แบบรายงานผลการดาเนินงานตามมาตรการการใช้รถราชการ
สานักงานสาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
มาตรการ

โครงการ/กิจกรรม

๑.มาตรการ ๑. หน่วยงาน
การใช้รถ
ประกาศนโยบาย
ราชการ
ป้องกันการทุจริต
และกระทาผิดวินัย
ตามมาตรการสาคัญ
๒. ประชุมชี้แจง
นโยบายและ
มาตรการการใช้รถ
ราชการแก่บุคลากร
ในสังกัด
๓. ติดตามตรวจสอบ
การใช้รถราชการให้
เป็นไปตามระเบียบฯ
๔.จัดทาผัง Flow
Chart การใช้รถ
ราชการ

วัตถุประสงค์

วิธีการดาเนินงานตามกิจกรรม

ผลที่ได้รับจากการดาเนินงาน

๑.เพื่อให้บุคลากรใน
สังกัดมีการใช้รถราชการ
เป็นไปตามระเบียบที่
เกี่ยวข้อง และป้องกัน
การทุจริตและกระทาผิด
วินัยด้านการใช้รถ
ราชการและการจัดซื้อ
น้ามันเชื้อเพลิง
๒.เพื่อให้บุคลากรใน
สังกัดปฏิบัติตามระเบียบ
สานักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยรถราชการ พ.ศ.
๒๕๒๓ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม และระเบียบ
สานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขว่าด้วย
หลักเกณฑ์การใช้ การ
เก็บรักษา การซ่อมบารุง
รถส่วนกลางและรถ
รับรอง พ.ศ. ๒๕๒๖

๑. ประกาศและเผยแพร่นโยบายป้องกัน
การทุจริตและกระทาผิดวินัยตาม
มาตรการการใช้รถราชการ
๒.ประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติตาม
มาตรการ และชี้แจงพร้อมถือปฏิบัติตาม
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถ
ราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
และระเบียบสานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขว่าด้วยหลักเกณฑ์การใช้ การ
เก็บรักษา การซ่อมบารุงรถส่วนกลางและ
รถรับรอง พ.ศ. ๒๕๒๖ อย่างเคร่งครัด
๓.กาหนดให้รพ.สต.ในสังกัดจัดทาผัง
Flow Chart การใช้รถราชการ
๔.ให้ขออนุมัติไปราชการผ่าน
ผู้บังคับบัญชาและมีการบันทึกขออนุญาต
ใช้รถราชการทุกครั้ง
๕.กาหนดให้มีการบันทึกการใช้รถราชการ
ทุกครั้ง
๖.แต่งตั้งคณะกรรมการ กากับดูแล
ตรวจสอบการใช้รถ การเบิกจ่ายน้ามัน
เชื้อเพลิง การซ่อมบารุง ให้เป็นไปตาม
ระเบียบ อย่างน้อย ปีละ ๒ ครั้ง พร้อม
รายงานผู้บังคับบัญชาทราบ

๑.บุคลากรในสังกัด สสอ.แก่ง
กระจานทุกคนได้รับทราบจาก
การประชุมชี้แจง และได้
รับทราบทางเอกสารที่จัดส่งให้
ทุกรพ.สต. พร้อมทั้งมีการ
เผยแพร่ ประกาศและระเบียบที่
เกี่ยวข้องผ่านเว็ปไซด์
๒.จากประเมินผลตรวจสอบ
ภายในตามมาตรการการใช้รถ
ราชการ พบว่า มีการบันทึกขอ
อนุมัติไปราชการและการอนุมัติ
ซ่อมบารุง เป็นไปตามระเบียบที่
เกี่ยวข้อง
แต่การบันทึกการใช้รถราชการ
ไม่ครบถ้วนและการอนุมัติ
น้ามันเชื้อเพลิงบางรพ.สต.ยัง
ปฏิบัติไม่ถูกต้องและบางแห่งไม่
มีการขออนุมัติ
๓.ปัญหาการนารถราชการไปใช้
ประโยชน์ส่วนตัวลดลง
๔.ไม่พบปัญหาการร้องเรียน
เรื่องการนาใช้รถราชการไปใช้
ส่วนตัว

