รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ
โรงพยาบาลท่าแซะ จังหวัดชุมพร
ปีงบประมาณ 2563

คานา
โรงพยาบาลท่าแซะ ได้จัดทารายงานวิเคราะห์ผ ลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจ าปี 2563 จากข้อมูลการจัดซื้ อ จัดจ้างที่
ดาเนินการโดยส่วนงานพัส ดุ เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมินคุณธรรมและความโปร่ง ใสในการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ที่กาหนดให้ส่วนราชการวิเคราะห์งบประมาณภาพรวมของ
หน่วยงาน จาแนกตามวิธีการจัดซื้อ จัดจ้างนี้ เพื่อเป็นการวิเคราะห์ความสุ่มเสี่ยงในการทุจริตและเป็นข้อมูลในการวางแผนจัดทา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้าง ในปีงบประมาณต่อไป
โดยรายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ฉบับนี้ประกอบด้วยผลการวิเคราะห์เชิงปริมาณ ปัญหาอุปสรรค ข้อจากัด
ในการจัดซื้อจัดจ้าง การประหยัดงบประมาณ แนวทางปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ โรงพยาบาลท่าแซะ หวังเป็น
อย่างยิ่งว่ารายงานเล่มนี้จะเป็นประโยชน์แก่หน่วยงานและผู้สนใจและขอขอบคุณผู้มีส่วนรวมในการดาเนินการ
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1. หลักการและเหตุผล
ดัชนีความโปร่งที่ประเมินเกี่ยวกับความสามารถในการให้และเปิดเผยข้อมูลต่างๆ รวมถึงข้อมูลการ
ดาเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานที่ดาเนินงานอย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบัง หรือบิดเบือนข้อมูล โดยเฉพาะ
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งเป็นการดาเนินงานที่มีความเสี่ยงในการทุจริตมากกว่าการดาเนินงานด้านอื่นๆ หน่วยงาน
จะต้องดาเนินการและส่งเสริมให้เกิดความโปร่งใสในทุกขั้นตอนตามที่กฎหมายกาหนดรวมไปถึงการเปิดโอกาสให้
บุคคลภายนอกหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการดาเนินงานด้านต่างๆ ของหน่วยงานตั้งแต่รวม
แสดงความคิดเห็น ร่วมจัดทาแผน ร่วมดาเนินงาน และการมีส่วนในการตรวจสอบและสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับการ
ดาเนินงานของหน่วยงาน และเจ้าหน้าที่ที่ขาดคุณธรรมและความโปร่งใสได้
การจัดซื้อ จัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงานภาครัฐ และต้อง
สอดคล้องกับหลักการคุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และตรวจสอบได้ และป้องกันปัญหาทุจริตการ
ให้และเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ถือเป็นมาตรการสาคัญที่ส่งเสริมกระบวนการการป้องกันการ
ทุจริตที่เกิดขึ้นในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ โดยพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 กาหนดให้ส่วนราชการต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณจ่าย
แต่ละปี รายการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และสัญญาใดๆ ที่มีการอนุมัติให้จัดซื้อจัดจ้างแล้ว ให้ประชาชนสามารถ
ขอดูหรือตรวจสอบได้ สถานที่ทาการของส่วนราชการและระบบเครือข่ายสารสนเทศของส่วนราชการ และตาม
ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของส่วนราชการ เรือ่ ง กาหนดให้ข้อมูลข่าวสาร ตามเกณฑ์มาตรฐานความ
โปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดให้ประชาชนตรวจดูได้ตาม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 กาหนดให้หน่วยงานรัฐมีหน้าที่ในการจัดหาพัสดุ ต้องเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการจัดหาพัสดุเพื่อให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐมีความโปร่งใส เป็นธรรม
และเพื่อเป็นการป้องการความเสียหายที่อาจเกิดจากการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานภาครัฐจึงต้องให้
มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างทุกรายการและทุกขั้นตอนนอกจากการให้และเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัด
จ้างแล้ว การตรวจสอบความเกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมี
ความโปร่งใส หน่วยงานจะต้องกาหนดวิธี หรือกระบวนการในการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนตายนัยมาตรา 126 แห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันปราบปรามทุจริต พ.ศ.2561
เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละไตรมาส หรือในแต่ละปีงบประมาณ การจัดทารายงานการ
จัดซื้อจัดจ้างจะเป็นวิธีการหนึ่งในการสรุปผลการดาเนินงานจัดซื้อจัดจ้างที่ผ่านใสในภาพรวมว่าเป็นไปตามแผนปฏิบัติ
การจัดซื้อจัดจ้างที่ได้กาหนดไว้หรือไม่ มีความคุ้มค่าหรือมีความสามารถในการประหยัดงบประมาณมากน้อยเพียงใด
วิธีการจัดซื้อจัดจ้างมีแนวโน้มเป็นวิธีใด มีการใช้งบประมาณในแต่ละวิธีเป็นจานวนเงินเท่าใด วิธีการนั้นมีความเสี่ยง
หรือข้อจากัดอย่างไร รวมทั้งจะต้องมีการจัดทาข้อเสนอเพื่อนาไปปรับปรุงหรือพัฒนากระบวนการจัดซื้อจัดจ้างปีต่อไป
ด้วย ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการทบทวนและวางแผนการจัดทาแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณต่อไปให้
มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าสูงสุด

