่ง ไม่เข้าใจวิธีการจัดหาพัสดุที่ถูกต้อง 
  12. ไม่บอกคุณลักษณะที่ชัดเจน ทำให้จัดซื้อไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ 
  13. ระบบมีปัญหาในการเช่ือมต่อและใช้เวลาในการกรอกข้อมูลนาน 
  14. พัสดุบางประเภทหา รหัส GPSC ยากเกินไป บางรายการไม่ม ี
  15. ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) 
ล่าช้า ไม่เสถียร 
  16. เจ้าหน้าที่พัสดุมีการลาออกบ่อย งานจึงชะงักเพื่อสอนงานผู้เข้ามาปฏิบัติงานคนใหม่ 
  17. การบันทึกข้อมูลการจัดซื้อจ้างในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  
(e-Government Procurement : e-GP) ยังไม่ครบทุกรายการ 
  18. เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุเป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุข มีปริมาณงานในความรับผิดชอบ
มากขาดความชำนาญเข้าใจเกี่ยวกับพัสดุอย่างแท้จริง ส่งผลให้การเบิกจ่ายล่าช้า  
  19. ไม่ควบคุมการเบิกจ่ายพัสดุที่รัดกุม 
  20. ไม่ดูแลรักษาพัสดุให้ใช้งานได้ตลอดเวลาและไม่มีการทำประวัติการใช้งาน 
  21. ไม่มีการทำหลักฐานการยืมและคืนพัสดุ  
  22. ไม่มีการตรวจสอบพัสดุประจำปี 
  23. การจัดซื้อรายการพัสดุไม่เป็นไปตามแผนการจัดซื้อ (กรณีเร่งด่วน) 
  24. มีการเคลื่อนย้ายครุภัณฑ์ไปใช้ที่หน่วยงานอ่ืน โดยไม่แจ้งให้งานพัสดุทราบ 

 4.6 ข้อเสนอแนะ 
  1. จัดให้มีการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการใช้ระเบียบพัสดุ 
  2. จัดทำคู่มือปฏิบัติ และ FLOW CHART ให้ชัดเจน และเข้าใจง่าย 
  3. ควรศึกษา ปฏิบัติงานให้มีความชำนาญ กฎ ระเบียบ ข้อกฎหมายต่างที่เกี่ยวข้องกับงานจัดช้ือ
จัดจ้าง 
  4. ควรมีการจัดประชุม/อบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ 
  5. ให้ผู้บริหารกำชับผู้รับผิดชอบจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างให้ครอบคลุมทุกโครงการ 
  6. ควรจัดซื้อ/จัดจ้างตามแผนฯ หากวัสดุมีประเภท/ลักษณะ/ชนิด/รายการเดียวกัน  
และมีความ ต้องการใช้ในเวลาที่ใกล้เคียงกัน ให้ดำเนินการจัดซื้อในคราวเดียวกัน เพื่อป้องกันการหาพัสดุ  
โดยแบ่งซื้อ แบ่งจ้างและเพื่อลดความถี่ในการจัดหาพัสดุ ซึ่งลดงานการควบคุมพัสด ุ
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  7. ควรแต่งตั้งผู้ชำนาญการ หรือผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับพัสดุหรืองานจ้างนั้น ๆ เข้าร่วมเป็นกรรมการ
ด้วย 
  8. ชับเจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินการ ระบุการรับประกันความชำรุดในใบสั่งซื้อ / สั่งจ้างทุกครั้ง  
เพื่อประโยชน์ของส่วนราชการโดยเคร่งครัด 
  9. ควรมีบุคลากรที่จบการศึกษาเฉพาะด้านมาปฏิบัติงานในหน่วยงาน 
  10. กำหนดราคากลางอย่างทั่วถึงทุกหน่วยงาน 
  11. เสนอให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจัดประชุมผ่าน ระบบ video conference 
  12. ควรแจ้งให้หน่วยงานทราบว่าหน่วยงานต้องแจ้งงานพัสดุทุกครั้งที่มีการย้าย หรือเปลี่ยนแปลง / 
โอนครุภัณฑ์ไปใช้ที่หน่วยงานอื่น 
  13. ควรมีเอกสารหลักฐานหลักฐานในการเบิกจ่ายพัสดุให้หน่วยงานต่าง ๆ เก็บไว้เป็นหลักฐาน
  14. ให้มีการเบิกจ่ายและซื้อเท่ากับจำนวนใช้ในโปรแกรม Hos xp 
  15. จัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง โดยคำนวณจากแผนปีก่อนอย่างน้อย 3 ปี และค่าใช้จ่ายเพิ่มจาก
การดำเนินงานตามภารกิจใหม่ 
  16. ทบทวนกระบวนการลงระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government 
Procurement : e-GP) ให้เป็นระบบ Electronic file อย่างเดียว เพื่อลดการลงนามเอกสาร 
  17. ปรับปรุงระบบการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตให้มีความเสถียรและพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา  
ทั้งนี้ เพือ่ให้เกิดความความต่อเน่ืองในการเข้าใช้งานระบบจัดซื้อจัดจ้างต่อไป 
  18. หลีกเลี่ยงระบบ Error โดยการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เพราะเป็นช่วงที่มีผู้เข้าใช้ระบบ 
ไม่มาก 
  19. ควรให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบควบคุมพัสดุ จัดทำทะเบียนประวัติควบคุมให้เป็นปัจจุบัน 
  20. จัดให้มีการศึกษาดูงาน ณ หน่วยงานภายนอกปีละ 1 ครั้ง 
  21. พัฒนาระบบ IT เพื่อลดความซ้ำซ้อนของการปฏิบัติงาน 



 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง 

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ชื่อหนว่ยงาน : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
วัน/เดือน/ปี :  14  กุมภาพันธ์ 2563 
หัวข้อ: สรุปผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ 
 ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
 สรุปผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ 
 ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………............ 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................... ...................................................................................... 

 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล ผู้อนุมัติรับรอง 
สุชาฎา  วรินทร์เวช สุชาฎา  วรินทร์เวช 

(นางสาวสุชาฎา  วรินทรเ์วช) (นางสาวสุชาฎา  วรินทรเ์วช) 
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (หัวหน้า) 

วันท่ี  14  เดือน กมุภาพันธ ์พ.ศ. 2563 วันท่ี  14  เดือน กมุภาพันธ ์พ.ศ. 2563 
  

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร ่
พศวีร์  วชัรบุตร 

(นายพศวีร ์ วชัรบุตร) 
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 

วันที่  14  เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 
  

 


