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(1) โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน 
  ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค  
  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 กิจกรรมที่ 5 : โครงการอบรมการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ 

 และส่งเสริมคณุธรรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัด 
 กระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

(2) แผนงาน บูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

(3) โครงการ โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (2100253792000000)  

(4) กิจกรรม พัฒนาความรู้ให้บุคลากรสาธารณสุขทุกระดับในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
   (210021000 O 3146)  

(5) สอดคล้องกับนโยบาย / ยุทธศาสตร์ 
 นโยบายรัฐบาล ข้อ 12 การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
     และกระบวนการยุติธรรม 
 นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ข้อ 5 : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
 แนวทางหลัก  แนวทางที่ 2 สร้างกลไกป้องกันการทุจริต 
 แผนแม่บท ฯ  ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างกลไกป้องกันการทุจริต 
    ยุทธศาสตร์ที่ 1 วางระบบรากฐานการส่งเสริมคุณธรรมในกระทรวงสาธารณสุข 
 
(6) หลักการและเหตุผล 
  บริบทตามข้อกำหนดของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ให้ความสำคัญ
กับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างมาก และได้กำหนดไว้ในบทบัญญัติ  
ของรัฐธรรมนูญหลายส่วน ดังนี้ 1) หมวดที่ 3 สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย มาตรา 41 กำหนด 
ให้บุคคลและชุมชนย่อมมีสิทธิ (1) ได้รับทราบและเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครอง  
ของหน่วยงานของรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ (2) เสนอเรื่องราวร้องทุกข์ต่อหน่วยงานของรัฐและได้รับแจ้งผล
การพิจารณาโดยรวดเร็ว และ (3) ฟ้องหน่วยงานของรัฐให้รับผิดเนื่องจากการกระทำหรือการละเว้นการกระทำ
ของข้าราชการ พนักงานราชการ หรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ 2) หมวดที่ 4 หน้าที่ของปวงชนชาวไทย 
มาตรา 50 (10) กำหนดให้บุคคลมีหน้าที่ไม่ร่วมมือหรือสนับสนุนการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ 
และ 3) หมวดที่ 5 หน้าที่ของรัฐ มาตรา 63 กำหนดให้รัฐต้องส่งเสริม สนับสนุน และให้ความรู้แก่ประชาชน
ถึงอนัตรายที่เกิดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน และจัดให้มีมาตรการและกลไก
ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบดังกล่าวอย่างเข้มงวด รวมทั้งกลไกในการส่งเสริม
ให้ประชาชนรวมตัวกันเพื่อมีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้ความรู้ ต่อต้าน หรือชี้เบาะแส โดยได้รับความคุ้มครอง
จากรัฐ ตามกฎหมายบัญญัติ กรอบการดำเนินงานของแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
มุ่งตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 -2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 -
2580) ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
(พ.ศ. 2560-2564) แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ นโยบายเสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัย 
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การทุจริต ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และยุทธศาสตร์ชาติ 
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) 
 กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดทำแผนแม่บทการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
กระทรวงสาธารณสุข ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) และแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข 
ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564) ที่เชื่อมโยงสู่ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) และแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 -2564)  
บนพื้นฐานบริบทของสังคมไทย กระทรวงสาธารณสุข สถานการณ์ และนโยบายรัฐบาล ที่ให้ความสำคัญ 
กับการสร้างวัฒนธรรมการต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการแบบบูรณาการ  
โดยให้เกิดความเข้มแข็งจากภายในและเกิดกระบวนการสร้างวัฒนธรรมสุจริตแบบ “ระเบิดจากข้างใน”  
มีแนวคิดให้คุณธรรมนำการพัฒนา ยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่เชื่อมโยงไปสู่แผนปฏิรูปประเทศ
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข จึงจัดทำโครงการอบรมการจัดทำแผนปฏิบัติ
การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่ งเสริมคุณ ธรรมจริยธรรมของหน่ วยงาน 
ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ
และส่งเสริมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค  
ภายใต้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค (MOPH Integrity  and  Transparency Assessment : MOPH ITA)  

(7) วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต

ประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในทิศทางเดียวกัน 

 2. เพื่อสร้างกลไกที่เหมาะสมในการขับเคลื่อนป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
และการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กระทรวงสาธารณสุข ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 3. เพื่อตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่  3  
(พ.ศ. 2560-2564) และแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564) ที่เชื่อมโยง 
ไปสู่แผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ นโยบายและแผนระดับชาติ 
ว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ นโยบายเสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริต 

(8) กลุ่มเป้าหมายดำเนินการ คือ ผู้รับผิดชอบงาน ITA  และผู้รับผิดชอบงานชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน  
       จำนวนทั้งสิ้น 421 คน ประกอบด้วย 
   8.1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด จำนวน   152  คน 
   8.2 โรงพยาบาลศูนย ์ จำนวน     68  คน 
   8.3 โรงพยาบาลทั่วไป จำนวน   174  คน 
   8.4 สำนักงานเขตสุขภาพ จำนวน     12  คน 
   8.5 ผู้บริหารและผู้จัดการประชุม จำนวน     15  คน  
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(9) งบประมาณ 
   ประมาณการงบประมาณเป็นเงิน 279,340 บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันสามร้อยสี่สิบบาทถ้วน) 
 

