
ข้อสังเกตจากหนังสือ IDRC ฉบับวันที่ 10 ตุลาคม 2557 ข้อโต้แย้งจากคณะอนุกรรมการตรวจสอบจาก สวรส.
ข้อเทจ็จริง/หลักฐานที่ปรากฏ 

จากค าสัง่สถาบนัวจิยัระบบสาธารณสขุท่ี 28/2551 ของอดีต ผอ. สวรส. ลงวนัท่ี 15 กรกฎาคม ค.ศ.2008 (พ.ศ.2551) พบวา่ 

เงินทนุท่ีได้รับการสนบัสนนุจาก IDRC ทัง้หมด ได้รับการยกเว้นจากนโยบายและขัน้ตอนต่างๆ ของ สวรส. IDRC ระยะท่ี 1 

งบประมาณท่ีสนบัสนนุโครงการไมผ่่าน สวรส. แต่มีงบบริหารของ APEIR CO จ านวนเงิน 14.3 ล้านบาท เป็นเวลา 5 ปี  

1.งบบริหารจดัการ 14.3 ล้านบาทในโครงการ IDRC ระยะท่ี 1 นี ้ไมมี่ปรากฏในฐานข้อมลูของ สวรส. 

2.ค าสัง่สถาบนัวจิยัระบบสาธารณสขุท่ี 28/2551 เม่ือวนัท่ี 15 กรกฎาคม 2551 โดยสัง่การ หลงัจากเปิดบญัชีน าเงินโครงการ 

IDRC ไปไว้นอกระบบสวรส. แล้ว และไมมี่มตคิณะกรรมการสถาบนัวจิยัระบบสาธารณสขุรองรับการด าเนินการตามค าสัง่นี  ้  

จากค าสัง่สถาบนัวจิยัระบบสาธารณสขุท่ี 28/2551 ได้มอบอ านาจให้ ภญ.พรพศิ ศิลขวธุท์ ให้อนมุตักิารก่อหนีผ้กูพนัและการ

ใช้เงินในโครงการ โดยผู้ รับมอบอ านาจต้องปฏิบตัติามข้อบงัคบั ระเบียบ หลกัเกณฑ์ แนวทางปฏิบตัแิละมติคณะกรรมการ

สถาบนัวจิยัระบบสาธารณสขุท่ีเก่ียวข้องด้วย พร้อมทัง้สรุปรายงานให้ผู้อ านวยการทราบเป็นระยะๆ ภญ.พรพิศ ศลิขวธุท์ ได้

เปิดบญัชีธนาคารไทยพาณิชย์ช่ือ Regional Coordinating Office เม่ือวนัท่ี 11 มกราคม 2551 แตไ่มร่ะบเุลขท่ีบญัชี เพ่ือ

บริหารจดัการโครงการ IDRC ระยะท่ี 1 และไมร่ะบวุา่ “ผู้ใด” มีอ านาจในการเบกิจ่ายบ้าง  1) ไมป่รากฏรายงานการใช้

จ่ายเงินตามท่ีเบกิจ่ายออกไป งบบริหารจดัการ 14.3 ล้านบาทในโครงการ IDRC ระยะท่ี 1 

2)ไมป่รากฏรายงานงบดลุประจ าปี และตลอดช่วงตัง้แตปี่ พ.ศ.2551-2555  

3)ไมมี่รายงานผลการวจิยัเป็น Annual report ท่ีเป็นภาษาไทยหรือภาษาองักฤษ ตลอดช่วงตัง้แต่ปี พ.ศ.2551-2555 

4)ไมมี่มติคณะกรรมการสถาบนัวจิยัระบบสาธารณสขุรองรับการด าเนินการนอกระบบท่ี สวรส. ตรวจสอบได้ 

เน่ืองจากการมีสว่นร่วมของฝ่ายบุคคล ฝ่ายการเงินและฝ่ายตรวจสอบภายใน คอ่นข้างน้อย ท าให้ขัน้ตอนตา่งๆ ในการบริหาร

โครงการไมโ่ปร่งใส และท าเป็นลกัษณะเฉพาะกิจเท่านัน้ ไมมี่ความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินของโครงการ จากรายงาน

ตรวจสอบฯ หน้า 8 ย่อหน้าท่ี 2 ได้อ้างวา่ “ไมมี่การสัง่การไมใ่ห้หน่วยตรวจสอบภายในเข้าตรวจสอบโครงการท่ีได้รับการ