ปัญหาและ
อุปสรรค
๑.ยังมีบุคลากรที่ไม่
ปฏิบัติตามระเบียบ
การใช้รถราชการ
อย่างเคร่งครัด
๒.มีการบันทึกการ
ใช้รถราชการไม่
ครบถ้วน ถูกต้อง
๓.มีการขออนุมัติ
น้ามันเชื้อเพลิงที่ไม่
ถูกต้องตามระเบียบ
ฯ
๔.รถราชการบาง
รพ.สต.ไม่มีการ
ซ่อมบารุงปล่อยให้
ทรัพย์สินราชการ
เสียหาย
๕.การถือปฏิบัติ
ตามระเบียบที่
เกี่ยวข้องบางครั้ง
ทาให้มีความล่าช้า
ในการทางาน

ข้อเสนอแนะ
๑.เน้นให้มีการใช้
รถราชการเพื่อ
ประโยชน์แก่ทาง
ราชการและ
ประโยชน์ต่อ
สาธารณะและ
การบริการ
ประชาชน ไม่ส่อ
การทุจริตและ
กระทาผิดวินัย
๒.มีงบประมาณ
สนับสนุนในการ
ซ่อมบารุงรักษา
และน้ามัน
เชื้อเพลิง
๓.บุคลากรที่ใช้รถ
ราชการควร
ปฏิบัติตามกฎ
ระเบียบจราจร
อย่างเคร่งครัด

แบบรายงานผลการดาเนินงานตามมาตรการการเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
สานักงานสาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
มาตรการ
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๑.มาตรการ
การการเบิก
ค่าตอบแทน
การปฏิบัติงาน
นอกเวลา
ราชการและ
วันหยุดราชการ
(ฉ.๕)
และ
ค่าตอบแทน
เจ้าหน้าที่ที่
ปฏิบัติงาน
ให้กับหน่วย
บริการในสังกัด
กระทรวง
สาธารณสุข(ฉ.
๑๑)

๑. ประชุมชี้แจงแนว
ทางการปฏิบัติในการ
เบิกค่าตอบแทนให้
เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่า
ด้วยการเบิกจ่าย
ค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ พ.ศ.๒๕๕๐
และข้อบังคับ
กระทรวงสาธารณสุข
ฉบับที่ ๕ พ.ศ.
๒๕๕๒
และข้อบังคับ
กระทรวงสาธารณสุข
ว่าด้วยการจ่ายเงิน
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่
ที่ปฏิบัติงานให้กับ
หน่วยบริการในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๔๔(ฉ.๑๑)
พ.ศ.๒๕๕๙และพ.ศ.
๒๕๖๑

๑.เพื่อให้บุคลากรมี
ความรู้ ความเข้าใจ
และถือปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการใน
ระเบียบฯข้อบังคับฯ
อย่างถูกต้อง
๒.เพื่อป้องกันการ
ทุจริตและความเสี่ยง
ด้านผลประโยชน์ทับ
ซ้อนจากการเบิก
ค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานฯ

๑. ประกาศและเผยแพร่นโยบายป้องกัน
การทุจริตและกระทาผิดวินัยตามมาตรการ
การเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานผ่านสื่อ
สาธารณะ ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ และ
สาเนาเอกสารให้รพ.สต.ในสังกัดทราบ
พร้อมถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
๒.ประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติตาม
กระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ พ.ศ.๒๕๕๐และข้อบังคับกระทรวง
สาธารณสุข ฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๕๒
และข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย
การจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่
ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุขพ.ศ. ๒๕๔๔(ฉ.๑๑)
พ.ศ.๒๕๕๙และพ.ศ.๒๕๖๑
๓.ให้รพ.สต.ในสังกัดจัดทาผัง Flow Chart
ควบคุมกากับ
๔.แต่งตั้งคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ
การเบิกค่าตอบแทนฯ อย่างน้อย ปีละ ๒
ครั้ง พร้อมรายงานผู้บังคับบัญชาทราบ

๑.เจ้าหน้าทีใ่ นสังกัด สสอ.แก่ง
กระจานมีความเข้าใจแนวทาง
ปฏิบัติ และจัดทาการเบิกจ่าย
ค่าตอบแทนมีความถูกต้อง
ครบถ้วน เป็นไปตามระเบียบฯ
และข้อบังคับฯที่เกี่ยวข้องมาก
ขึ้น
๒.การจัดทาเอกสารประการ
เบิกค่าตอบแทนมีความถูกต้อง
มากยิ่งขึ้น
๓.มีการเบิกค่าตอบแทน
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ตามความเป็นจริงมากขึ้น
๔.จากการประเมินตรวจสอบ
ภายใน ไม่พบการเบิก
ค่าตอบแทนที่ผิดระเบียบฯ
และเสี่ยงต่อการทุจริต

