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  ปงบประมาณ พ.ศ. โ56ไ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กําหนด฿หຌหนวยงาน฿นสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารสวนกลาง  

จัดทําผนปฏิบัติการจัดซืๅอจัดจຌาง ประจําปของหนวยงาน งบดำนินงาน ตามคำรับรองละการประมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับหนวยงาน 

฿นสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปงบประมาณ พ.ศ. โ56ไ ตัวชีๅวัดทีไ 5 ระดับความสํารใจ฿นการจัดทําผนปฏิบัติการจัดซืๅอจัดจຌางประจําปงบประมาณ  

ของหนวยงาน พืไอ฿หຌการดำนินการจัดซืๅอจัดจຌางของหนวยงาน฿นสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีมาตรฐานการจัดซืๅอจัดจຌางภาครัฐดียวกันอยางป็นระบบ 

มีการปรับปรุงกระบวนการจัดซืๅอจัดจຌางป็นเปตามระบียบ หลักกณฑ์ วิธีปฏิบัติละมติคณะรัฐมนตรีทีไกีไยวขຌองอยางถูกตຌองครบถຌวน มีการปຂดผยขຌอมูลอยางมีประสิทธิภาพ
พิไมความปรง฿ส สะดวกตอการตรวจสอบ การดำนินการจะทำ฿หຌประชาชนสามารถขຌาถึงขຌอมูลเดຌดยสะดวกตามพระราชบัญญัติขຌอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. โ5ไเ 

ชวยลดความผิดพลาด฿นการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ละป็นหลักประกัน฿นระดับหนึไงวาการดำนินการดຌานการจัดซื ๅอจัดจຌาง 

ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารสวนกลางนัๅน เมมีการทุจริตละเมมีผลประยชน์ทับซຌอนนื ไองจากเดຌมีการตรียมการป้องกันลวงหนຌา เวຌ 
ดย฿หຌป็นสวนหนึไง฿นการปฏิบัติงานประจำ฿นดຌานการจัดซืๅอจຌางของทุกหนวยงาน ละ฿นกรณีทีไมีความจำป็นตຌองปลีไยนปลงผนการจัดซืๅอจัดจຌางประจำป ตามระบียบ
กระทรวงการคลังวาดຌวยการจัดซื ๅอจัดจຌางการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. โ56เ ขຌอ แใ ฿นกรณีทีไมีความจำป็นตຌองปลี ไยนปลงผนการจัดซืๅอจัดจຌางประจำป ฿หຌจຌาหนຌาทีไ 
หรือผูຌทีไเดຌรับมอบหมายจัดทำรายงานพรຌอมระบุหตุผลทีไขอปลีไยนปลง สนอหัวหนຌาหนวยงานของรัฐพืไอขอความหในชอบละมืไอเดຌรับความหในชอบลຌว฿หຌดำนินการตามขຌอ แแ 
วรรคสาม ฿หຌจຌาหนຌาทีไประกาศผยพรผนดังกลาว฿นระบบครือขายสารสนทศของหนวยงานละ฿หຌปຂดประกาศดยปຂดผย 

 

ศูนย์ปฏบิัตกิารตอ่ตา้นการทจุริต กระทรวงสาธารณสขุ 
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แี หลักการละหตุผล 

 การจัดซืๅอจัดจຌางละการบริหารพัสดุของหนวยงานของรัฐ ตຌองกอ฿หຌกิดประยชน์สูงสุดกหนวยงานของรัฐ ละตຌองสอดคลຌองกับหลักการ คุຌ มคา ปรง฿ส  
มีประสิทธิภาพละประสิทธิผล ตรวจสอบเดຌ ละป้องกันปัญหาทุจริต การ฿หຌละการปຂดผยขຌอมูลกีไยวกับการจัดซืๅอจัดจຌาง ถือป็นมาตรการสำคัญทีไสงสริมกระบวนการ
ป้องกันการทุจริตทีไกิดขึๅน฿นกระบวนการจัดซืๅอจัดจຌางของหนวยงานภาครัฐ ดยพระราชกฤษฎีกาวาดຌวยหลักกณฑ์ละวิธีการบริหารกิจการบຌ านมืองทีไดี พ.ศ. โ5ไๆ 
กำหนด฿หຌสวนราชการตຌองจัด฿หຌมีการปຂดผยขຌอมูลกี ไยวกับงบประมาณรายจายตละป รายการกี ไยวกับการจัดซื ๅอจัดจຌาง ละสัญญา฿ด โ ที ไมีการอนุมัติ                                                                                             
฿หຌจัดซืๅอจัดจຌางลຌว ฿หຌประชาชนสามารถขอดูหรือตรวจสอบเดຌ ณ สถานทีไทำการของสวนราชการ ละระบบครื อขายสารสนทศของสวนราชการ ละตามประกาศ
คณะกรรมการขຌอมูลขาวสารของราชการ รืไองกำหนด฿หຌขຌอมูลขาวสารตามกณฑ์มาตรฐานความปรง฿สละตัวชีๅวัดความปรง฿สของหนวยงานของรัฐ ป็นขຌอมูลขาวสาร 

