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เรื่อง  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ 

        ปงบประมาณ 2564 (รอบ 6 เดือน) และขออนุมัติเผยแพร Web Site หนวยงาน 

เรียน   สาธารณสุขอำเภอพลพล 
   
  ดวยงานบริหาร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพล ไดจัดทำแผนการปองกันการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ ปงบประมาณ 2564 เพื่อเปนกรอบดำเนินงานในการปองกันและปราบปรามทุจริต และประพฤติมิชอบ 
ในหนวยงานภาครัฐ และแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปงบประมาณ 2564 นั้น 

  บัดนี้ ไดดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการดานการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบเปนที่
เรียบรอยแลว  จึงขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการดานการปองกัน การทุจรติและประพฤติมิชอบ 
ของหนวยงานสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพลประจำปงบประมาณ 2564 (รอบ 6 เดือน)           ดังรายละเอียด
ที่แนบมาพรอมนี้ 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและอนุมัติเผยแพรขอมูล Web Site หนวยงานตอไป 
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รายงานผลดำเนินการ 

ตามแผนปฏิบัติการดานการปองกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ 
ประจำปงบประมาณ 2564 

(รอบ 6 เดือน) 
……………………………………………………….………. 

1.ความเปนมา  
 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพล ไดจัดทำแผนปฏิบัติการดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อใชเปนกรอบดำเนินงานในการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาค
หนวยงาน สามารถนาไปสูการปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม โดยพิจารณาสอดคลองกับเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 พระราชกฤษฎีกา
วาดวยหลักฐานและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.2556 ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและการ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ2560-2564) กำหนดใหปลูกฝงคานิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตสานัก
ในการรักษาศักดิ์ศรีความเปนขาราชการและความซื่อสัตยสุจริต ควบคูกับการบริหารจัดการภาครัฐที่มี
ประสิทธิภาพ เพื่อปองการและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ของรัฐ รวมถึง คำสั่งคณะ
รักษาความสงบแหงชาติ ที่ 69/2557 ลงวันที่18 มิถุนายน 2557 เรื่องมาตรการปองกันและแกไขปญหาการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ ไดมีคำสั่งใหทุกสวนราชการและหนวยงานของรัฐ กำหนดมาตรการ หรือแนวทางปองกัน
และแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในสวนราชการของหนวยงานของรัฐ โดยมุงเนนการสรางธรรมาภิบาลใน
การบริหารงาน และสงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการตรวจสอบ เฝาระวัง เพื่อสกัดกั้นมิใหเกิดการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ ตามนโยบายคณะรัฐมนตรีที่มีพลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ไดแถลงตอสภา
นิติบัญญัติแหงชาติ เมื่อวันที ่12 กันยายน 2557 ขอ 10 เรื่องการสงเสริมการบริหารราชการราชแผนดินที่มีธรร
มาภิบาล รวมถึงมาตรการกระทรวงสาธารณสุข 3ป. 1ค. (ปลูกจิตสำนึก ปองกัน ปราบปราม เครือขาย) โดย
ปงบประมาณ พ.ศ.2563 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพลไดจัดทำแผนปฏิบัติการดานการปองกันและปราบปราม
การทุจริต ดังรายละเอียดตอไปนี้  
ประเด็นยุทธศาสตรที่ : 1  
