
แบบรายงานการตรวจราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
คณะที่ 3  

หัวข้อ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (ร้อยละ 90) รอบท่ี ๒ 
 

คณะที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพ่ือสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ 
ตัวชี้วัดที่ 60 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (ร้อยละ 90) 
 
1) เป้าหมาย และผลงาน 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กระทรวงสาธารณสุข ขับเคลื่อนมาตรการ 3 ป. 1 ค. (ปลูก/ปลุกจิตส านึก ป้องกัน ปราบปราม 
และเครือข่าย) ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มุ่งเน้นการป้องกันการทุจริตให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพผ่านกระบวนการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ภายใตแ้ผนงานยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) 
ตามเป้าหมายของกระทรวงสาธารณสุข (ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าท่ีมีความสุข และระบบสุขภาพยั่งยืน” แผนแม่บทการป้องกัน 
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวง
สาธารณสุข ฉบับท่ี 1 (พ.ศ. 2560-2564) ที่เช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 
2560-2564) และแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับท่ี 1 (พ.ศ. 2559-2564) ก าหนดเป็นตัวชี้วัดที่ 60 ร้อยละของหน่วยงาน 
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (ร้อยละ 90) กล่าวคือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ เป็นการประเมินเชิงบวกที่ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีประสิทธิภาพ 
ครอบคลุมการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภาครัฐในทุกมิติ ตั้งแต่การบริหารงานของผู้บริหารและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีภายใน
หน่วยงาน ตลอดจนประเมิน “ระบบงาน” ที่มีคุณลักษณะที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล รวมไปถึงการประเมิน “วัฒนธรรม” ในหน่วยงานท่ี
มุ่งเน้นการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต จุดเน้นหลักคือการประเมินตนเอง (Self-Assessment) จากข้อเท็จจริงที่สามารถ
ตรวจสอบได้จากเอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษต์ามแบบส ารวจใช้หลักฐานเชงิประจักษ์ (Evidence Base Integrity and Transparency 
Assessment : EBIT) นอกจากน้ี ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ไดม้อบหมายใหผู้้ตรวจประเมินแบบส ารวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ 
(Evidence-Based Integrity and Transparency Assessment : EBIT) ระดับเขตสุขภาพ ตามค าสั่งส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ที่ 3210/2560 ลงวันท่ี 17 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจประเมินแบบส ารวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based 
Integrity and Transparency Assessment : EBIT) ระดับเขตสุขภาพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นผู้ตรวจประเมินเอกสาร/
หลักฐานตามข้อก าหนดแบบส ารวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมุ่งหวังให้หน่วยงานเป้าหมายของ
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขราชการบริหารส่วนภูมิภาค จ านวนทั้งสิ้น 1,848 หน่วยงาน ได้น าข้อมูลผลการประเมินตนเอง
ด าเนินการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และค านึงถึงความส าคัญกับการ “รักษา” ระบบการบริหารจัดการภาครัฐอย่างมีธรรมาภิบาลที่ด ี
ให้ต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นท่ีประจักษ์และประชาชนผู้รับบริการมีความเช่ือมั่นศรัทธาต่อหารบริหารราชการของส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขโดยรวม สะท้อนภาพลักษณ์ตามความเป็นจริง และเกิดผลลัพธ์อันเป็นที่ยอมรับ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 เกณฑ์การประเมินรอบที่ 1 (ไตรมาสที่ 1) ประเมินตนเองโดยแบบส ารวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based 
Integrity and Transparency Assessment) ข้อ EB4-EB6 มุ่งเน้นการจัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. 
2561 และแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2561 เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง )  
วัดระดับขั้นของความส าเร็จค่าเป้าหมายคือ ระดับ 5 (5 คะแนน) 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
EB 4 - EB 5 - EB 6 
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   ตารางท่ี 2 คะแนนไตรมาสท่ี 2 
เขต

สุขภาพ 
คะแนน
เฉลี่ย 

คะแนนเฉลี่ย 
ท่ีผ่านเกณฑ์  
ร้อยละ 80 

คะแนนเฉลี่ย 
ท่ีไม่ผ่านเกณฑ ์

ร้อยละ 80 
1 80.19 66.82 33.18 
2 59.43 37.37 62.63 
3 86.15 85.84 14.16 
4 78.18 51.01 48.99 
5 54.65 22.06 77.94 
6 78.66 64.00 36.00 
7 65.86 33.54 66.46 
8 67.26 50.00 49.45 
9 62.03 42.54 57.46 
10 76.88 74.66 25.34 
11 66.62 22.36 77.64 
12 66.22 32.72 67.28 
รวม 70.18 (897) 48.54 (951) 51.46 

 