-2วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้าง และแสดงเจตจานงทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้เกิดความคิดแยกแยะ
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
2. เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
3. เพื่อตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่รัฐ ไม่ให้เกิดการแสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนตัวในตาแหน่งหน้าที่อันมิควรโดยชอบด้วยกฎหมาย โดยยึดมั่นในคุณธรรม
จริยธรรมเป็นแบบอย่างที่ดีทาในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม ถูกกฎหมาย โปร่งใส ตรวจสอบได้
4. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาต่อการบริการราชการแผ่นดินแก้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ
ประชาชน
นิยามศัพท์
การจัดซื้อจัดจ้าง หมายถึง การดาเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุโดยการซื้อ เช่า แลกเปลี่ยนหรือโดย
นิติกรรมอื่นตามที่กาหนดในกระทรวง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจาปีของหน่วยงาน หมายถึง แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริการพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กฎกระทรวงระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และประกาศเผยแพร่ใน
เครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกาหนด และให้ปิดประกาศ
โดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจาปีของหน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ราชการบริหารส่วนภูมิภาค เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง) หมายถึง แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัด
จ้างประจาปีของหน่วยงาน เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง) ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กฎระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และประกาศเผยแพร่ในเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและ
ของหน่วยงานตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกาหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของ
หน่วยงานของรัฐนั้น

-3รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
หน่วยงาน โรงพยาบาลท่าแซะ
โรงพยาบาลท่าแซะ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร ได้รับจัดสรรงบประมาณตามที่กาหนดไว้ในเอกสาร
งบประมาณรายรับ-รายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่กาหนดแผนความต้องการ ดังต่อไปนี้
โรงพยาบาลท่าแซะ ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นเงิน 50,063,097.17
บาท จาแนกเป็นรายการ จานวน 11,097 รายการ และจาแนกเป็นวิธีการจัดซื้อจัดจ้างเป็น 4 วิธี โดยแบ่งเป็น 5
องค์ประกอบ ดังนี้

1. รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ร้อยละของจานวนโครงการ จาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลท่าแซะ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
รายการ
จานวน
ร้อยละ

เฉพาะเจาะจง

สอบราคา

คัดเลือก

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)

11,066
99.72

27
0.24

1
0.01

3
0.03

วิธีการสอบราคา
0%

11,097
100

แสดงร้อยละวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
วิธีคัดเลือก
0%

วิธีเฉพาะเจาะจง
50%

รวมทั้งหมด
(รายการ)