 ปลูกและปลุกจิตสำนึกการตอตานทุจริต เนนการปรับเปลี่ยนฐานความคิดของคน ในทุกภาคสวนในการ
รักษาประโยชนสาธารณะ  
เปาประสงค : ปลูกและปลุกจิตสำนึกของบุคลากรใหปฏิบัติราชการ เพื่อประโยชนสาธารณะตามหลัก  
ธรรมาภิบาล และดำเนินชีวิตดวยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 มาตรการ ที่ 1  
 การสงเสริมใหบุคลากรในสังกัดปลูกและปลุกจิตสำนึกความซื่อสัตยสุจริต วินัย ความรับผิดชอบ ยึดหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ถือประโยชนสวนรวม แยกเรื่องสวนตัวออกจากหนาที่ ยึดประโยชนสวนรวมเหนือ
ประโยชนสวนตัว  
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 กิจกรรม  
1.ใหความรูและปลุกจิตสำนึกเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย การปองกันผลประโยชนทับซอนสำหรับบุคลากร  
2.การจัดทำสื่อสรางสรรคเพื่อรณรงคกระตุนจิตสำนึกบุคลากรในสังกัด  
3.สนับสนุนการใชประมวลจริยธรรมหรือเกณฑจริยธรรมเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง 
 มาตรการ ที่ 2  
 สงเสริมใหขาราชการและเจาหนาที่ทุกระดับรักษาประโยชนสาธารณะตามหลักธรรมาภิบาล หลัก
กฎหมาย และดำเนินชีวิตดวยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 กิจกรรม  
1.ปฐมนิเทศขาราชการใหม หรือบุคลากรใหม เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบวินัยและการรักษาวินัย  
2.เผยแพรความรูเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน วินัย การรักษาวินัย และใหความรูเรื่อง
กฎหมายแบบเชิงรุก  
ประเด็นยุทธศาสตรที่ : 2  
 บูรณการการทำงานของหนวยงานในการตอตานทุจริต และพัฒนาเครือขายในประเทศ  
เปาประสงค : มีเครือขายเฝาระวังและปองกันการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 มาตรการ  
 สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการติดตามตรวจสอบ เฝาระวังการทุจริต หรือ  
ประพฤติมิชอบ  
 กิจกรรม  
1.การใหความรูดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต แก อสม. และจัดตั้งเครือขาย อสม. ระดับหมูบาน เพื่อ
การเฝาระวังและปองกันการทุจริต  
2.การรับเรื่องรองเรียนรองทุกขและชองทางการชี้เบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ประเด็นยุทธศาสตรที่ : 3  
 พัฒนาความรวมมือกับองคกรตอตานการทุจริตและเครือขายระหวางหนวยงาน  
เปาประสงค : เสริมสราง พัฒนา เครือขายการแจงขอมูล หรือเบาะแสในการปองกันและปราบปรามทุจริต  
 มาตรการ  
 ประสานความรวมมือกับหนวยงาน องคกรตอตานการทุจริต หรือ หนวยงานตรวจสอบการทุจริตหรือ
ประพฤติมิชอบ  
 กิจกรรม  
 การสรางภาคีเครือขายหนวยงานตรวจสอบระดับอำเภอ เพื่อสรางการเสริมสรางความรวมมือในการเฝา
ระวังและปองกันการทุจริต ภายใตกิจกรรมการใหความรูเพื่อปลูกจิตสำนึก บุคลากรสาธารณสุขในการปองกันและ
ตอตานการทุจริต  
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ : 4  
 พัฒนาระบบบริหารและเครื่องมือในการปองกันและปราบปรามทุจริต  
เปาประสงค : มีระบบบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อเฝาระวัง ปองกัน และ ปราบปรามทุจริต  
 มาตรการ  
 พัฒนาระบบบริหารจัดการและกลไกการควบคุม ตรวจสอบ ถวงดุล การใชอำนาจ หนาที่ ในการจัดซื้อ 
จัดจาง ภาครัฐ  
 กิจกรรม 
1.ดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลในการจัดซื้อ จัดหา ยาและเวชภัณฑมิใชยา และวัสดุทั่วไป ตามระเบียบ
กระทรวงสาธารณสุข วาดวยการบริหารจัดการดานยาและเวชภัณฑมิใชยาของสวนราชการ และหนวยงานใน
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2557  
2.การพัฒนาระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของหนวยงานและหนวยบริการในสังกัด  
