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ตัวชี้วัด 20. มูลค่ำกำรจัดซื้อร่วมยำและเวชภณัฑ์ฯ ของหน่วยงำน 
ค ำนยิำม กำรจัดซื้อร่วมของยำและเวชภัณฑ์ฯ หมายถึง การจัดซื้อร่วมระดับจังหวัด/กรม และระดับ

เขตของยาและเวชภัณฑ์ที่นอกเหนือจากยา ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการ
บริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ของส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข พ.ศ. 2557 
เวชภัณฑ์ฯ หมายถึง วัสดุการแพทย์ วัสดุเอ็กซเรย์ วัสดุทันตกรรม วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย ์

เกณฑ์เป้ำหมำย ร้อยละ 20  
ประชำกรกลุ่มเป้ำหมำย โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน  
วิธีกำรจัดเกบ็ข้อมูล รายงานข้อมูลผลการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของหน่วยงาน แยกประเภท 

จัดซื้อเอง และจัดซื้อร่วม เป็นรายเขต และรายจังหวัด 
แหล่งข้อมูล โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน  
รำยกำรข้อมูล 1 A =มูลค่าการจัดซื้อร่วมของยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของหน่วยงานในสังกัดส านักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
รำยกำรข้อมูล 2 B =มูลค่าการจัดซื้อทั้งหมดของยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของหน่วยงานในสังกัดส านักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
สูตรค ำนวณตวัชี้วัด (A/B) x 100 
ระยะเวลำประเมินผล ทุก 6 เดือน 
รำยละเอียดขอ้มูลพื้นฐำน 
 
 
 
 

 

Baseline data หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2556 2557 2558 

มูลค่าการจัดซื้อร่วมเทียบกับ
มูลค่าการจัดซื้อทั้งหมด ของยา
และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 

ร้อยละ  20.44 20.98 

เกณฑ์กำรประเมิน :  ระบุเกณฑ์/ระดบักำรท ำงำนที่คำดหวังแต่ละไตรมำส 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

    
 

วิธีกำรประเมนิผล :  ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
18 19 20 21 22  

ผู้ให้ข้อมลูทำงวิชำกำร / 
ผู้ประสำนงำนตัวชี้วัด 

1. ภญ.ภัทร์อนงค์ จองศิริเลิศ  โทรศัพท์ที่ท างาน : 0 2590 1628    
2. ภญ.ไพทิพย์  เหลืองเรืองรอง  โทรศัพท์ที่ท างาน : 0 2590 1641 
ส านักบริหารการสาธารณสุข ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

หน่วยงำนประเมินผลและ 
จัดท ำข้อมูล  
(ระดับส่วนกลำง) 

ส านักบริหารการสาธารณสุข ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 
 

ผู้รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 1. ภญ.ไพทิพย์  เหลืองเรืองรอง  โทรศัพท์ : 0 2590 1641    
ส านักบริหารการสาธารณสุข ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
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ตัวชี้วัด 21. ร้อยละของหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงสำธำรณสุขผ่ำนเกณฑ์ประเมินระดับ
คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน เฉพำะหลักฐำนเชิงประจักษ ์  

ค ำนิยำม  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) เป็นการประยุกต์แนวคิดของการ
แประเมินคุณธรรมการด าเนินงาน (Integrity Assessment) ของคณะกรรมการต่อต้าน
การทุจริตและสิทธิพลเมือง สาธารณรัฐเกาหลี (Anti-Corruption and Civil Right 
Commission :ACRC) บูรณาการเข้ากับดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่ง
ด าเนินการโดยส านักงาน ป.ป.ช. แล้วน ามาก าหนดเป็นกรอบแนวคิดการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และสังเคราะห์เป็นองค์ประกอบ
หลักที่ส าคัญและจ าเป็นในการประเมิน การประเมินดังกล่าวได้จ าแนกองค์ประกอบหลัก 
องค์ประกอบย่อย ประเด็นการประเมิน และแปลงไปสู่ค าถามที่ใช้ในการสอบถามความ
คิดเห็นหรือรวบรวมจากข้อมูลเอกสาร/หลักฐานของหน่วยงานไป 
 องค์ประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency) แบ่งเป็น 5 องค์ประกอบ ดังนี้ 
 ๑. ความโปร่งใส (Transparency) ประเมินจากความคิดเห็นหรือประสบการณ์
ของประชาชน ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการรับบริการจากหน่วยงานภครัฐ และ
ประเมินจากข้อมูลเอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ์บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงในการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน 
 ๒. ความพร้อมรับผิด (Accountability) ประเมินจากความคิดเห็นหรือ
ประสบการณ์ของประชาชน ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการรับบริการจาก
หน่วยงานภาครัฐ 
 ๓. คุณธรรมการให้บริการของหน่วยงาน หรือปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นใน
องค์กร(Integrity in Service Delivery) ประเมินจากการรับรู้ และประสบการณ์ตรง
ของประชาชนผูร้ับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ 
 ๔. วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร ( Integrity Culture) ประเมินจากความ
คิดเห็นของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานภาครัฐ และจากข้อมูลเอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ์
บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงในการด าเนินงานของหน่วยงาน 
 ๕. คุณธรรมการท างานในหน่วยงาน (Work Integrity) ประเมินจากความ
คิดเห็นของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานภาครัฐที่มีต่อการด าเนินงานของหน่วยงาน 
 กระทรวงสาธารณสุข ด าเนินการตามนโยบายรัฐบาลข้อ 10 การส่งเสริมการ
บริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบในภาครัฐ นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และนโยบายของ
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขมุ่งกลยุทธ์การด าเนินงานโดยใช้ หลักธรรมาภิบาลเป็นหลักในการ
ขับเคลื่อนงาน จึงก าหนดให้หน่วยงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) โดยเฉพาะประเมินตนเอง (Self 
Assessment) ส ำหรับหลั กฐำน เชิ งประจั กษ์  (Evidence Based Integrity and 
Transparency Assessment : EBIT) เพื่ อการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการ
ปฏิบัติงานเกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้  
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 หากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของกระทรวงสาธารณสุข 
ผ่านเกณฑ์มากกว่าร้อยละ 75 จะส่งผลต่อค่าดัชนีวัดภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น (CPI) ของ
ประเทศไทยให้ดีขึ้น  