(10) ระยะเวลาดำเนินการและสถานที ่
    วันที่ 11 กันยายน 2563  
    โรงแรมที เค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร 
 

(11) แผนการดำเนินการ 
กิจกรรมดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นเตรียมการ 
1. จัดทำโครงการ ฯ เพื่อขออนุมัติ กรกฎาคม 2563 กลุ่มงานป้องกัน ฯ 
2. ขออนุมัติดำเนินการตามโครงการฯ กรกฎาคม 2563 กลุ่มงานป้องกัน ฯ 
3. จัดส่งหนังสือเชิญประชุมตามกลุ่มเป้าหมาย กรกฎาคม 2563 กลุ่มงานป้องกัน ฯ 

5. จัดซื้อ / จัดจ้างตามโครงการฯ กรกฎาคม 2563 กลุ่มงานป้องกัน ฯ 

6. จัดเตรียมเอกสาร กรกฎาคม 2563 กลุ่มงานป้องกัน ฯ 

8. ขอยืมเงินทดรองราชการใช้ในโครงการฯ กรกฎาคม 2563 กลุ่มงานป้องกัน ฯ 

ขั้นดำเนินการ 
- ดำเนินการจัดประชุมวันที่ 11 กันยายน 2563  11 กันยายน 2563 กลุ่มงานป้องกัน ฯ 
ขั้นหลังดำเนินการ 
1. ส่งคืนเงินยืม กันยายน 2563 กลุ่มงานป้องกัน ฯ 

2. เบิกจ่ายค่าจัดประชุมฯ  กันยายน 2563 กลุ่มงานป้องกัน ฯ 

3. สรุปผลการจดัประชุมฯ  กันยายน 2563 กลุ่มงานป้องกัน ฯ 
  

 วิธีการจัดประชุม 
- การบรรยาย / ซักถามอย่างมีส่วนร่วม 

 รายละเอียดงบประมาณ 
 - รายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายเป็นเงิน 279,340 บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันสามร้อย-
สี่สิบบาทถ้วน) มีดังนี ้
 

ลำดับ รายการ จำนวน 
 

อัตราค่าใช้จ่าย 
 

จำนวน 
 

จำนวนเงิน  
(บาท) 

1 ค่าอาหารกลางวัน 421 คน 420 บาท / มื้อ 1 มื้อ 176,820 
2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 421 คน ๕๐ บาท / มื้อ 2 มื้อ 42,100 
3 ค่าพาหนะรถรับจ้างคณะทำงาน  

(ไป-กลับ) 
15 คน 200-5๐๐ 

บาท 
1 เที่ยว 

(ไป-กลับ) 
7,500 

4 ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะทำงาน 15 คน 160 บาท / วัน 1 วัน 2,400 
5 ค่าจ้างถ่ายเอกสารประกอบการอบรม ฯ 421 ชุด 120 บาท / ชุด 1 ครั้ง 50,520 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 279,340 

หมายเหต ุ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยจา่ยได้ 

 

(12) ผู้รับผิดชอบ … 

 





กำหนดการ 
โครงการอบรมการจดัทำแผนปฏิบัติการปอ้งกัน ปราบปรามการทจุริตประพฤติมชิอบ 

และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสขุ  
ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

วันที่ 11 กันยายน 2563  
ณ ห้องแกรนด์คอนเวนชัน่ อาคารแกรนด์คอนเวนชัน่ ชัน้ 6  
โรงแรม ที เค พาเลซ แอนด ์คอนเวนชัน่ กรุงเทพมหานคร 

---------------------------- 
 
วันที่ 11 กันยายน 2563 
เวลา 07.30-09.00 น. - ลงทะเบียน 
เวลา 09.00-09.30 น. - พิธีเปิดโครงการอบรมการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม 
  การทจุริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของหน่วยงาน 
  ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
  โดย นายยงยศ  ธรรมวุฒิ  
   รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เวลา 09.30-12.00 น. - บรรยายการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต 
  ประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของหน่วยงาน 
  ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  โดย นางสาวสุชาฎา  วรินทร์เวช 
   ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
เวลา 12.00-13.00 น. - พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00-16.30 น. - บรรยายการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต 
  ประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัด
  สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค  
  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ต่อ) 
  โดย นางสาวสุชาฎา  วรินทร์เวช 
   ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
 - บรรยายการขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมในหน่วยงานในสังกัด  
  สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค  
  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  โดย นางสาวสุชาฎา  วรินทร์เวช 
   ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
 

---------------------------- 
 
หมายเหต ุ 1. กำหนดการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
  2. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
   ช่วงเช้าเวลา 10.30-10.45 น. และช่วงบ่ายเวลา 14.45-15.00 น. 