 เกณฑ์ การประเมินรอบที่ 2 (ไตรมาสที่ 2) ประเมิน แบบส ารวจใช้ หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based 
Integrity and Transparency Assessment) ข้อ EB1-EB11 ค่าเป้าหมายคือผ่านเกณฑ์ระดับ 3 คือ ร้อยละ 80 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
70 75 80 85 90 

 เกณฑ์ การประเมินรอบที่ 3 (ไตรมาสที่ 3) ประเมิน แบบส ารวจใช้ หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based 
Integrity and Transparency Assessment) ข้อ EB1-EB11 ค่าเป้าหมายคือผ่านเกณฑ์ระดับ 4 คือ ร้อยละ 85  

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
70 75 80 85 90 

 

 เกณฑ์ การประเมินรอบที่ 4 (ไตรมาสที่ 4) ประเมิน แบบส ารวจใช้ หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based 
Integrity and Transparency Assessment) ข้อ EB1-EB11 ค่าเป้าหมายคือผ่านเกณฑ์ระดับ 5 คือ ร้อยละ 90 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
70 75 80 85 90 

 
2) สรุปสถานการณ์ 
  ไตรมาสที่ 1 หน่วยงานเป้าหมายประเมินตนเองตามแบบส ารวจใช้หลักฐาน
เชิงประจักษ์  ในข้อ EB4-EB6 ประเด็นการจัดซื้อจัดจ้าง หน่วยงานจะต้องด าเนินการและ
ส่งเสริมให้เกิดความโปร่งใสในทุกขั้นตอนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามที่กฎหมายก าหนด 
การเผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบเกี่ยวกั บการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้สาธารณชนรับทราบ 
กระบวนการเปิดเผยข้อมูลตามที่กฎหมายก าหนดการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างในปีท่ีผ่าน
มาเพื่อน ามาปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการจัดซื้อจัดจ้าง 
ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ ตลอดจนการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่าง
เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและผู้เสนองานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
ก าหนดค่าเป้าหมายระดับขั้นของความส าเร็จ ระดับ 5 (5 คะแนน ) พบคะแนนเฉลี่ย  
การประเมินITA มีคะแนนเท่ากับ 3.63 เมื่อจ าแนกเป็นรายเขตสุขภาพ พบเขตสุขภาพท่ี 12  

มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 4.55 รองลงมาคือ เขตสุขภาพท่ี 4 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
4.42 และเขตสุขภาพท่ี 10 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.17 ตามล าดับ และคะแนน
เฉลี่ยต่ าสุดคือเขตสุขภาพท่ี 8 เท่ากับ 2.06 ดังตารางที่ 1 
  ไตรมาสที่ 2 หน่วยงาน เป้าหมาย ประเมินตนเองตามแบบ
ส ารวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ ข้อ EB1-EB11 ที่ครอบคลุมครอบคลุมการ
ปฏิบัติราชการของหน่วยงานภาครัฐในทุกมิติ ตั้งแต่การบริหารงานของ
ผู้บริหารและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีภายในหน่วยงาน ตลอดจนประเมิน 
“ระบบงาน” มีคุณลักษณะที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล รวมไปจนถึงการประเมิน 
“วัฒนธรรม” ในหน่วยงานท่ีมุ่งเน้นการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต 
เกณฑ์เป้าหมายระดับ 3 (ร้อยละ 80) มีคะแนนเฉลี่ยการประเมิน ITA ระดับเขต
สุขภาพ เท่ากับร้อยละ 70.18 พบคะแนนเฉลี่ยสูงสุดในไตรมาสนี้ในเขตสุขภาพ
ที่ 3 และเขตสุขภาพท่ี 1 มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับร้อยละ 86.15 และร้อยละ 
80.19 ตามล าดับ เมื่อพิจารณารายหน่วยงานพบหน่วยงานท่ีผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน จ านวน 897 หน่วยงาน (ร้อยละ 48.54) และหน่วยงานท่ีไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน จ านวน 951 หน่วยงาน (ร้อยละ 51.46) ดัง
ตารางที่ 2 

ตารางที่ 1 คะแนนไตรมาสที่ 1 
เขตสุขภาพ ระดับคะแนน 
เขตสุขภาพที่ 1 4.04 
เขตสุขภาพที่ 2 3.80 
เขตสุขภาพที่ 3 4.02 
เขตสุขภาพที่ 4 4.42 
เขตสุขภาพที่ 5 3.21 
เขตสุขภาพที่ 6 3.75 
เขตสุขภาพท่ี 7 3.87 
เขตสุขภาพที่ 8 2.06 
เขตสุขภาพที่ 9 2.66 
เขตสุขภาพที่ 10 4.17 
เขตสุขภาพที่ 11 3.01 
เขตสุขภาพท่ี 12 4.55 
คะแนนเฉลี่ย 3.64 
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ตารางท่ี 3 คะแนนไตรมาสท่ี 3 
เขต