เกณฑ์เป้ำหมำย ส่วนที่  1 จัดเก็บหลักฐานเชิงประจักษ์ตามแบบส ารวจการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ 
(Evidence Based Integrity & Transparency Assessment) ในไตรมาสที่  2 รอบ 6 
เดือน (เดือนมีนาคม 2559) ไตรมาสที่ 3 รอบ 9 เดือน (เดือนมิถุนายน 2559) และไตรมาส
ที่ 4 (เดือนกันยายน 2559)  
 เกณฑ์การให้คะแนน:  
 ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การ
ให้คะแนนดังนี้ 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
65 70 75 80 85 

ส่วนที่ 2  เตรียมรองรับการประเมินจากส านักงาน ป.ป.ช. (ประมาณเดือนเมษายนถึงเดือน
ตุลาคม 2559) 
 เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงาน
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ของส านักงาน ป.ป.ช. 
จ านวน 3 เครื่องมือ แบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 
 

80–100     คะแนน มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานสูงมาก 
60–79.99   คะแนน มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานสูง 
40–59.99   คะแนน มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานปานกลาง 
20–39.99   คะแนน มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานต่ า 
0–19.99      คะแนน มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานต่ ามาก 

 
เงื่อนไข :  
 1) หน่วยงานประเมินตนเองตามแบบส ารวจการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ 
(Evidence Based Integrity & Transparency Assessment) ในไตรมาสที่  2 รอบ 6 
เดือน (เดือนมีนาคม 2559) ไตรมาสที่ 3 (เดือนมิถุนายน 2559) และไตรมาสที่ 4 (เดือน
กันยายน 2559) เพื่อปรับปรุงและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานเกิดความโปร่งใส 
ตรวจสอบได้  
 2) หน่วยงานเตรียมรองรับการประเมินจากส านักงาน ป.ป.ช. (ประมาณเดือน
เมษายน ถึงเดือนตุลาคม 2559) ดังนี้ 
  2.1) การประเมิน Internal Integrity & Transparency Assessment 
  2.2) การประเมิน External Integrity & Transparency Assessment 
  2.3) หน่วยงานส่งเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์ตามแบบส ารวจการใช้
หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based Integrity & Transparency Assessment) ส่ง
ให้ส านักงาน ป.ป.ช. ประมาณเดือนตุลาคม 2559 
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ประชำกรกลุ่มเป้ำหมำย จ านวน 85 หน่วยงาน ดังนี้ 
1) หน่วยงานระดับกรม จ านวน 9 กรม 
2) หน่วยงานระดับจังหวัด จ านวน 76 จังหวัด 