ปัญหาและ
อุปสรรค
๑.การจ่าย
ค่าตอบแทนฯส่งผล
กระทบต่อรพ.สต.
ที่มีเงินบารุงน้อย
๒.เจ้าหน้าที่บางคน
ยังละเลยการ
ปฏิบัติตามระเบียบ
ฯและข้อบังคับฯ
ไม่อยู่ปฏิบัติงาน
เวลาในคาสั่ง ฯลฯ
๓.บางรพ.สต. ไม่
ลงลายมือชื่อไว้เป็น
หลักฐานการ
ปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ
๔.พบการร้องเรียน
ผ่านสื่อกรณีไม่มี
เจ้าหน้าที่อยู่
ปฏิบัติงาน

ข้อเสนอแนะ
๑.ผู้ที่มีหน้าที่ใน
การตรวจเวร ควร
ติดตามการ
ปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่บ้าง
๒.ในการเบิก
ค่าตอบแทนควร
พิจารณาสถานะ
เงินบารุงของ
หน่วยงานและ
ความคุ้มทุนใน
การเบิกจ่ายกับ
ปริมาณผู้ที่มารับ
บริการด้วย

แบบรายงานผลการดาเนินงานตามมาตรการการจัดทาโครงการ การฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา ตามกฎหมายกาหนดฯ
สานักงานสาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
มาตรการ
๑.มาตรการ
การจัดทา
โครงการ การ
ฝึกอบรม
ศึกษาดูงาน
ประชุมและ
สัมมนา ตาม
กฎหมาย
กาหนดฯ

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

วิธีการดาเนินงานตามกิจกรรม

ผลที่ได้รับจากการดาเนินงาน

ปัญหาและ
อุปสรรค
๑. ประกาศนโยบาย ๑.เพื่อให้บุคลากรมี ๑. ประกาศและเผยแพร่นโยบายป้องกัน
๑.การจัดทาโครงการต่างๆ
๑.บุคลากรยังขาด
ป้องกันการทุจริตและ ความรู้ ความเข้าใจ การทุจริตและกระทาผิดวินัยตามมาตรการ เป็นไปตามประเด็นปัญหาของ ความเข้าใจแนว
กระทาผิดวินัยตาม
และถือปฏิบัติตาม
จัดทาโครงการ การฝึกอบรม การศึกษาดู พื้นที่ มีเป้าหมาย รายละเอียด ทางการจัดและการ
มาตรการสาคัญ
หลักเกณฑ์ วิธีการใน งาน ประชุมและสัมมนาฯผ่านสื่อสาธารณะ การดาเนินงานสอดคล้องกับ เบิกค่าใช้จ่าย
๒. ประชุมชี้แจง
ระเบียบฯที่เกี่ยวข้อง ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ และสาเนาเอกสาร การแก้ไขปัญหาสุขภาพของ
โครงการ การ
นโยบายหน่วยงาน
อย่างถูกต้อง
ให้รพ.สต.ในสังกัดทราบพร้อมถือปฏิบัติ
ประชาชนอย่างแท้จริง
ฝึกอบรม ศึกษาดู
และแนวทางปฏิบัติ ๒.เพื่อป้องกันการ
อย่างเคร่งครัด
๒.การจัดทาเอกสารประการ งาน ประชุมและ
ตามระเบียบ
การกระทาผิดวินัย ๒.ประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติตามระเบียบ เบิกจ่ายโครงการ การฝึกอบรม สัมมนา
กระทรวงการคลังว่า และป้องกันการ
กระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ ศึกษาดูงาน ประชุมและ
ด้วยค่าใช้จ่ายในการ ทุจริต ใน
ฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุม
สัมมนา ยังไม่มีความถูกต้อง
ฝึกอบรม การจัดงาน กระบวนการจัดทา ระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙และที่แก้ไข เท่าที่ควร
และการประชุม
โครงการ การ
เพิ่มเติม
๓. จากการประเมินตรวจสอบ
ระหว่างประเทศ พ.ศ. ฝึกอบรม การศึกษาดู ๓.จัดทาโครงการตามประเด็นปัญหาของ ภายใน ยังพบการเบิกค่าใช้จ่าย
๒๕๔๙และที่แก้ไข
งาน ประชุมและ
พื้นที่มีรายละเอียดครอบคลุมชัดเจน
โครงการ การฝึกอบรมฯ
เพิ่มเติม
สัมมนาฯ
๔.การเบิกค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ ให้
เจ้าหน้าที่ ยังปฏิบัติไม่เป็นไป
เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ตามระเบียบฯ และเสี่ยงต่อการ
๕.มีตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลการ
ทุจริต
ดาเนินงานตามโครงการฯ พร้อมรายงาน
ผู้บังคับบัญชาทราบ