สนบัสนนุจาก IDRC”  มีหลกัฐานยืนยนัวา่ หวัหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในได้ท ารายงานถึงผู้อ านวยการ สวรส. วนัท่ี 14 

พฤศจิกายน 2557 วา่ ช่วงปี พ.ศ.2550-2556 อดีตผู้อ านวยการ สวรส. (นพ.พงษ์พิสทุธ์ิ จงอดุมสขุ) ได้เปล่ียนช่ือหน่วย

ตรวจสอบภายในเป็นหน่วยพฒันาระบบบริหารจดัการงานวจิยั โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือตรวจสอบโครงการ องค์กรภาคีเครือขา่ย

ท่ีรับทนุวจิยัจาก สวรส. และพฒันาระบบเครือสถาบนั สวรส. เช่น ออกกฎ ระเบียบ ข้อบงัคบั ประกาศ เพ่ือใช้เป็นแนวทางใน

การปฏิบตังิานระหวา่งเครือสถาบนักบั สวรส. รวมทัง้จัดประชมุเพ่ือสร้างความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งเครือสถาบนัและ สวรส. 

รวมถึงการสร้างระบบการควบคมุภายในท่ีดี ข้อเทจ็จริงคือ การเปล่ียนช่ือหน่วยงานและมอบหมายงานอ่ืนของอดีต

ผู้อ านวยการ ให้ หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในให้ไปท างานอ่ืน จึงไมมี่ภารกิจในการตรวจสอบโครงการของ IDRC จึงไม่

ปรากฏเป็นค าสัง่ใดๆ ว่า “ห้ามตรวจสอบโครงการของ IDRC” ให้เป็นท่ีครหาได้ 



………………… 

ข้อเสนอแนะจาก IDRC ฉบบัวนัท่ี 10 ตลุาคม 2557  

ข้อโต้แย้งจากคณะอนกุรรมการตรวจสอบจาก สวรส. ข้อเท็จจริง/หลกัฐานพยานเอกสารและพยานบคุคลท่ีปรากฏ 

1.ขอให้จ้างเจ้าหน้าที่การเงนิ ที่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ในลักษณะเตม็เวลา โดยใช้เงินจาก indirect cost ท่ี

ก าหนดไว้ให้ในโครงการตา่งๆ เจ้าหน้าท่ีการเงินนีมี้ความรับผดิชอบในการบริหารจดัการด้านการเงินและโครงการตา่งๆท่ีได้รับ

การสนบัสนนุโดย IDRC นอกจากนี ้ยงัมีหน้าท่ีในการเตรียมรายงานด้านการเงิน ดแูลบญัชีการใช้เงินในธนาคาร ท าความตก

ลงกบัธนาคาร ดแูลการจ่ายเงินลว่งหน้าและค่าใช้จ่ายตา่งๆ ทบทวนและรวบรวมรายงานการเงินของหน่วยงานตา่ง รวมทัง้

กิจกรรมตา่งๆท่ีเก่ียวข้อง ซึ่งเป็นสว่นท่ีเพิ่มเตมิจากข้อมลูปกตทิางด้านการเงินท่ีจะต้องน าเสนอในรายงานตอ่ IDRC นอกจากนี ้

เป็นท่ีคาดหวงัวา่เจ้าหน้าท่ีการเงินจะต้องไปเย่ียมสถาบนัตา่งๆ เพ่ือให้แน่ใจวา่ข้อมลูทางด้านการเงินท่ีสง่มานัน้ถกูต้อง 

กลา่วไว้ในข้อ 4.1 เงินทนุปีละ 3 ล้านบาทใน IDRC ระยะท่ี 1 (พ.ศ.2551-2555) นัน้ เห็นวา่ไมต้่องจ้างเจ้าหน้าท่ีการเงิน แล้ว

มอบให้ผู้ประสานงาน (ภญ.พรพิศ) ด าเนินการทกุอย่างทกุขัน้ตอน มาตลอดช่วงโครงการระยะท่ี 1 และทางIDRC เคยสง่

ผู้ตรวจสอบ (Controller) มาตรวจสอบการบริหารโครงการ IDRC สองครัง้ ในปี พ.ศ.2552 และ 2555 นัน้ เป็นการตรวจสอบ