วิธีกำรจัดเก็บข้อมูล ส่วนที่ 1 
 หน่วยงานจ านวน 85 หน่วยงาน จัดเก็บข้อมูลประเมินตนเองเพื่อปรับปรุงและ
พัฒนากระบวนการปฏิบัติงานเกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ตามแบบประเมิน Evidence 
Base Integrity & Transparency Assessment ในไตรมาสที่  2 รอบ 6 เดือน (เดือน
มีนาคม 2559) ไตรมาสที่ 3 รอบ 9 เดือน (เดือนมิถุนายน 2559) และไตรมาสที่ 4 (เดือน
กันยายน 2559)  
ส่วนที่ 2 
 เตรียมรองรับการประเมินจากส านักงาน ป.ป.ช. (ประมาณเดือนเมษายน ถึงเดือน
ตุลาคม 2559) ตามแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของส านักงาน 
ป.ป.ช. ประกอบด้วยเครื่องมือ 3 เครื่องมือ ดังนี้ 
 1) การประเมิน Internal Integrity & Transparency Assessment : IIT เป็น
การประเมินบุคลากรภายในหน่วยงาน 
  1.1) เกณฑ์การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
   หน่วยงานจัดเก็บข้อมูลบุคลากรภายในหน่วยงานที่เข้ารับการประเมิน 
ประกอบด้วย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ หรือลูกจ้าง ที่มีอายุการท างานตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป 
จ านวน 300 รายชื่อ (กรณีหน่วยงานมีบุคลากรน้อยกว่า 300 คน ให้จัดส่งรายชื่อทั้งหมด) 
ให้ครอบคลุมทุกระดับตามสายการบังคับบัญชา ประกอบด้วย ชื่อ -นามสกุล สังกัด 
ต าแหน่ง ระดับ ที่อยู่ (ที่สามารถติดต่อได้) เบอร์โทรศัพท์ (ที่ท างาน/มือถือ) และ E-mail  
  1.2) วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล 
   ใช้ วิ ธี ก า ร ต อ บ แ บ บ ส า ร ว จ ด้ ว ย ต น เอ ง  (Self-Administered 
Questionnaire Survey) การสัมภาษณ์แบบเผชิญหน้า (Face-to-Face interview) การ
สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ การส ารวจทางไปรษณีย์ หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยค านึงถึง
ความเหมาะสมและเป็นไปได้ทางสถิติส าหรับการจัดเก็บข้อมูล  
 2) การประเมิน External Integrity & Transparency Assessment : EIT เป็น
การประเมินผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานที่ เข้ารับการประเมินใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
  2.1) เกณฑ์การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
   หน่วยงานจัดเก็บข้อมูลผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน 
จ านวน 300 รายชื่อ (กรณีหน่วยงานมีผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียน้อยกว่า 300 คน ให้
จัดส่งรายชื่อทั้งหมด) โดยระบุประเภทของการมีสาวนได้ส่วนเสียในการปฏิบัติราชการตาม
ภารกิจหลักของหน่วยงาน ประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุลผู้มารับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ประเภท/เรื่องในการติดต่อกับหน่วยงาน สถานที่ท างาน ต าแหน่ง ระดับ ที่อยู่ (ที่สามารถ
ติดต่อได้) เบอร์โทรศัพท์ (ที่ท างาน/มือถือ) และ E-mail  
  2.2) วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล 
   ใช้ วิ ธี ก า ร ต อ บ แ บ บ ส า ร ว จ ด้ ว ย ต น เอ ง  (Self-Administered 
Questionnaire Survey) การสัมภาษณ์แบบเผชิญหน้า (Face-to-Face interview)  
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การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ การส ารวจทางไปรษณีย์ หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ โดย
ค านึงถึงความเหมาะสมและเป็นไปได้ทางสถิติส าหรับการจัดเก็บข้อมูล  
 3) การประเมิน Evidence Based Integrity & Transparency Assessment : 
EBIT เป็นการประเมินการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์  
  3.1) ประชากรเป้าหมาย 
   หน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ใช้แบบส ารวจหลักฐาน 
เชิงประจักษ์ Evidence Based Integrity & Transparency Assessment : EBIT จ านวน 
1 ชุดต่อ 1 หน่วยงาน โดยหน่วยงานภาครัฐที่ เข้ารับการประเมินจัดเตรียมเอกสาร/
หลักฐาน หรือเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการอ้างอิงค าตอบในแต่ละข้อค าถามตาม
ความเป็นจริง 
  3.2) วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล 
   หน่วยงานด าเนินการรวบรวมแบบส ารวจที่ได้ตอบค าถามตามแบบ
ส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ ์Evidence Based Integrity & Transparency Assessment 
: EBIT รวมถึงเอกสาร/หลักฐาน หรือเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการอ้างอิงค าตอบ
ในแต่ละข้อค าถามตามความเป็นจริง 

แหล่งข้อมูล 1) แบบประเมิน Internal Integrity & Transparency Assessment : IIT 
2) แบบประเมิน External Integrity & Transparency Assessment : EIT 
3) แบบประเมิน Evidence Based Integrity & Transparency Assessment : EBIT 

