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แบบสรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ 

ชื่อหน่วยงาน / ส่วนราชการ กระทรวงสาธารณสุข 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

  รายงานผลการขับเคลื่อนตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ของหน่วยงาน
ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. การประกาศเจตนารมณ์ตามนโยบาย No Gift Policy ขององค์กรหรือหน่วยงาน 

ลำดับที่ ชื่อหน่วยงาน วันที่ประกาศ ข้อมูลประกอบ 

1 กระทรวงสาธารณสุข  
และสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

10 มกราคม 2565 กระทรวงสาธารณสุข โดยนายอนุทิน  
ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุข ได้มีประกาศเจตนารมณ์
นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัล 
ทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift 
Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ลงวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2565  
และสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ได้จัดทำสื่ออินโฟกราฟิก (Infographic) 
ประกาศเจตนารมณ์ฯ ดังกล่าว พร้อมทั้ง
สื่อสารประกาศเจตนารมณ์ฯ ให้หน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  
และหน่วยงานในสังกัดสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ทั้งราชการ
บริหารส่วนกลาง และราชการบริหาร 
ส่วนภูมิภาค ทราบ และนำประกาศ
เจตนารมณ์ฯ รวมทั้งประกาศเจตนารมณ์ฯ 
ในรูปแบบสื่ออินโฟกราฟิก (Infographic) 
สื่อสารบนหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
สามารถเรียกดูประกาศเจตนารมณ์ฯ  
และรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง ได้ที่เว็บไซต์
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  
กระทรวงสาธารณสุข ตามลิงก์ย่อ 
https://moph.cc/hGz-Cgia5  
หรือรหัสคิวอาร์ (QR Code) 
 

 
 
 

 

แบบรายงานการรบัของขวัญและของกำนัลตามนโยบาย No Gift Policy  
จากการปฏิบตัิหน้าที ่สำหรบัหน่วยงาน : ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
       รอบ 6  เดือน    รอบ 12  เดือน  
     (1 ต.ค.64-31 มี.ค.65) (1 เม.ย.65 - 30 ก.ย.65) 
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ลำดับที่ ชื่อหน่วยงาน วันที่ประกาศ ข้อมูลประกอบ 

2 กระทรวงสาธารณสุข  
และสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

16 พฤศจิกายน 2564 กระทรวงสาธารณสุข โดยสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข แจ้งเวียน 
ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกตำแหน่ง 
และทุกระดับของกระทรวงสาธารณสุข  
ถือปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติการให้หรือรับ
ของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่
ของรัฐทุกตำแหน่งและทุกระดับ 
ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด 
พร้อมทั้งจัดทำสื่ออินโฟกราฟิก 
(Infographic) ประชาสัมพันธ์แนวทาง
ปฏิบัติการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์
อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกตำแหน่ง 
และทุกระดับของกระทรวงสาธารณสุข  
โดยนำภาพถ่ายของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุข รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงสาธารณสุข และปลัดกระทรวง
สาธารณสุข มาใช้ประกอบการจัดทำ 
สื่ออินโฟกราฟิก (Infographic) ดังกล่าว 
สามารถเรียกดูหนังสือแจ้งเวียน  
และสื่ออินโฟกราฟิก (Infographic) 
ประชาสัมพันธ์แนวทางปฏิบัติฯ  
ได้ที่เว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน 
การทุจริต กระทรวงสาธารณสุข  
ตามลิงก์ย่อ 
https://moph.cc/5wkpur8G_  
หรือรหัสคิวอาร ์(QR Code) 

 
 

 

3 3.1 กรมการแพทย์ 
3.2 กรมควบคุมโรค 
3.3 กรมการแพทย์ 
 แผนไทย 
 และการแพทย์
 ทางเลือก 
3.4 กรมสนับสนุน 
 บริการสุขภาพ 
3.5 กรมสุขภาพจิต 

ธันวาคม 2564-
มกราคม 2565 

ส่วนราชการระดับกรม หน่วยงานของรัฐ 
ในกำกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุข องค์การมหาชน  
และรัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข จัดทำสื่ออินโฟกราฟิก 
(Infographic) ประชาสัมพันธ์แนวทาง
ปฏิบัติการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์
อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกตำแหน่ง  
และทุกระดับของกระทรวงสาธารณสุข 