 

 

                                                                              แบบฟอร์มจองห้องพกัโรงแรม ทีเค. พาเลซ แอนด์ คอนเวนช่ัน                                                                                  
โครงการอบรมการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกนั ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของหน่วยงาน 

ในสังกดัส านักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ส านักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข 
 จัดอบรมสัมมนา ณ โรงแรม ทีเค. พาเลซ แอนด์ คอนเวนช่ัน  

   วนัที่  11  กนัยายน  2563   

********************************************************************************************** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ช่ือผู้ประสานงาน....................................................................................นามสกลุ.................................................................................................... 
หน่วยงาน / จังหวดั................................................................................................................................................................................................... 
เลขที่........................ตรอกซอย................................ถนน.........................................ต าบล....................................อ าเภอ.......................................... 
จังหวดั................................รหัสไปรษณย์ี................................E-mail : ………………………..…………โทรศัพท์.............................................. 
มือถือ...............................................โทรสาร................................................ 
       ห้องพกัเดีย่ว  (Superior X  TK. 3 Building)    ราคา 1,450.- / บาท / ห้อง / คืน    รวมอาหารเช้า      จ านวน..........ห้อง 
       ห้องพกัคู่       (Superior X  TK. 3 Building)     ราคา 1,500.- / บาท / ห้อง / คืน    รวมอาหารเช้า      จ านวน..........ห้อง  
 ช่ือผู้เข้าพกั.......................................................................พกัคู่กบั.................................................................................... 
 ช่ือผู้เข้าพกั.......................................................................พกัคู่กบั.................................................................................... 
 ช่ือผู้เข้าพกั.......................................................................พกัคู่กบั.................................................................................... 
    เข้าพกัวนัที่...............................................    เวลา....................น.   ออกวนัที่.....................................................    เวลา......................น. 
**  หมายเหตุ     เน่ืองด้วยในช่วงเวลาดงักล่าวห้องพกัทางโรงแรมค่อนข้างแน่น  *** 

1. รบกวนให้โทรเช็คห้องก่อนทีจ่ะโอนเงนิทุกคร้ังค่ะ 
2. กรณเีช็คห้องว่างภายในวนัเดยีวกนัแล้วรบกวนช าระมดัจ ามาก่อนห้องละ 1 คืน  
3. ผู้เข้าพกัจะได้รับการยืนยนัการจองกต่็อเม่ือท่านได้ส่งใบส าเนาโอนเงนิกลบัมาทีโ่รงแรมเท่าน้ัน  / กรณยืีนยนัการส ารองห้องพกั รบกวนโอนเงนิภายใน 28 ส.ค. 2563 
4. หลงัจากส่งแฟกซ์แล้วรบกวนโทรเช็คกบัเจ้าหน้าทีโ่รงแรมทุกคร้ังเพ่ือตรวจสอบเอกสารของท่านภายในวนัเดยีวกนั 

                                  โปรดส่งแฟกซ์ใบโอนเงนิพร้อมแบบฟอร์มจองห้องพัก  และเขียนช่ือ-สกลุ ให้ชัดเจนกลับมาที่  แฟกซ์ 02-574-2622 
***  กรณยีกเลกิห้องพักทางโรงแรมขอสงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจ าห้องพักค่ะ  *** 

                                      กรุณายืนยนัการจองห้องพกั โดยติดต่อ คุณสุพชิญ์ชา / คุณอ้อมทิพย์  เบอร์โทร  02-574-1588 Ext. 7000 , 7001 

                                                       *** Sales of Groups  :  คุณวรวลญัช์  แสงละออ  เบอร์โทร 02-574-1588  Ext. 4017 *** 

 
 
 
 

                                   โรงแรม ทีเค. พาเลซ แอนด์ คอนเวนช่ัน  เลขที่ 54/7 ซ.แจ้งวฒันะ 15 ถ.แจ้งวฒันะ ทุ่งสองห้อง หลกัส่ี กทม. 10210 
                                              โทร. 02-574-1588 ต่อ 7000 , 7001   โทรสาร  02-574-2622 E-mail : rsvn_tkpalace@hotmail.com  

                บัญชีในการโอนเงนิ : บริษัท รักสยาม พรอพเพอร์ตี ้แอนด์ ดเีวลลอปเม้นท์ 2004 จ ากดั 
         ธนาคารกรุงไทย จ ากดั  สาขาแจ้งวฒันะ  

                                                           บัญชีกระแสรายวนั  เลขที ่096-600916-9 

mailto:rsvn_tkpalace@hotmail.com


 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง 

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ชื่อหนว่ยงาน : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
วัน/เดือน/ปี :  16 กรกฎาคม 2563 
หัวข้อ: โครงการอบรมการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริม
 คุณธรรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
 โครงการอบรมการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริม
 คุณธรรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………............ 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................... ...................................................................................... 

 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล ผู้อนุมัติรับรอง 
สุชาฎา  วรินทร์เวช สุชาฎา  วรินทร์เวช 

(นางสาวสุชาฎา  วรินทรเ์วช) (นางสาวสุชาฎา  วรินทรเ์วช) 
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (หัวหน้า) 

วันท่ี  16  เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 วันท่ี  16  เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 
  

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร ่
พศวีร์  วชัรบุตร 

(นายพศวีร ์ วชัรบุตร) 
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 

วันที่  16  เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 
  

 