รำยกำรข้อมูลที่ 1 ด ำเนินกำรในส่วนที่ 1 
ส่วนที่ 1 
A1 = จ านวนหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตนเองตามแบบประเมิน Evidence 
Base Integrity & Transparency Assessment มากกว่าร้อยละ 75 
B1 = จ านวนหน่วยงานทั้งหมดที่ได้รับการประเมิน ITA 

สูตรค ำนวณตัวชี้วัด ส่วนที่ 1= (A1/B1)  100 

ระยะเวลำประเมิน ส่วนที่ 1  ประเมินตนเองเพื่อปรับปรุงและพัฒนากระบวนการปฏิบัตงิานเกิดความโปร่งใส 
   ตรวจสอบได ้ตามแบบประเมิน Evidence BasedIntegrity & 
Transparency Assessmentประเมินตนเองในไตรมาสที่ 2 รอบ 6 เดือน  
(เดือนมีนาคม 2559)  
  ไตรมาสที่ 3 รอบ 9 เดือน (เดอืนมิถุนายน 2559) และไตรมาสที่ 4  
(เดือนกันยายน 2559) 
ส่วนที่ 2 เตรียมรองรับการประเมินจากส านักงาน ป.ป.ช. (ประมาณเดือนเมษายน  
 ถึงเดือนตุลาคม 2559)  
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รำยละเอยีดข้อมูลพื้นฐำน  

 
หมำยเหตุ หน่วยงานประเมินตนเองตามตามแบบส ารวจการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์
(Evidence Based Integrity & Transparency Assessment) เพื่อปรับปรุงและพัฒนา
กระบวนการปฏิบัติงานเกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้  

Baseline  
Data 

หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ.  

2556 2557 2558 
ร้อยละของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์
ประเมินระดับคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงาน เฉพาะหลักฐาน
เชิงประจักษ์ (Evidence Based 
Integrity and Transparency 
Assessment : EBIT) 

ร้อยละ -  98.82 

เกณฑ์กำรประเมิน : ระบุเกณฑ์/ระดับการท างานที่คาดหวังแต่ละไตรมาส 
รอบ 3 เดือน  รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

- หน่วยงานประเมินตนเองตาม
แบบประเมิน Evidence Base 
Integrity & Transparency 
Assessment ในไตรมาส 
ทื่ 2 เดือนมีนาคม 2559 

หน่วยงานประเมินตนเองตาม
แบบประเมิน Evidence Base 
Integrity & Transparency 
Assessment ในไตรมาส 
ทื่ 3 เดือนมิถุนายน 2559 

หน่วยงานประเมินตนเอง
ตามแบบประเมิน 
Evidence Base Integrity 
& Transparency 
Assessment ในไตรมาส 
ทื่ 4 เดือนกันยายน 2559 

 

วิธีกำรประเมินผล หน่วยงานจ านวน 85 หน่วยงาน ประเมินตนเองเพื่อปรับปรุงและพัฒนากระบวนการ
ปฏิบัติงานเกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ตามแบบประเมิน Evidence Based 
Integrity & Transparency Assessmentประเมินตนเองในไตรมาสที ่2 รอบ 6 
เดือน (เดือนมีนาคม 2559) ไตรมาสที่ 3 รอบ 9 เดือน (เดือนมิถุนายน 2559) และ
ไตรมาสที่ 4 (เดือนกันยายน 2559) 

เอกสำรสนับสนุน แบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของส านักงาน ป.ป.ช. จ านวน 
3 เครื่องมือ ประกอบด้วย 
  1) แบบประเมิน Internal Integrity & Transparency Assessment : IIT 
  2) แบบประเมิน External Integrity & Transparency Assessment : EIT 
  3) แบบประเมิน Evidence Based Integrity & Transparency Assessment : EBIT  

ผู้ให้ขอ้มูลทำงวิชำกำร/ 
ผู้ประสำนงำนตัวชี้วัด 

นางสาวสุชาฎา วรินทร์เวช  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
โทรศัพท์/โทรสาร 0 2590 1330  โทรศัพท์เคลื่อนที่ 0 81 931 5388 
E Mail : pankung08@gmail.com 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข (ศปท.) 
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ผู้บันทึกขอ้มูล  
(ระดับส่วนกลำง) 

นางสาวสุชาฎา  วรินทร์เวช  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
โทรศัพท์/โทรสาร 0 2590 1330  โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08 1931 5388 
E Mail : pankung08@gmail.com 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข (ศปท.) 

หน่วยงำนประมวลผล 
และจัดท ำข้อมูล 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข (ศปท.) 

ผู้รับผิดชอบกำรรำยงำนผล
กำรด ำเนินงำน 

นางสาวสุชาฎา วรินทร์เวช  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
โทรศัพท์/โทรสาร 0 2590 1330  โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08 1931 5388 
E Mail : pankung08@gmail.com 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
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