- 3 - 
 

ลำดับที่ ชื่อหน่วยงาน วันที่ประกาศ ข้อมูลประกอบ 
3.6 กรมอนามัย 
3.7 สำนักงาน
 คณะกรรมการ 
 อาหารและยา 
3.8 สถาบันพระบรม 
 ราชชนก 
3.9 สถาบันวิจัย 
 ระบบสาธารณสุข 
3.10 สำนักงาน  
  หลักประกันสุขภาพ
  แห่งชาติ 
3.11 สถาบันการแพทย์ 
  ฉุกเฉินแห่งชาติ 
3.12 โรงพยาบาล 
  บ้านแพ้ว  
  (องค์การมหาชน) 
3.13 สถาบันรับรอง 
  คุณภาพ  
  สถานพยาบาล  
  (องค์การมหาชน) 
3.14 องค์การเภสัชกรรม 

ซึ่งเป็นการแสดงเจตนารมณ์ของผู้บริหารสูงสุด
ของหน่วยงาน ตามนโยบายไม่รับของขวัญ
และของกำนัลทุกชนิด 
จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
และเผยแพร่ผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ 
สามารถเรียกดสูื่ออินโฟกราฟิก 
(Infographic) ประชาสัมพันธ์แนวทาง
ปฏิบัติการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์
อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกตำแหน่ง  
และทุกระดับของกระทรวงสาธารณสุข 
ของส่วนราชการระดับกรม หน่วยงาน 
ของรัฐในกำกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุข องค์การมหาชน  
และรัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข ได้ที่เว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
ตามลิงก์ย่อ 
https://moph.cc/hAuA4U9T7  
หรือรหัสคิวอาร์ (QR Code) 

 

 

 

4 หน่วยงานในสังกัดสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ราชการบริหารส่วนภูมิภาค 

ธันวาคม 2564-
มีนาคม 2565 

หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
จัดทำสื่ออินโฟกราฟิก (Infographic) 
ประชาสัมพันธ์แนวทางปฏิบัติการให้หรือรับ
ของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่
ของรัฐทุกตำแหน่งและทุกระดับ 
ของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นการแสดง
เจตนารมณ์ของผู้บริหารสูงสุด 
ของหน่วยงาน ตามนโยบายไม่รับของขวัญ
และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ 
(No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 และเผยแพร่ผ่านทาง 
สื่อสังคมออนไลน์ สามารถเรียกดู 
สื่ออินโฟกราฟิก (Infographic) 
ประชาสัมพันธ์แนวทางปฏิบัติการให้หรือรับ
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ลำดับที่ ชื่อหน่วยงาน วันที่ประกาศ ข้อมูลประกอบ 
ของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่
ของรัฐทุกตำแหน่ง และทุกระดับ 
ของกระทรวงสาธารณสุข ของหน่วยงาน 
ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค  
ได้ที่เว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน 
การทุจริต กระทรวงสาธารณสุข  
ตามลิงก์ย่อ 
https://moph.cc/40mgUHhOS 

 

 

 

2. การปลุกจิตสำนึก หรือสร้างวัฒนธรรมองค์กร 

ลำดับที่ ชื่อหน่วยงาน วันที่ดำเนินการ รูปแบบการดำเนินการ ข้อมูลประกอบ 

1 สำนักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 

17 มีนาคม 2565 อบรมให้ความรู้ สำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข จัดโครงการ TAC 
Watch MOPH and COI 
ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 เพ่ือปรับฐาน
ความคิดของบุคลากรเกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อน  
และการเฝ้าระวัง สอดส่อง 
และแจ้งข้อมูลเบาะแส
เกี่ยวกับการทุจริต สามารถ
เรียกดูรายละเอียดโครงการฯ 
และภาพกิจกรรมฯ  
ได้ที่เว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต กระทรวง
สาธารณสุข ตามลิงก์ย่อ 
https://moph.cc/xOj-iDGpt 
หรือรหัสคิวอาร์ (QR Code) 
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ลำดับที่ ชื่อหน่วยงาน วันที่ดำเนินการ รูปแบบการดำเนินการ ข้อมูลประกอบ 

2 2.1 กรมการแพทย์ 
2.2 กรมควบคุมโรค 
2.3 กรมการแพทย์ 
 แผนไทย 
 และการแพทย์
 ทางเลือก 
2.4 กรมวิทยาศาสตร์ 
 การแพทย์ 
2.5 กรมสนับสนุน 
 บริการสุขภาพ 
2.6 กรมสุขภาพจิต 
2.7 กรมอนามัย 
2.8 สถาบัน 
 พระบรม 
 ราชชนก 
3.9 สำนักงาน 
 หลักประกัน
 สุขภาพแห่งชาติ 
3.10 โรงพยาบาล 
  บ้านแพ้ว  
  (องค์การ 
  มหาชน) 
3.11 องค์การ 
  เภสัชกรรม 