ทีไตຌองจัดเวຌ฿หຌประชาชนตรวจดูเดຌตามพระราชบัญญัติขຌอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. โ5ไเ กำหนด฿หຌหนวยงานรัฐทีไมีหนຌาทีไ฿นการจัดหาพัสดุ ตຌองปຂดผยขຌอมูลขาวสาร 

ทีไกีไยวขຌองกับการจัดหาพัสดุ พืไอ฿หຌกระบวนการจัดซืๅอจัดจຌางของหนวยงานภาครัฐมีความปรง฿ส ป็นธรรม ละป็นการป้องกันความสียหายทีไอาจกิดขึๅนจากการทุจริต
฿นกระบวนการจัดซื ๅอจัดจຌางหนวยงานภาครัฐ จึงตຌองจัด฿หຌมีการปຂดผยขຌอมูลกี ไยวกับการจัดซื ๅอจัดจຌางทุกรายการละทุกขั ๅนตอน ละตามมติคณะรัฐมนตรี                                              
มืไอวันทีไ ใ ตุลาคม โ5ๆเ ทีไหในชอบ฿หຌหนวยงานภาครัฐถือปฏิบัติละดำนินการตามประกาศคณะกรรมการขຌอมูลขาวสารของราชการ รืไอง กำหนด฿หຌขຌอมูลขาวสาร  

ตามกณฑ์มาตรฐานความปรง฿สของหนวยงานของรัฐป็นขຌอมูลขาวสารทีไตຌองจัดตรียมเวຌ฿หຌประชาชนตรวจดูเดຌ ตามมาตรา ้ วรรคหนึไง ิ่ี  หงพระราชบัญญัติขຌอมูล
ขาวสารของราชการ พ.ศ. โ5ไเ ละประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงวันทีไ ใแ พฤษภาคม พ.ศ. โ5ๆโ  รืไอง นวทางการผยพรขຌอมูลตอสาธารณะ                                                                
ผานวใบเซต์ของหนวยงาน พ.ศ. โ5ๆแ  
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 ปงบประมาณ พ.ศ. โ5ๆไ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เดຌจัดทำคำรับรองละการประมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 

ระดับหนวยงาน฿นสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปงบประมาณ พ.ศ. โ5ๆไ ศูนย์ปฏิบัติการตอตຌานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ป็นจຌาภาพหลักตัวชีๅวัดทีไ 5 
ระดับความสำรใจ฿นการจัดทำผนปฏิบัติการจัดซืๅอจัดจຌางประจำปงบประมาณของหนวยงาน ซึไงป็นตัวชีๅวัด฿นมิติภาย฿น การพัฒนาองค์การ ละกำหนดกรอบการประมินผล 