รวมทั้งหมด
50%

วิธีประกวด
ราคา(ebidding)
0%

-4ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โรงพยาบาลท่าแซะ ได้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างทั้งสิ้น 11,097 โครงการ พบว่า วิธีการ
จัดซื้อจัดจ้างคือวิธีการเฉพาะเจาะจง จานวน 11,066 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 99.72 วิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding) จานวน 3 โครงการ (3 รายการ) คิดเป็นร้อยละ 0.03 วิธีคัดเลือก จานวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0.01
และวิธีสอบราคา จานวน 27 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0.24
ร้อยละของจานวนงบประมาณ จาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลท่าแซะ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
งบประมาณ

เฉพาะเจาะจง
(บาท)

สอบราคา
(บาท)

จานวนเงิน

37,804,785.17

6,553,736

ร้อยละ

75.52

13.09

คัดเลือก
(บาท)

2,480,000.00
4.95

ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)
(บาท)
3,224,576.00

รวมเป็นเงิน

50,063,097.17

6.44

100

แสดงร้อยละงบประมาณปี 2563
งบประมาณวิธีการ
สอบราคา
7%

งบประมาณวิธี งบประมาณ วิธี
ประกวดราคา คัดเลือก
(e-bidding)
2%
3%

งบประมาณวิธี
เฉพาะเจาะจง
38%

รวมเป็นเงิน
50%

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โรงพยาบาลท่าแซะ ได้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างทั้งสิ้น 11,097 โครงการ พบว่า วิธีการ

-5จัดซื้อจัดจ้างคือวิธีการเฉพาะเจาะจง จานวนเงิน 37,804,785.17 บาท คิดเป็นร้อยละ 75.52 วิธีการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จานวนเงิน 3,224,576.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.44 วิธีคัดเลือก จานวนเงิน 2,480,000.00
บาท คิดเป็นร้อยละ 4.95 และวิธีสอบราคา จานวนเงิน 6,553,736 บาท คิดเป็นร้อยละ 13.09 โดยอาศัยอานาจแห่ง
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 หมวดที่ 6 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ส่วนที่ 2 ตามคาสั่งจังหวัดชุมพร ที่ 2494/2561 ลงวันที่ 3 สิงหาคม
2561 เรื่อง การมอบอานาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร หัวหน้าส่วนราชการประจาจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการสังกัด
ราชการบริหารส่วนกลางที่มีสานักงานตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัด และนายอาเภอปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด ผนวก จ.
การด าเนิน การเป็น ไปตามแผนความต้ อ งการ ที่ ก าหนดไว้ ใ นเอกสารประกอบงบประมาณรายจ่ ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ประสบผลสาเร็จตามแผนที่กาหนดทั้งเวลาดาเนินการได้ทันตามแผน ราคาเป็นไปตามแผน ใช้เงินหมด
ไปตามแผน สามารถดาเนินการภายใต้ความโปร่งใส ความคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล มีการแข่งขันที่เป็นธรรม
การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งสามารถด าเนิ น การเป็ น ไปตามแผน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละของความส าเร็ จ ในการด าเนิ น การ
ร้อยละ 100

2. การวิเคราะห์ความเสี่ยง
2.1 มีความเสี่ยงจากการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เกิดความล่าช้า
ในขั้นตอนการพิจารณาผลการประกวดราคา เนื่องจากมีผู้เสนอราคาจานวนมาก สับสนกับเอกสารที่ผู้เสนอราคายื่นเอกสาร
ทางอิเล็กทรอนิกส์ซ้าซ้อน ทาให้เกิดความเสี่ยงที่จะไม่สามารถจัดซื้อจัดจ้างได้ตามแผนที่วางไว้
2.2 อาจจะเกิดความเสี่ยงในขั้นตอนการบริหารสัญญา ในกรณีที่ค รุภัณฑ์เกิดความชารุดบกพร่องในระหว่างการ
รับประกัน
2.3 คณะกรรมการขาดความรู้ความเชี่ยวชาญในการกาหนดคุณลักษณะเฉพาะทางด้านเทคนิคของพัสดุที่จัดซื้อทาให้
เกิดความเสี่ยงในการร้องเรียน
2.4 มีความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามระเบียบ พบว่าระดับโอกาสที่จะเกิดการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามระเบียบยังคงมีอยู่
เนื่องจากมีข้อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องจานวนมาก และในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง

3. การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค/ข้อจากัด
3.1 เกิดปัญหาในการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขั้นตอนการ
พิจารณาราคาผลการประกวดราคา คณะกรรมการมีเวลาในการเข้าประชุมไม่พร้อมกัน จึงไม่สามารถพิจารณาผลได้ ประกอบ
กับมีระยะเวลาการพิจารณาผลจากัด
3.2 บุคลากรปฏิบัติงานพัสดุ ส่วนใหญ่ขาดองค์ความรูต้ ามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้าง
3.3 กรมบัญชีกลางมีการพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้าง (e-GP) อยู่ตลอดเวลาและจากัดจานวนเจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงานเข้ารับการอบรม ทาให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานต้องใช้เวลาในการศึกษา ทาให้ความเข้าใจขั้นตอนวิธีปฏิบัติด้วยตนเอง
ส่งผลให้การปฏิบัติงานล่าช้า
3.4 ช่วงการเกิดโรคระบาด COVID -19 ทาให้ไม่สามารถทาสัญญาในช่วงเวลาที่กาหนดได้ ต้องมีการชะลอและขยาย
เวลา และรวมถึงผู้ประกอบการส่งมอบพัสดุล่าช้า
3.4 กฎหมาย ระเบียบ หนังสือเวียน ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างมีจานวนมาก มีความยุ่งยากซับซ้อน มีความไม่
ชัดเจนของข้อมูลในหลายเรื่อง ก่อให้เกิดปัญหาการตีความในการปฏิบัติงาน
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4. การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบ
4.1 จากการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เป็นเงิน 3,224,576.00 บาท ทาให้เกิดการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ
(บาท)
3,644,470.00
ประหยัดงบประมาณ

งบประมาณดาเนินการ
งบประมาณที่ได้จัดซื้อจริงด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding) (บาท)
3,224,576.00
419,894.00

5. แนวทางการแก้ไข
5.1 โดยนาข้อผิดพลาดจากการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มาใช้ในการ
ปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีแนวทางการปรับปรุงแก้ไข ดังนี้
5.1.1 ปรับแผนการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในขั้นตอนการเตรียมเอกสารให้น้อยลง และเพิ่ม
ระยะเวลาการพิจารณาผลให้มากขึ้น
5.1.2 เร่งกระบวนการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้างให้เร็วขึ้น
5.1.3 เจ้าหน้าที่ติดตามการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละขั้นตอนให้เป็นไปตามแผนการ
ปฏิบัติงาน เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างสามารถดาเนินการเป็นไปตามแผนที่กาหนดทันเวลา
5.2 สร้างความรูค้ วามเข้าใจการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ.2560 ให้กับผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุและผู้ที่เกี่ยวข้องในโรงพยาบาล โดยการเข้ารับการอบรมหลักสูตรต่างๆ เกี่ยวกับ
การจัดซื้อจัดจ้าง ตาม พ.ร.บ. ระเบียบ กฎหมาย กฎกระทรวง มติครม. ต่างๆ
5.3 จัดทาคู่มือการใช้งาน ระบบ e-GP เพื่อการทางานที่ง่ายและสะดวก ลดระยะเวลาในการอธิบายและ
เพื่อความเข้าใจและเห็นภาพในการปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกัน และสร้างแบบฟอร์มอ้างอิงข้อมูลในระบบ e-GP เพื่อใช้
ในขณะเวลาที่ระบบ e-GP มีการปรับปรุงไม่สามารถใช้งานได้ หากรอระบบ e-GP อาจทาให้เกิดความล่าช้า เกิดความเสียหาย
ต่อทางราชการ
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ภาคผนวก
MOPH ITA
OPEN DATA TO TRANSPARENCY
เปิดเผยข้อมูลสู่ความโปร่งใส
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข
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บรรณานุกรม
สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ITA 2562 integrity and
Transparency Assessment คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 นนทบุรี : ศูนย์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ สานักงาน ป.ป.ช. 2561