-การพัฒนาระบบควบคุมภายในสำหรับหนวยงานและหนวยบริการ  
-การสรางภาคีเครือขายการตรวจสอบภายใน  
-การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ  
ประเด็นยุทธศาสตรที่ : 5  
 เสริมสรางองคความรูใหกับบุคลากรดานการตอตานการทุจริต  
เปาประสงค : 1.พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถบุคลากรในสังกัด ในการปองกันและปราบปราม  
การทุจริตภาครัฐ เกิดผลสัมฤทธิ์อยางมีประสิทธิภาพ  
 2.สรางแรงจูงใจใหกับบุคลากรสาธารณสุขปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย โปรงใส ตรวจสอบได  
 มาตรการ  
 พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถดานความรู ดานกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวของในการปฏิบัติงาน 
และการปองกันการทุจริต  
 กิจกรรม  
 อบรมใหความรูเกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและการเสริมสรางวินัย
บุคลากรในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพล 
2.ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที ่2  
 ในไตรมาสที ่2 ประจำปงบประมาณ 2563 ผูรับผิดชอบไดการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการดานการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต ป 2563 แลวดังนี ้ 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ : 1  
 ปลูกและปลุกจิตสำนึกการตอตานทุจริต เนนการปรับเปลี่ยนฐานความคิดของคน ในทุกภาคสวนในการ
รักษาประโยชนสาธารณะ  
เปาประสงค : ปลูกและปลุกจิตสำนึกของบุคลากรใหปฏิบัติราชการ เพื่อประโยชนสาธารณะตามหลัก  
ธรรมาภิบาล และดำเนินชีวิตดวยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
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 มาตรการ ที่ 1  
 การสงเสริมใหบุคลากรในสังกัดปลูกและปลุกจิตสำนึกความซื่อสัตยสุจริต วินัย ความรับผิดชอบ ยึดหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ถือประโยชนสวนรวม แยกเรื่องสวนตัวออกจากหนาที่ ยึดประโยชนสวนรวมเหนือ
ประโยชนสวนตัว 
 กิจกรรม  
 สนับสนุนการใชประมวลจริยธรรมหรือเกณฑจริยธรรมเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง  
 ผลการดำเนินงาน  
 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพลไดกำชับใหกลุมงานในสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตำบลในสังกัด ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of 
Conduct) และประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขวาดวยแนวปฏิบัติเพ่ือตรวจสอบบุคลากรในหนวยงาน
ดานการจัดซื้อจัดจาง พ.ศ.2560 อยางเครงครัด 
 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ : 2  
 บูรณการการทำงานของหนวยงานในการตอตานทุจริต และพัฒนาเครือขายในประเทศ  
เปาประสงค : มีเครือขายเฝาระวังและปองกันการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 มาตรการ  
 สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการติดตามตรวจสอบ เฝาระวังการทุจริต หรือ  
ประพฤติมิชอบ  
 กิจกรรม  
 การรับเรื่องรองเรียนรองทุกขและชองทางการชี้เบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 ผลการดำเนินงาน  
 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพลไดประกาศจัดตั้งศูนยรับเรื่องรองเรียนรองทุกข และแตงตั้งคณะกรรมการ
จัดการเรื่องรองเรียนและหนวยงานที่รับผิดชอบ พรอมทั้งจัดทำหนังสือแจงเวียนชองทางการรับเรื่องรองเรียนให
หนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรเอกชน และประชาชนทั่วไปรับทราบ โดยดำเนินการแลว ผลการดำเนินงาน 
ในรอบ 6 เดือน ไมมีเรื่องรองเรียนรองทุกข 