ตามคำรับรองละการประมินผลการปฏิบัติราชการของตัวชีๅวัดดังกลาว ฿หຌหนวยงาน฿นสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารสวนกลาง จัดทำผนปฏิบัติการ
จัดซืๅอจัดจຌาง ประจำปงบประมาณ พ.ศ. โ5ๆไ งบดำนินงานของหนวยงาน ละดำนินการตามกรอบคำรับรอง ฯ ตัวชีๅวัดทีไ 5 ระดับความสำรใจ฿นการจัดทำผนปฏิบัติการจัดซืๅอ
จ ัดจ ຌางประจำปงบประมาณของหนวยงาน พื ไอ฿ห ຌการจ ัดซ ื ๅอจ ัดจ ຌางของหนวยงาน฿นสังก ัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบร ิหารส วนกลาง  
ป็นเปตามพระราชบัญญัติการจัดซืๅอจัดจຌางละการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. โ5ๆเ กฎกระทรวง ระบียบกระทรวงการคลังวาดຌวยการจัดซืๅอจัดจຌางละการ บริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. โ5ๆเ ละกฎหมายอืไนทีไกีไยวขຌอง  มีมาตรฐานการจัดซืๅอจัดจຌางภาครัฐดียวกันอยางมีประสิทธิภาพ ป็นระบบ พิไมความปรง฿ส สะดวกตอการตรวจสอบ 
ประชาชนสามารถขຌาถึงขຌอมูลเดຌดยสะดวก ชวยลดความผิดพลาด฿นการปฏิบัติงาน ป็นหลักประกัน฿นระดับหนึไงวาการดำนินการดຌานการจัดซืๅอจัดจຌางของหนวยงาน฿นสังกัด
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารสวนกลาง นัๅน เมมีการทุจริตละเมมีผลประยชน์ทับซຌอน นืไองจากเดຌมีการตรียมการป้องกันลวงหนຌาเวຌ ดยกำหนด 

฿หຌป็นสวนหนึไง฿นการปฏิบัติงานประจำ฿นดຌานการจัดซืๅอจຌางของทุกหนวยงาน  
 นอกจากการ฿หຌละปຂดผยขຌอมูลการจัดซื ๅอจัดจຌางลຌว ฿นกรณีที ไมีความจำป็นตຌองปลี ไยนปลงผนการจัดซื ๅอจัดจຌางประจำป ตามระบียบ
กระทรวงการคลังวาดຌวยการจัดซืๅอจัดจຌางการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. โ5ๆเ ขຌอ แใ ฿นกรณีทีไมีความจำป็นตຌองปลีไยนปลงผนการจัดซืๅอ จัดจຌางประจำป ฿หຌจຌาหนຌาทีไ
หรือผูຌทีไเดຌรับมอบหมายจัดทำรายงานพรຌอมระบุหตุผลทีไขอปลีไยนปลง สนอหัวหนຌาหนวยงานของรัฐพืไอขอความหในชอบละมืไอเดຌรับความหในชอบลຌว฿หຌดำนินการ
ตามขຌอ แแ วรรคสาม ฿หຌจຌาหนຌาทีไประกาศผยพรผนดังกลาว฿นระบบครือขายสารสนทศของหนวยงานละ฿หຌปຂดประกาศดยปຂดผย  ทัๅงนีๅ พืไอประยชน์ 
฿นการทบทวนละวางผนการจัดทำผนปฏิบัติการจัดซืๅอจัดจຌาง฿นปงบประมาณตอเป฿หຌมีประสิทธิภาพละกิดความคุຌมคาสูงสุด 

 ดังนัๅน ศูนย์ปฏิบัติการตอตຌานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข จึงรวบรวมผนปฏิบัติการจัดซืๅอจัดจຌาง ประจำปงบประมาณ พ.ศ. โ5ๆไ ของหนวยงาน 

฿นสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารสวนกลาง ตามกรอบคำรับรอง ฯ ตัวชีๅวัดทีไ 5 ระดับความสำรใจ฿นการจัดทำผนปฏิบัติการจัดซืๅอจัดจຌางประจำป 
งบประมาณของหนวยงาน ผนปฏิบัติการจัดซืๅอจัดจຌาง ประจำปงบประมาณ พ.ศ. โ5ๆไ งบดำนินงาน พืไอ฿หຌการจัดซืๅอจัดจຌางของหนวยงานมีความปรง฿ส ปຂดอกาส 

฿หຌมีการขงขันอยางป็นธรรม ตรวจสอบเดຌ มุงนຌนการปຂดผยขຌอมูลตอสาธารณชน 

 

 



 
3 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจําปีของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

งบดำเนินงาน ปรับแผนครั้งที่ 4  

2ี วัตถุประสงค์ 
 โ.แี พืไอ฿หຌหนวยงานมีการวางผนการจัดทำผนปฏิบัติการจัดซืๅอจัดจຌาง฿นปงบประมาณ฿หຌมีประสิทธิภาพละกิดความคุຌมคาสูงสุด 