เฉพาะเอกสารท่ีเป็นภาษาองักฤษ  1)การท่ี IDRC เคยสง่ผู้ตรวจสอบ (Controller) มาตรวจสอบนัน้ เป็นการตรวจสอบ

เฉพาะเอกสารท่ีเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ แตย่งัมีเอกสารการเบกิจ่ายเป็นภาษาไทยท่ีหลีกเล่ียงการตรวจสอบ และไม่มีการ

ตรวจสอบฐานข้อมลูของ สวรส. จากเจ้าหน้าท่ีของ IDRC แตป่ระการใดเลย  

2)ระเบียบการเบกิจ่ายงบประมาณท่ีเป็นลกัษณะน าใบเสร็จมาเบกิคืน (Post-audit) ไมมี่การตรวจสอบสทิธ์ิในการเบกิจ่ายคา่

ยานพาหนะ คา่เดนิทาง คา่เบีย้เลีย้ง เหมือนอย่างท่ี สวรส. ด าเนินการอยู่ เน่ืองจากเป็นการด าเนินการโดย ภญ.พรพศิ แตเ่พียง

ผู้เดียว จึงไมมี่การตรวจสอบสิทธ์ิ (Pre-audit) และเป็นด าเนินการเบกิเงินคืนตามใบเสร็จท่ีจดัหามาได้ ไมเ่ป็นไปตามระเบียบ

การเบกิจ่ายพสัดเุลย 

3)เน่ืองจากไมมี่หลกัฐาน Pre-audit และอ่ืนๆ ท่ีเป็นภาษาองักฤษตามมาตรฐานสากลท่ียอมรับจากองค์การนานาชาตไิด้ ทาง 

IDRC จึงขอให้ทาง สวรส. จดัจ้างเจ้าหน้าท่ีฝ่ายการเงินท่ีรู้ภาษาองักฤษท่ีมาดแูลเร่ืองนีโ้ดยเฉพาะ เน่ืองจากลงความเห็นเป็น

ข้อสรุปวา่ เป็นจดุท่ีร่ัวไหลของงบประมาณด้านบริหารจัดการได้ 

2.รายงานการเงนิที่จัดเตรียมโดยเจ้าหน้าที่การเงนิต้องมีการตรวจทานโดยทีมตรวจสอบภายในของ สวรส. กลา่วไว้

ในข้อ 4.2 เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบภายในไมมี่หน้าท่ีตรวจสอบรายงานการเงินของโครงการก่อนท่ีสง่ให้แก่ผู้สนบัสนนุทนุ ไมว่า่จะ

เป็นแหลง่ทนุภายในหรือภายนอกประเทศ อย่างไรก็ดี ในสว่นของโครงการวจิยัท่ีผ่านระบบ MMS (IDRC ระยะท่ี 2) จะมีการ

ตรวจสอบภายในอยู่แล้ว  1)งบบริหารจดัการของ APAIR CO ระยะท่ี 1 จ านวนเงิน 14.3 ล้านบาท อยู่นอกกองทนุพฒันา

ระบบสาธารณสขุ (สวรส.) ไม่มีการเบกิจ่ายผา่นระบบของ สวรส. ดงันัน้ งบบริหารจดัการของโครงการ IDRC ระยะท่ี 2 นัน้ 



ฝ่ายการเงินเสนอผู้อ านวยการ สวรส. ให้ IDRC โอนเงินเข้า สวรส. ก่อน แล้วเอาใบเสร็จมาเบกิตามท่ีจ่ายไปจริง (Post-audit) 

ซึ่งประเดน็นี ้ทาง IDRC ก็ยงัเห็นวา่ เป็นการกระท าเช่นนีไ้มเ่ป็นมาตรฐานสากลและไมเ่ป็นไปตามระเบียบของ สวรส.  

2)ไมพ่บร่องรอย หรือหลกัฐานการเบกิจ่ายเงินงบบริหาร 14.3 ล้านบาทของโครงการ IDRC ระยะท่ี 1 เลย 

3)ไมมี่ผลงานหรือรายงานประจ าปีท่ีเกิดจากโครงการ IDRC ระยะท่ี 1 ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ จึงไมมี่หลกัฐานใดๆ 

ปรากฏ  

4)เม่ือเจ้าหน้าท่ีจาก IDRC มาตรวจสอบพบความผดิปกตขิองโครงการ IDRC ระยะท่ี 1 ท่ีจบไปแล้ว และระยะท่ี 2 ท่ีด าเนินการ