ข้อเสนอแนะ
-

แบบรายงานผลการดาเนินงานตามมาตรการการจัดหาพัสดุ ตามกฎหมายกาหนดฯ
สานักงานสาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
มาตรการ

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

วิธีการดาเนินงานตามกิจกรรม

ผลที่ได้รับจากการดาเนินงาน

ปัญหาและ
อุปสรรค
๑.มาตรการ
๑. ประกาศนโยบาย ๑.เพื่อพัฒนาความรู้ ๑. ประกาศและเผยแพร่นโยบายป้องกัน
๑.เจ้าหน้าที่รู้และเข้าใจ
๑.เจ้าหน้ที่ยังขาด
การจัดหาพัสดุ ป้องกันการทุจริตและ ความเข้าใจ ด้านพัสดุ การทุจริตและกระทาผิดวินัยตามมาตรการ สามารถปฏิบัติได้
ความเข้าใจตาม
ตามกฎหมาย กระทาผิดวินัยตาม
และพระราชบัญญัติ การจัดหาพัสดุ ตามกฎหมายกาหนดฯผ่าน ๒.เจ้าหน้าที่สามารถบันทึก
พระราชบัญญัติ
กาหนดฯ
มาตรการสาคัญ
การจัดซื้อจัดจ้างและ สื่อสาธารณะ ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ และ โปรแกรม e-GP ได้ระดับหนึ่ง การจัดซื้อจัดจ้าง
๒. จัดอบรมความรู้
การบริหารพัสดุ
สาเนาเอกสารให้รพ.สต.ในสังกัดทราบ
แต่ยังไม่เชี่ยวชาญ
และการบริหาร
ตามพระราชบัญญัติ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร้อมถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
๓. จากการประเมินตรวจสอบ พัสดุภาครัฐ พ.ศ.
การจัดซื้อจัดจ้างและ และระเบียบ
๒.อบรมพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง ภายใน พบว่ากระบวนการ
๒๕๖๐และ
การบริหารพัสดุ
กระทรวงการคลังว่า และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จัดซื้อจัดจ้าง ของรพ.สต.ยังมี ระเบียบ
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ ข้อผิดพลาดและไม่เป็นไปตาม กระทรวงการคลัง
และระเบียบ
และการบริหารพัสดุ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ร.บ.และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ว่าด้วยการจัดซื้อ
กระทรวงการคลังว่า ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ พ.ศ. ๒๕๖๐
ฯ
จัดจ้างและการ
ด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง อย่างถูกต้อง
๓.ประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้และบันทึก ๔.ไม่พบการร้องเรียนการ
บริหารพัสดุภาครัฐ
และการบริหารพัสดุ ๒.เพื่อให้เจ้าหน้าที่ใช้ การจัดซื้อจัดจ้างผ่านโปรมแกรม e-GP
ทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
พ.ศ. ๒๕๖๐
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และบันทึกโปรแกรม ๔.แต่งตั้งคณะกรรมการ ตรวจสอบ ติดตาม พัสดุ และความเสี่ยงต่อ
๒.เจ้าหน้าที่ ยังไม่
๓.จัดประชุมเชิง
e-GP ได้อย่างถูกต้อง ประเมินผลการจัดหาพัสดุ พร้อมรายงาน ผลประโยชน์ทับซ้อน
ชานาญในการใช้
ปฏิบัติการการใช้และ ครบถัวน
ผู้บังคับบัญชาทราบ
โปรแกรม e-GP
บันทึกการจัดซื้อจัด ๓.เพื่อป้องกันการ
จ้างผ่านโปรมแกรม การกระทาผิดวินัย
e-GP
และป้องกันการ
ทุจริต ในการจัดหา
พัสดุ