มิถุนายน 2564-
มีนาคม 2565 

จัดทำแนวทางปฏิบัติ ส่วนราชการระดับกรม 
หน่วยงานของรัฐในกำกับ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุข องค์การมหาชน
และรัฐวิสาหกิจ  
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
จัดทำแนวทางปฏิบัติ 
ตามเกณฑ์จริยธรรม 
การจัดซื้อจัดหา 
และการส่งเสริม 
การขายยาและเวชภัณฑ์ 
ที่มิใช่ยา ตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข  
เรื่อง เกณฑ์จริยธรรม 
การจัดซื้อจัดหา 
และการส่งเสริมการขายยา
และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 
ของกระทรวงสาธารณสุข 
พ.ศ. 2564 เพ่ือใช้เป็น
แนวทางปฏิบัติ 
อย่างมีธรรมาภิบาล  
ซึ่งเป็นการป้องกันการรับ
ผลประโยชน์ทับซ้อน  
การรับสินบนในรูปแบบ 
ต่าง ๆ จากบริษัทยา 
หรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา  
ในรูปแบบผลประโยชน์
ทางตรง หรือผลประโยชน์
แอบแฝง เช่น ของขวัญ  
ของกำนัล ทรัพย์สิน 
ประโยชน์อื่นใด 
อันอาจคำนวณเป็นเงินได้ 
เช่น การเดินทาง 
ไปต่างประเทศ เป็นต้น 
สามารถเรียกดูแนวทางปฏิบัติฯ  
ได้ที่เว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต  
กระทรวงสาธารณสุข  
 



- 6 - 
 

ลำดับที่ ชื่อหน่วยงาน วันที่ดำเนินการ รูปแบบการดำเนินการ ข้อมูลประกอบ 
ตามลิงก ์
https://moph.cc/TOFwy_Tgj 
หรือรหัสคิวอาร์ (QR Code) 

 

 

 

3 หน่วยงานในสังกัด
สำนักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข  
ราชการบริหาร 
ส่วนภูมิภาค 

มิถุนายน 2564-
มีนาคม 2565 

จัดทำแนวทางปฏิบัติ หน่วยงานในสังกัดสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
จัดทำแนวทางปฏิบัติ 
ตามเกณฑ์จริยธรรม 
การจัดซื้อจัดหา 
และการส่งเสริมการขายยา
และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา  
ตามประกาศ 
กระทรวงสาธารณสุข  
เรื่อง เกณฑ์จริยธรรม 
การจัดซื้อจัดหา 
และการส่งเสริมการขายยา
และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 
ของกระทรวงสาธารณสุข 
พ.ศ. 2564 เพ่ือใช้เป็น
แนวทางปฏิบัติ 
อย่างมีธรรมาภิบาล  
ซึ่งเป็นการป้องกันการรับ
ผลประโยชน์ทับซ้อน  
การรับสินบนในรูปแบบ 
ต่าง ๆ จากบริษัทยา 
หรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา  
ในรูปแบบผลประโยชน์
ทางตรง หรือผลประโยชน์
แอบแฝง เช่น ของขวัญ  
ของกำนัล ทรัพย์สิน 
ประโยชน์อื่นใด 
อันอาจคำนวณเป็นเงินได้ 
เช่น การเดินทาง 
ไปต่างประเทศ เป็นต้น  
สามารถเรียกดูแนวทางปฏิบัติฯ 
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ลำดับที่ ชื่อหน่วยงาน วันที่ดำเนินการ รูปแบบการดำเนินการ ข้อมูลประกอบ 
ได้ที่เว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต  
กระทรวงสาธารณสุข  
ตามลิงก ์
https://moph.cc/TOFwy_Tgj 
หรือรหัสคิวอาร์ (QR Code) 

 

 

 

4 4.1 สำนักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข  
 1) ศูนย์
ปฏิบัติการต่อต้าน
การทุจริต กระทรวง
สาธารณสุข 
 2) กองบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
 3) โรงพยาบาล
เกาะกูด สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัด
ตราด 
4.2 สำนักงาน
คณะกรรมการ
อาหารและยา 
4.3 กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ 
4.4 กรมการแพทย์ 

25 มีนาคม 2565-
10 สิงหาคม 2565 

อบรมให้ความรู้ สำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข โดยศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต กระทรวง
สาธารณสุข ให้ความรู้
เกี่ยวกับการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน  
ด้วยหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
กระทรวงสาธารณสุข 
STRONG : จิตพอเพียง 
ต้านทุจริต แก่หน่วยงาน 
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
เพ่ือให้บุคลากรกระทรวง
สาธารณสุขมีความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่อง 
การคิดแยกแยะผลประโยชน์
ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวม ความไม่ทน 
และความอาย 
ต่อการทุจริต ดังนี้ 