สุขภาพ 
คะแนน
เฉลี่ย 

คะแนนเฉลี่ย 
ท่ีผ่านเกณฑ ์
ร้อยละ 80 

คะแนนเฉลี่ย 
ท่ีไม่ผ่านเกณฑ ์

ร้อยละ 80 
1 97.05 98.10 1.90 
2 95.80 94.95 5.05 
3 79.87 70.80 29.20 
4 94.35 91.28 8.72 
5 92.74 97.79 2.21 
6 84.00 66.00 34.00 
7 88.24 84.81 15.19 
8 88.46 84.07 15.93 
9 84.52 72.38 27.62 
10 92.74 97.95 2.05 
11 87.17 58.39 41.61 
12 83.02 56.79 43.21 
รวม 89.00 80.95 

(1,496) 
19.05 
(352) 

 

 
 
  ไตรมาสที่ 3 หน่วยงานเป้าหมายประเมินตนเองตาม  
แบบส ารวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ ข้อ EB1-EB11 เกณฑ์เป้าหมายระดับ 4 
(ร้อยละ 85) มีคะแนนเฉลี่ยการประเมิน ITA ระดับเขตสุขภาพ เท่ากับร้อยละ 
89.00 พบหน่วยงานท่ีผ่านเกณฑ์การประเมิน  ITA ในไตรมาสที่ 3 จ านวน 
1,496 หน่วยงาน (ร้อยละ 80.95) และหน่วยงานท่ีไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
ITA ในไตรมาสที่ 3 จ านวน 352 หน่วยงาน  (ร้อยละ 19.05) ในจ านวน
หน่วยงานท่ีไม่ผ่านเกณฑ์นี้มี (1) หน่วยงานท่ีมีคะแนนต่ ากว่าค่าเป้าหมาย  
ร้อยละ 85 แต่สูงกว่าร้อยละ 50 จ านวน 294 หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 83.52 
(2) หน่วยงานท่ีมีคะแนนต่ ากว่าค่าเป้าหมายร้อยละ 85 และต่ ากว่าร้อยละ 50 
จ านวน 48 หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 16.33 และ (3) หน่วยงานท่ีมีคะแนน
เท่ากับ 0 จ านวน 10 หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 2.84 (จ านวน 4 เขตสุขภาพ) 
ได้แก่ เขตสุขภาพท่ี 3 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี (ส านักงาน

สาธารณสุขอ าเภอห้วยคต โรงพยาบาลบ้านไร่ โรงพยาบาลลานสัก และ โรงพยาบาลห้วยคต ) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท 
(ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอมโนรมย์ และส านักงานสาธารณสุขอ าเภอวัดสิงห์) และเขตสุขภาพท่ี 9 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 
(โรงพยาบาลคอนสาร) เนื่องจากหน่วยงานดังกล่าวมีการด าเนินการแต่ไม่ส่งเอกสารหลักฐานให้กับผู้ตรวจประเมิน ฯ ตามระยะเวลาที่
ก าหนด ส่วนเขตสุขภาพท่ี 6 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด (ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอคลองใหญ่) และเขตสุขภาพท่ี 8 ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดเลย ( ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอท่าลี่ ) นั้น  
มีการด าเนินการ แต่เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องตามที่ก าหนดในคู่มือ ฯ และกฎหมายก าหนดให้ด าเนินการ เมื่อพิจารณารายเขตสุขภาพ 
พบเขตสุขภาพท่ีมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 5 ล าดับแรก ได้แก่ เขตสุขภาพท่ี 1 (ร้อยละ 97.05) รองลงมาคือ เขตสุขภาพท่ี 2 (ร้อยละ 95.80)  
เขตสุขภาพท่ี 4 (ร้อยละ 94.35) เขตสุขภาพท่ี 5 (ร้อยละ 92.74) และเขตสุขภาพท่ี 10 (ร้อยละ 92.74) ตามล าดบั นอกจากน้ี มีส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกเพียงจังหวัดเดียว ที่ทุกหน่วยงาน (19 หน่วยงาน) ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ในไตรมาสที่ 3 ร้อยละ 100 
ทุกหน่วยงาน (19 หน่วยงาน) มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 100  
 