ข้อเสนอแนะ
๑.จัดทาคู่มือ/
Flow Chart
แนวทางการ
ดาเนินงานการ
จัดซื้อจัดจ้าง
๒.จัดทาคู่มือ/
ขั้นตอนการใช้
โปรแกรม e-GP
๓.ควรมีการจัดหา
พัสดุตามความ
จาเป็นและเป็นไป
ตามสถานะเงิน
บารุง

ที่ พบ ๐๘๓๒/๒๙๓

สานักงานสาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน
ถนนเขื่อนเพชร-แก่งกระจาน
จังหวัดเพชรบุรี ๗๖๑๕๐
๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เรื่อง

รายงานผลการดาเนินงานตามมาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทาผิดวินัยเจ้าหน้าที่รัฐ

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานผลการดาเนินงานตามมาตรการสาคัญเร่งด่วน ๔ เรื่อง

จานวน ๑ ฉบับ

ตามที่ สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ประกาศมาตรการสาคัญเร่งด่วนเชิงรุกเพื่อ
ป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทาผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัด ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ รวม ๔
เรื่อง คือ (๑) มาตรการการใช้รถราชการ (๒) มาตรการการเบิกจ่ายค่าตอบแทน (๓) มาตรการการจัดทา
โครงการ การฝึ ก อบรม ศึ ก ษาดู งาน ประชุม และสั ม มนา และ (๔) มาตรการการจัด หาพั ส ดุ และหนั งสื อ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี ที่ พบ ๐๐๓๒.๐๑๑/ว.๒๐๕ ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เรื่อง ขอให้
หน่วยงานในสังกัดดาเนินการขับเคลื่อนมาตรการทั้ง ๔ เรื่อง ให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบาย และส่งรายงานผล
การดาเนินงานให้ผู้บังคับบัญชา ทราบ นั้น
ในการนี้ สานักงานสาธารณสุข อาเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ได้ประกาศและเผยแพร่
นโยบาย พร้อมประชุมชี้แจงแนวทางการดาเนินงานตามมาตรการ ๔ เรื่อง ให้หน่วยงานและบุคลากรในสังกัด
ได้ถือปฏิบัติตาม อย่างเคร่งครัด ตลอดจนได้มีการติดตาม ประเมินการดาเนินงาน ดังมีรายละเอียดแนบมา
พร้อมกับหนังสือฉบับนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดาเนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถือ

(นายสุขประเสริฐ ทับสี)
นักวิชาการสาธารณสุชานาญการ รักษาราชการแทน
สาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน

กลุ่มงานบริหารทั่วไป
โทรศัพท์ ๐ ๓๒๔๕ ๙๒๘๑

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
สานักงานสาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน
ตามประกาศสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลแก่งกระจาน พ.ศ. ๒๕๖๑
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ชื่อกลุ่มงาน : …สานักงานสาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี…………………………..…………………
วัน/เดือน/ปี : …๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒……………………………………………………………..
หัวข้อ รายงานผลการดาเนินงานตามมาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทาผิดวินัยเจ้าหน้าที่รัฐ
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) : สานักงานสาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี รายงานผลการ

ดาเนินงานตามมาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทาผิดวินัยเจ้าหน้าที่รัฐ ตามมาตรการสาคัญเร่งด่วน ๔
เรื่อง คือ (๑) มาตรการการใช้รถราชการ (๒) มาตรการการเบิกจ่ายค่าตอบแทน (๓) มาตรการการจัดทาโครงการ
การฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา และ (๔) มาตรการการจัดหาพัสดุ ตามเอกสารที่แนบมา
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Link ภายนอก : www.kaengkrachan-hotpital.com…………………………………………………….
หมายเหตุ : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

(นายไพทูร

ผู้อนุมัตริ ับรอง

ศิลปศร)

(นายสุขประเสริฐ

ตาแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
วันที่ ๑๐ เดือน.พฤษภาคม .พ.ศ. ๒๕๖๒.

ตาแหน่ง สาธารณสุขอาเภอแก่งกระจาน
วันที่ ๑๐ เดือน.พฤษภาคม .พ.ศ. ๒๕๖๒.

ผู้รับผิดชอบการนาข้อมูลขึ้นเผยแพร่

(นางสาวศุภณัฏฐ์

ทับสี)

โสภณจิรโรจน์ )

ตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
วันที่ ๑๐ เดือน.พฤษภาคม .พ.ศ. ๒๕๖๒.