 โ.โี พืไอ฿หຌการจัดซืๅอจัดจຌางของหนวยงานมีความปรง฿ส ปຂดอกาส฿หຌมีการขงขันอยางป็นธรรม ตรวจสอบเดຌ มุงนຌนการปຂดผยขຌอมูลตอสาธารณชน  

 โ.ใี พืไอ฿หຌป็นเปตามขຌอกำหนดของการประมินคุณธรรมละความปรง฿ส฿นการดำนินงานของหนวยงานภาครัฐ ิ Integrity and Transparency 

Assessment : ITAี ละกรอบการประมินผลตามคำรับรองละการประมินผลการปฏิบัติราชการระดับหนวยงาน฿นสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. โ5ๆไ 

 

ใี กลุมป้าหมาย 

 จำนวน โ็ หนวยงาน ประกอบดຌวย 

 ใ.แี หนวยงาน฿นสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารสวนกลาง จำนวน โโ หนวยงาน ทีไจัดทำคำรับรองละการประมินผลการปฏิบัติราชการ 
ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับหนวยงาน฿นสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปงบประมาณ พ.ศ. โ5ๆไ เดຌก กองกลาง กองกฎหมาย 

กองการตางประทศ กองการพยาบาล กองตรวจราชการ กองบริหารการคลัง กองบริหารการสาธารณสุข กองบริหารทรัพยากรบุคคล กองยุทธศาสตร์ละผนงาน 

กองศรษฐกิจสุขภาพละหลักประกันสุขภาพ กองสาธารณสุขฉุกฉิน ศูนย์ทคนลยีสารสนทศละการสืไอสาร กลุมตรวจสอบภาย฿นสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

กลุมตรวจสอบภาย฿นระดับกระทรวง กลุมพัฒนาระบบบริหาร กลุมสริมสรຌางวินัยละระบบคุณธรรม สำนักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานบริหารครงการรวมผลิตพทย์
พิไมพืไอชาวชนบท สำนักสารนิทศ สำนักสงสริมละสนับสนุนอาหารปลอดภัย วิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข ละศูนย์ปฏิบัติการตอตຌานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

 ใ.โี หนวยงานทีไเมเดຌจัดทำคำรับรองละการประมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับหนวยงาน฿นสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ประจำปงบประมาณ พ.ศ. โ5ๆไ จำนวน 5 หนวยงาน เดຌก สำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ สำนักบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตเทย สำนักครงการ
พระราชดำริ ครงการฉลิมพระกียรติ ละกิจกรรมพิศษ ศูนย์สันติวิธีสาธารณสุข ละศูนย์อำนวยการป้องกันละปราบปรามยาสพติด กระทรวงสาธารณสุข 

 

  



 
4 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจําปีของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

งบดำเนินงาน ปรับแผนครั้งที่ 4  

ไี นิยามศัพท์ 
 ไ.แี การจัดซืๅอจัดจຌาง หมายถึง การดำนินการพืไอ฿หຌเดຌมาซึไงพัสดุดยการซืๅอ จຌาง ชา ลกปลีไยน หรือดยนิติกรรมอืไนตามทีไกำหนด฿นกฎกระทรวง 
 ไ.โี ผนปฏิบัติการจัดซืๅอจัดจຌาง ประจำปของหนวยงาน฿นสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขราชการบริหารสวนกลาง หมายถึง ผนปฏิบัติการ
จัดซืๅอจัดจຌางภาครัฐ ตามพระราชบัญญัติการจัดซืๅอจัดจຌางละการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. โ5ๆเ กฎกระทรวง ระบียบกระทรวงการคลังวาดຌวยการจัดซืๅอจัดจຌางละการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. โ5ๆเ ละกฎหมายอืไนทีไกี ไยวขຌอง ละประกาศผยพร฿นระบบครือขายสารสนทศของกรมบัญชีกลางละหนวยงานของรัฐตามวิธีการทีไกรมบัญชีกลางกำหนด 

ละ฿หຌปຂดประกาศดยปຂดผย ณ สถานทีไปຂดประกาศของหนวยงานของรัฐ นัๅน 

 ไ.ใี การปຂดผยขຌอมูลการจัดซืๅอจัดจຌาง หมายถึง การปຂดผยขຌอมูลกีไยวกับการจัดซืๅอจัดจຌางทุกรายการละทุกขัๅนตอน ละตามมติคณะรัฐมนตรี 
มืไอวันทีไ ใ ตุลาคม โ5ๆเ 