อยู่นี ้ศ.นพ.สมเกียรต ิวฒันศริิชยักลุ ผู้อ านวยการ สวรส. (ปี พ.ศ.2557) จึงสัง่ให้ ภญ.พรพศิ ปิดบญัชีช่ือ APEIR CO และได้

แนะน าให้ฝ่ายตรวจสอบภายในจ้างบริษัทเอกชนท่ีช านาญการด าเนินการตรวจสอบตามมาตรฐานสากล 

3.การจ่ายเงนิให้กับสถาบันวจัิยที่รับเงนิผ่าน สวรส. ให้เจ้าหน้าท่ีการเงินตรวจสอบรายงานการเงินของโครงการก่อนจ่าย

เงินงวดตอ่ไป และให้จ่ายตามรายการท่ีเป็นจริงส าหรับการด าเนินงานในช่วงนัน้ๆ กลา่วไว้ในข้อ 4.3 หวัหน้าตรวจสอบภายใน

และหวัหน้าหน่วยสนบัสนนุทัว่ไป ยืนยนัวา่ด าเนินการตามระเบียบของ สวรส. อยู่แล้ว การท่ี IDRC เป็นห่วง ไม่ใช่การจ่าย

งวดเงินของโครงการวจิยั เพราะ IDRC ก็ทราบวา่ โครงการระยะท่ี 1 ซึ่ง IDRC จ่ายโดยตรงถึงนกัวจิยั และท่ี ศ.นพ.สมเกียรต ิ

วฒันศริิชยักลุ ผู้อ านวยการ สวรส. (ปี พ.ศ.2557) ด าเนินการบริหารโครงการ IDRC ระยะท่ี 2 ทัง้หมดอยู่แล้ว แตปั่ญหาท่ีคาใจ

ของIDRC รวมถึงประชาคมก็คือ โครงการ IDRC ระยะท่ี 1 นัน้ ไมมี่หลกัฐานปรากฏใดๆ เลยวา่งบประมาณบริหารโครงการ 

14.3 ล้านบาท ใช้จ่ายกนัอย่างไร ทางฝ่ายตรวจสอบจาก IDRC ท่ีเข้ามาตรวจในช่วง 26-28 กนัยายน 2557 นัน้ ไมพ่บ

หลกัฐานท่ีสามารถตรวจสอบได้เลย 

4.การคัดเลือกเจ้าหน้าที่ประจ าโครงการจะต้องเป็นไปตามขัน้ตอนของ สวรส. รวมทัง้ขัน้เงินเดือนตา่งๆต้องเป็นไปตาม

ระเบียบของ สวรส.กล่าวไว้ในข้อ 4.4 การจ้างเจ้าหน้าท่ีโครงการเป็นไปตามกระบวนการท่ีเป็นแนวปฏิบตัขิอง สวรส. โดยมีการ

จดัท า TOR ของต าแหน่งท่ีต้องการ เปิดรับสมคัร ประกาศในส่ือ การสอบสมัภาษณ์ ประกาศผล  ท่ีกลา่วมาทัง้หมดคือ 

กระบวนการคดัเลือกพนกังาน ท าเหมือนระเบียบของ สวรส. แตร่ะบบการจ่ายเงินเดือนให้แก่พนกังานในโครงการ IDRC นัน้ 

เป็นประเดน็ส าคญัท่ีทาง IDRC ต้องการให้อยู่ในระบบการจดัการของ สวรส. กลา่วคือ การจ่ายเงินเดือนให้แก่พนกังาน ยงั

ด าเนินการจ่ายเงินสดโดย ภญ.พรพศิ ศลิขวธุท์ ไมผ่่านระบบของ HR เป็นประเดน็ท่ีทาง IDRC รับไมไ่ด้ และท่ีส าคญัอีก

ประเดน็หนึ่งคือ การปรับขึน้เงินเดือนนัน้ ไมเ่ป็นไปตามบญัชีโครงสร้างอตัราเงินเดือนของ สวรส. ท่ีใช้กนัอยู่ ณ เวลานัน้ ผลการ

ปฏิบตังิานของพนกังานโครงการแยกคดิจากพนกังานของ สวรส. จึงปรากฏให้เห็นวา่มีการขึน้เงินเดือนท่ีผดิปกต ิมีการจ้าง