1. บรรยายในโครงการ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
และการยึดมั่นในผลประโยชน์
ส่วนรวมป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน ในหัวข้อ “การยึดมั่น
ในผลประโยชน์ส่วนรวม
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน" 
แก่บุคลากรสำนักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา 
เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2565 
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ลำดับที่ ชื่อหน่วยงาน วันที่ดำเนินการ รูปแบบการดำเนินการ ข้อมูลประกอบ 

2. บรรยาย หัวข้อ 
“กระทรวงสาธารณสุข 
ใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต 
(Together Against 
Corruption)” ในโครงการ
ฝึกอบรมการพัฒนา
ข้าราชการพลเรือนสามัญ 
ที่อยู่ระหว่างทดลอง 
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
“หลักสูตรการเป็นข้าราชการ
ที่ด”ี รุ่นที่ 6  
ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่  
4 กรกฎาคม 2565 

3. บรรยาย หัวข้อ 
“STRONG จิตพอเพียง 
ต้านทุจริต” และหัวข้อ 
“เปลี่ยนมุมมอง สบส. 
โปร่งใส ใส่ใจคุณธรรม”  
ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
การส่งเสริมและพัฒนา
บุคลากรด้านคุณธรรมสู่สังคม
ที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ เมื่อวันที่ 
21-22 กรกฎาคม 2565 

4. บรรยาย หัวข้อ 
“STRONG จิตพอเพียง 
ต้านทุจริต” ในการประชุม 
เชิงปฏิบัติการ ภายใต้
โครงการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมและการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริต 
กรมการแพทย์ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565  
เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 
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ลำดับที่ ชื่อหน่วยงาน วันที่ดำเนินการ รูปแบบการดำเนินการ ข้อมูลประกอบ 

    5. บรรยายในโครงการอบรม
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
โดยใช้หลักสูตรต้านทุจริต
ศึกษาและการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม 
แก่เจ้าหน้าที่ ตามหลัก 
“พอเพียง วินัย สุจริต  
จิตอาสา” อำเภอเกาะกูด 
ปีงบประมาณ 2565  
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565 

สามารถเรียกดูข้อมูลเกี่ยวกับ
การบรรยายฯ เพิ่มเติม  
ได้ที่เว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต กระทรวง
สาธารณสุข ตามลิงก์ย่อ 
https://moph.cc/8bB7TfUD8 
หรือรหัสคิวอาร์ (QR Code) 

 
 

3. รายงานการรับของขวัญและของกำนัลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ 

ของขวัญและของกำนัลที่ได้รับ จำนวน (ครั้ง) 
ผู้ให้ของขวัญ  
1) หน่วยงานภาครัฐ 487 
2) หน่วยงานภาคเอกชน 482 
3) ประชาชน 525 
4) อ่ืน ๆ 38 
รับในนาม  
1) หน่วยงาน 1,485 
2) รายบุคคล 47 
การดำเนินการเกี่ยวกับของขวัญท่ีได้รับ  
1) ส่งคืนแก่ผู้ให้ 51 
2) ส่งมอบให้แก่หน่วยงาน 1,332 
3) อ่ืน ๆ โปรดระบุ  55 
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แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง 

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ชื่อหน่วยงาน : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
วัน/เดือน/ปี : 14 ธันวาคม 2565 
หัวข้อ: หนังสือส่งรายงานการรับของขวัญและของกำนัลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ 
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 2 (ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2565-30 กันยายน 2565) 
 ถึงสำนักงาน ป.ป.ท. และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
 หนังสือส่งรายงานการรับของขวัญและของกำนัลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ 
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 2 (ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2565-30 กันยายน 2565) 
 ถึงสำนักงาน ป.ป.ท. และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 
Link ภายนอก: ไม่มี 
 
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………............ 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................... ...................................................................................... 

 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล ผู้อนุมัติรับรอง 
พศวีร์  วัชรบุตร สุชาฎา  วรินทร์เวช 

(นายพศวีร์  วัชรบตุร) (นางสาวสุชาฎา  วรินทรเ์วช) 
ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (หัวหน้า) 
วันท่ี  14  เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565 วันท่ี  14  เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565 

  
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร ่

พศวีร์  วชัรบุตร 
(นายพศวีร ์ วชัรบุตร) 

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
วันที่  14  เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565 

  
 