 

5ี ประยชน์ทีไคาดวาจะเดຌรับ 

 5.แี การดำนินการดຌานการจัดซืๅอจัดจຌางของหนวยงาน฿นสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารสวนกลาง มีมาตรฐานการจัดซืๅอจัดจຌางภาครัฐ
ดียวกันอยางมีประสิทธิภาพ ป็นเปตามระบียบ หลักกณฑ์ วิธีปฏิบัติละมติคณะรัฐมนตรีทีไกีไยวขຌองอยางถูกตຌองครบถຌวน พิไมความปรง฿ส สะดวกตอการตรวจสอบ  
ลดความผิดพลาด฿นการปฏิบัติงานของจຌาหนຌาทีไ 
 5.โี การจัดทำขຌอสนอพืไอนำเปปรับปรุงหรือพัฒนากระบวนการจัดซืๅอจัดจຌาง฿นปตอเปของหนวยงาน จะชวย฿หຌการจัดซืๅอจัดจຌางมีประสิทธิภาพ  
กิดความคุຌมคาสูงสุด 

 5.ใี การดำนินการดຌานการจัดซืๅอจัดจຌางของหนวยงาน฿นสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารสวนกลาง เมมีการทุจริตละเมมีผลประยชน์
ทับซຌอน 

 

 

 

 

 

 



 
5 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจําปีของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

งบดำเนินงาน ปรับแผนครั้งที่ 4  

 

 
แผนปฏิบตัิการจัดซื้อจัดจา้งประจาํปี 

ของหนว่ยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบรหิารส่วนกลาง 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

งบดำเนินงาน ปรับแผนครัง้ที่ 4 

 

  



 
6 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจําปีของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

งบดำเนินงาน ปรับแผนครั้งที่ 4  

 

 

 

 

 

กองการต่างประเทศ 
  





 
8 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจําปีของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

งบดำเนินงาน ปรับแผนครั้งที่ 4  

 

 

 

 

ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 

กระทรวงสาธารณสุข 
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ศูนยป์ฏิบตัิการต่อต้านการทจุรติ กระทรวงสาธารณสขุ



 

บบฟอร์มการขอผยพรขຌอมูลผานวใบเซต์ของหนวยงาน฿นราชการบริหารสวนกลาง 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

รืไอง นวทางการผยพรขຌอมูลตอสาธารณะผานวใบเซต์ของหนวยงาน พ.ศ. 256แ 

สำหรับหนวยงาน฿นราชการบริหารสวนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

 

บบฟอร์มการขอผยพรขຌอมูลผานวใบเซต์ของหนวยงาน฿นสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

ชืไอหนวยงาน : ศูนย์ปฏิบัติการตอตຌานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

วัน/ดือน/ปี : โโ มีนาคม โ564 

หัวขຌอ: การขอปรับผนปฏิบัติการจัดซืๅอจัดจຌางของหนวยงาน ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 งบดำนินงาน 
ครัๅงทีไ 4 

รายละอียดขຌอมูล ิดยสรุปหรืออกสารนบี 
 การขอปรับผนปฏิบัติการจัดซืๅอจัดจຌางของหนวยงาน ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 งบดำนินงาน 

ครัๅงทีไ 4 

Link ภายนอก:  ไมมี 

หมายหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………...... 
................................................................................................................................................................................ 
....................................................................................... ............................................................................... 

 

ผูຌรับผิดชอบการ฿หຌขຌอมูล ผูຌอนุมัติรับรอง 
ชนกพร สนสุด สุชาฎา  วรินทร์วช 

นางสาวชนกพร สนสดุ นางสาวสชุาฎา  วรินทร์วช 

ตำหนง นักวิคราะห์นยบายละผนปฏิบัติการ ตำหนง นักวิคราะห์นยบายละผนชำนาญการพิศษ ิหัวหนຌาี 
วันทีไ  โโ  ดือน มนีาคม พ.ศ. 2564 

 

วันทีไ  โโ  ดือน มนีาคม พ.ศ. 2564 

 
 

ผูຌรับผิดชอบการนำขຌอมูลขึๅนผยพร 
นางสาวชนกพร สนสุด 

นักวิคราะห์นยบายละผนปฏิบัติการ 

วันทีไ  โ2  ดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 

 

 

 