กรอบอตัราเงินเดือนผู้ ท่ีจบปริญญาตรี สงูกวา่พนกังานท่ีจบปริญญาเอก ปรากฏหลกัฐานชดัเจน ไมใ่ช่เร่ืองกรอบเงินเดือนท่ี

คณะอนกุรรมการตรวจสอบจะเบ่ียงประเดน็ 

5.หากมีการปรับเปล่ียนหรือโยกย้ายเงนิจากหมวดหน่ึงไปอีกหมวดหน่ึง (reallocations of funds from one 

budget line to the other) จะต้องได้รับความเห็นชอบจากเจ้าหน้าท่ีโปรแกรม IDRC ก่อนลว่งหน้า กลา่วไว้ในข้อ 4.5 



ภญ.พรพศิ ยกตวัอย่างเหตกุารณ์ในโครงการ IDRC ระยะท่ี 2 ซึ่งไมใ่ช่ประเดน็ท่ี IDRC เป็นห่วง ประเดน็ท่ีทาง IDRC 

ต้องการให้เกิดความโปร่งใสในงบบริหารจดัการระยะท่ี 1 จ านวน 14.3 ล้านบาท ไมมี่รายละเอียดหรือหลกัฐานใดๆ ท่ีสามารถ

น ามาแสดงได้ จึงเป็นท่ีเคลือบแคลงสงสยัได้ว่า อาจมีการถ่ายโอนท่ีไมถ่กูระเบียบ จึงแนะน าให้วา่ หากมีการโอนย้ายเงินจาก

หมวดหนึ่งไปยงัอีกหมวดอ่ืนของงบประมาณ ควรได้รับความเห็นชอบจากเจ้าหน้าท่ีโครงการของ IDRC ไมใ่ช่มายกตวัอย่างท่ี

ไมต่รงประเด็นกบัท่ี IDRC ต้องการ 

6.รายงานทางด้านการเงนิรอบคร่ึงปีจะต้องมีการตรวจทานและรับรองโดยผู้ตรวจสอบภายใน รวมทัง้ลงนามโดย

หวัหน้าโครงการ (Project leader) และผู้อ านวยการ สวรส. กลา่วไว้ในข้อ 4.6 การสง่รายงานการเงินให้ IDRC ท่ีผา่น

มา มีการลงนามโดยหัวหน้าโครงการและผู้อ านวยการ สวรส. และตามระบบปฏิบตัิของ สวรส. เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบภายใน จะ

ไมต่รวจสอบและรับรองรายงานการเงินก่อนสง่ให้แหลง่ทนุ คณะอนกุรรมการฯ พยายามเบ่ียงประเดน็วา่ เป็นงบโครงการวจิยั

ของระยะท่ี 1 นัน้ ไมต้่องตรวจสอบเพราะ IDRC จ่ายเองโดยตรง แตป่ระเดน็ส าคญัอยู่ท่ี “งบบริหารจดัการระยะท่ี 1 จ านวน 

14.3 ล้านบาท” นัน้ เป็นรายงานท่ีท าโดย ภญ.พรพศิ ศิลขวธุท์ ท่ีเป็นผู้ด าเนินการตลอดกระบวนการแตเ่พียงผู้เดียว ตัง้แตเ่ป็น

ผู้จดัท างบประมาณ-เขียนโครงการ-ผู้ ใช้เงิน-เบกิจ่าย-ตรวจสอบสทิธ์ิการเบกิจ่าย-การตรวจสอบความถกูต้องของระเบียบ/

ข้อบงัคบัของ สวรส.-จดัท าบญัชีรายการตา่งๆ-รวบรวมเอกสารและใบเสร็จต่างๆ และจดัท ารายงานการเงิน แล้วน ามาให้

ผู้อ านวยการ สวรส. เซ็นร่วมกนั ซึ่งขัน้ตอนทัง้หมดด าเนินการนอกระบบท่ี สวรส. ไมส่ามารถตรวจสอบได้ 

7.ค่าใช้จ่ายต่างๆ ของหัวหน้าโครงการ (Project leader) จะต้องน าส่งมายังทีมการเงนิเพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง

และเหน็ชอบโดยผู้อ านวยการ การให้ความเห็นชอบในคา่ใช้จ่ายต่างๆจะต้องมีการด าเนินการเป็นแตล่ะครัง้ๆ ไปมากกว่า

การรวบรวมสะสมไว้ กลา่วไว้ในข้อ 4.7 เพ่ือให้เกิดความคลอ่งตวัและอิสระในการด าเนินงานของ APEIR CO (ตาม

หลกัการท่ีเสนอในข้อ 2.3) ท่ี นพ.พงษ์พสิทุธ์ิ มอบอ านาจให้ ภญ.พรพศิ อนมุตัใิช้จ่ายเงินในภารกิจตามข้อตกลงระหวา่ง สวรส. 