3) ปัญหา/จุดร่วมท่ีสะท้อนปัญหา หรือความเสี่ยงต่อความไม่ส าเร็จของงาน 
  1. ขาดการก ากับติดตามของผู้บริหารทุกระดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริหารระดับสูง 
  2. เจ้าภาพหลักของหน่วยงานด าเนินงานโดยล าพัง ขาดความร่วมมือของคนในองค์กร 
  3. เจ้าภาพหลักของหน่วยงาน ส่วนใหญ่จะไม่ถูกมอบหมายให้เข้ารับการอบรม ท าให้ไม่เกิดกระบวนการรับรู้ ไม่เข้าใจ  
จึงไม่สามารถปฏิบัติได ้และผู้ที่ได้รับมอบหมายเข้าร่วมอบรม ขาดความใส่ใจในเนื้อหา จึงไม่สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ได้ 
  4. เจ้าภาพหลักของหน่วยงาน ไม่อ่านและท าความเข้าใจในคู่มือ ฯ ที่ได้น าเสนอเนื้อหาของเอกสารหลักฐานอย่างสมบูรณ์ที่สุด 
เอกสารเชิงประจักษ์จึงไม่ถูกต้องตามที่ก าหนดในคู่มือ แนวทางการตอบแบบส ารวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based 
Integrity and Transparency Assessment : EBIT) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
  5. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเฉพาะ Internet ยังไม่รองรับและครอบคลุมทุกหน่วยงาน เนื่องจากระบบเทคโนโลยีเป็น
ส่วนส าคัญในการประเมิน ITA ที่มุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูล ตรวจสอบได้ และการเข้าถึงข้อมูลของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ
หน่วยงาน  
 

4) ข้อเสนอเชิงนโยบาย/ข้อเสนอเพ่ือปรับปรุงพัฒนา 
  1. ผู้บริหารต้องให้ความส าคัญและต้องก ากับติดตามอย่างสม่ าเสมอ  รวมถึงการกระตุ้น หนุนเสริม จะช่วยสร้าง 
ความร่วมมือของคนในองค์กรซึ่งเป็นปัจจัยความส าเร็จในการประเมิน ITA 
  2. ก าหนดบทบาทหน้าท่ีของผู้รับผิดชอบหรือเจ้าภาพหลักเป็นลายลักษณ์อักษร 
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  3. ให้ตัวช้ีวัดการประเมิน ITA มีผลต่อการการประเมินทุกระดับ 
  4. ให้ความส าคัญกับการ “รักษา” ระบบการบริหารจัดการภาครัฐอย่างมีธรรมาภิบาลที่ดีให้ต่อเนื่องและยั่งยืน โดยน า
ข้อก าหนดของเกณฑ์การประเมิน ITA เป็นกระบวนการปฏิบัติงานสู่งานประจ า  
  5. เขตสุขภาพ จะต้องพัฒนาเครือข่ายทีมพี่เลี้ยง ITA (Coach) ในการให้ค าปรึกษาและให้ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนา
กระบวนการปฏิบัติงานสู่งานประจ า 
  6. สนับสนุนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเฉพาะ Internet ยังไม่รองรับและครอบคลุมทุ กหน่วยงาน เนื่องจากระบบ
เทคโนโลยีเป็นส่วนส าคัญในการประเมิน ITA ที่มุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูล ตรวจสอบได้ และการเข้าถึงข้อมูลของประชาชนและ  
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน  ตามโมเดลประเทศไทยสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน (Thailand 4.0) และการเปิดเผยข้อมูล
ภาครัฐ (Open Government Partnership : OGP) 

 

5) ปัจจัยความส าเร็จ 
  1. ความมุ่งมั่นตั้งใจ ความร่วมมือของทั้งผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ด้วยการประกาศจุดยีนในเจตนาสุจริต วัฒนธรรมสุจริต  
ของทั้งผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานว่าจะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตทั้งต่อตนเอง ผู้อื่น และต่อสาธารณชน  เป็นปัจจัยส าคัญ  
ในการประเมิน ITA 
  2. การจัดโครงสร้างการขับเคลื่อนการประเมิน ITA บางเขตสุขภาพ โดยการแต่งตั้งคณะท างานท้ังระดับจังหวัด ระดับ
อ าเภอ การถอดบทเรียน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประสานการด าเนินงานอย่างครอบคลุม เป็นปัจจัยส าคัญในการประเมิน ITA 
  3. องค์ความรู้ ความแม่นตรงในระเบียบ ฯ เอกสารหลักฐาน ตลอดจนการใช้ดุลยพินิจอย่างถูกต้องของผู้ตรวจประเมิน ฯ 
ระดับเขตสุขภาพ จะช่วยยกระดับการประเมิน ITA ของหน่วยงานภายในเขตสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ 
  4. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาย ในเขตสุขภาพ และนอกเขตสุขภาพ จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจและนวัตกรรมกระบวนการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน ให้เกิดเป็น Best Practice ให้กับหน่วยงานอื่นได้ 
  5. สนับสนุนรางวัล หรือประกาศเกียรติคุณให้กับหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA เพื่อให้เป็น Best Practice แก่
หน่วยงานอ่ืน 