และ IDRC ในวงเงินไมเ่กิน 5 แสนบาท เน่ืองจาก ทาง IDRC ขอดเูอกสารการเงินในงบบริหารจดัการ 14.3 ล้านบาทใน

โครงการระยะท่ี 1 ทาง ภญ.พรพศิ หวัหน้าโครงการ นพ.พงษ์พสิทุธ์ิ อดีตผู้อ านวยการ และ นพ.สวุทิย์ อดีตประธานอ านวยการ 

IDRC นัน้ ไมส่ามารถหาหลกัฐานการเบกิจ่ายมาแสดงได้ทัง้หมด ทาง IDRC เกรงใจไมอ่ยากให้รือ้ของเก่า จึงได้แนะน าให้

จดัสง่เงินคา่ใช้จ่ายทัง้หมดของหวัหน้าโครงการของระยะท่ี 2 ให้ผา่นทีมงานฝ่ายการเงิน (คนกลาง) เพ่ือให้ตรวจสอบความ

ถกูต้องเหมาะสมเสียก่อน และจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้อ านวยการ สวรส. ด้วย ควรอนมุตัคิา่ใช้จ่ายทุกครัง้ท่ีมีการ

เบกิจ่าย แทนท่ีจะรวบรวมไว้หลายๆ ครัง้ เพ่ือเสนอขอความเห็นชอบทีเดียว ซึ่งเป็นประเดน็ส าคญัท่ีทาง IDRC ไมพ่อใจกบั

เนือ้ความในค าสัง่สถาบนัวจิยัระบบสาธารณสขุท่ี 28/2551 เม่ือวนัท่ี 15 กรกฎาคม 2551 ในการมอบอ านาจของผู้อ านวยการ

ให้แก่หวัหน้าโครงการในระยะท่ี 1 ท าให้กระบวนการขาดการตรวจสอบตามมาตรฐานสากล 

8.ผู้ที่มีอ านาจในการลงนามเพ่ือเบกิเงนิจากบัญชีการใช้จ่ายนัน้อย่างน้อยหน่ึงคนจะต้องมาจากทีมการเงนิ (หวัหน้า

หน่วยสนบัสนนุ) หรือผู้อ านวยการเองกลา่วไว้ในข้อ 4.8 ผู้มีอ านาจเบกิจ่ายจากบญัชีธนาคารมี 3 คน คือ  

1. นส.พรพศิ ศิลขวธุท์  



2. นางธนกร ชยัจิต  

3. นายวชิชกุร สริุยะวงศ์ไพศาล  

 

ผู้ลงนามล าดบัท่ี 2 เป็นพนกังาน สวรส. และล าดบัท่ี 3 เป็นลกูจ้างโครงการ พนกังานทัง้สองคนเป็นผู้ ใต้บงัคบับญัชาของ ภญ.

พรพศิ ศลิขวธุท์ ซึ่งไมส่ามารถคดัค้านการเบกิจ่ายท่ีผิดระเบียบได้ การเบกิจ่ายเบีย้เลีย้งให้ นางธนกร ชยัจิต ก็ถือวา่ผดิระเบียบ

ของ สวรส. แล้ว เพราะพนกังานไมส่ามารถเบกิเบีย้เลีย้งได้จากโครงการของ สวรส. แสดงให้เห็นวา่มีการบริหารการเบกิ

จ่ายเงินงบประมาณท่ีไม่เป็นไปตามระเบียบของ สวรส. ดงันัน้ การเสนอแนะของ IDRC ให้ผู้ลงนามเป็นหวัหน้าหน่วยสนบัสนนุ

เป็นผู้ ร่วมลงนาม เพ่ือให้เกิดระบบการตรวจสอบความโปร่งใส แตค่ าตอบของ ภญ.พรพศิ ศลิขวธุท์ แสดงให้เห็นชดัเจนได้

ด าเนินการเองทัง้หมด ไมผ่า่นการตรวจสอบจากระบบของ สวรส. 

 