           
ประเด็นยุทธศาสตรที่ : 3  
 พัฒนาความรวมมือกับองคกรตอตานการทุจริตและเครือขายระหวางหนวยงาน  
เปาประสงค : เสริมสราง พัฒนา เครือขายการแจงขอมูล หรือเบาะแสในการปองกันและปราบปรามทุจริต  
 มาตรการ  
 ประสานความรวมมือกับหนวยงาน องคกรตอตานการทุจริต หรือ หนวยงานตรวจสอบการทุจริตหรือ
ประพฤติมิชอบ  
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 กิจกรรม  
 การสรางภาคีเครือขายหนวยงานตรวจสอบระดับอำเภอ เพื่อสรางการเสริมสรางความรวมมือในการเฝา
ระวังและปองกันการทุจริต ภายใตกิจกรรมการใหความรูเพื่อปลูกจิตสำนึก บุคลากรสาธารณสุขในการปองกันและ
ตอตานการทุจริต 
 
 ผลการดำเนินงาน  
 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพลไดจัดมอบหมายใหบุคลากรจำนวน 3 คน รับผิดชอบงานตรวจสอบภายใน
ประจำหนวยงาน เพื่อเปนคณะกรรมการตรวจสอบภายในประจำหนวยงานระดับอำเภอ และไดจัดทำคำสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบภายในระดับอำเภอ เพื่อดำเนินการตรวจสอบภายในหนวยงาน และโรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตำบลในสังกัด  
 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ : 4  
 พัฒนาระบบบริหารและเครื่องมือในการปองกันและปราบปรามทุจริต  
เปาประสงค : มีระบบบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อเฝาระวัง ปองกัน และ ปราบปรามทุจริต  
 มาตรการ  
 พัฒนาระบบบริหารจัดการและกลไกการควบคุม ตรวจสอบ ถวงดุล การใชอำนาจ หนาที่ ในการจัดซื้อ 
จัดจาง ภาครัฐ  
 กิจกรรม  
 ดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลในการจัดซื้อ จัดหา ยาและเวชภัณฑมิใชยา และวัสดุทั่วไป ตามระเบียบ
กระทรวงสาธารณสุข วาดวยการบริหารจัดการดานยาและเวชภัณฑมิใชยาของสวนราชการ และหนวยงานใน
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2557  
 ผลการดำเนินงาน  
 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพลไดจัดทำหนังสือสั่งการกำชับใหกลุมงานและโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตำบลในสังกัด ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข วาดวยการบริหารจัดการดานยาและเวชภัณฑมิใชยาของ
สวนราชการ และหนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2557 โดย  
 2.การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ สำนักงานสาธารณสุข
อำเภอพลไดดำเนินการขับเคลื่อนแผนงานโครงการการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ ดังนี ้ 
  2.1 จัดการประชุมมอบนโยบายการดำเนินงาน ITA และการปองกันผลประโยชนทับซอนของ
หนวยงานสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพลและโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลในสังกัด เพื่อเปนเวทีใหผูบริหาร
ของหนวยงานมอบนโยบายการทำงาน ITA และรวมกันวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชนทับซอน เพื่อนำมาสูการกำหนดกลไกมาตรการ/แนวทางการปองกันเพื่อยับยั้งการทุจริต หรือปด
โอกาสการทุจริตและผลประโยชนทับซอนของหนวยงาน  
  2.2 จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน ITA ตามกรอบการประเมินดวยการสำรวจหลักฐาน
เชิงประจักษ แกผูรับผิดชอบ ITA และบุคลากรในหนวยงาน  
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  2.3 ดำเนินกิจกรรมประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในหนวยงาน  
  ในปงบประมาณ พ.ศ.2564 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพลเปนเปาหมายในการประเมิน ITA 
ในไตรมาสที่ 1 ซึ่งมีเปาหมาย small success คือ การประเมินตนเองและรวบรวมหลักฐานเชิงประจักษใน
ประเด็นการจัดซื้อจัดจาง EB1- EB5 ผานระดับ 5 จากการประเมินตนเองพบวามีหนวยงานสำนักงานสาธารณสุข
อำเภอพลผานการประเมินในหัวขอ EB1-EB5 ไดคะแนนผานเกณฑระดับ 5 
 สำหรับในไตรมาสที่ 2 ผูรับผิดชอบงาน ITA สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพลไดรวบรวมเอกสารและ
หลักฐานเชิงประจักษ ในหัวขอ EB1-EB24 เรียบรอยครบถวนแลว พรอมจัดสงใหสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ขอนแกน ตรวจสอบเอกสารและสงใหผูประเมินพิจารณาตอไป  
 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ : 5  
 เสริมสรางองคความรูใหกับบุคลากรดานการตอตานการทุจริต  
เปาประสงค : 1.พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถบุคลากรในสังกัด ในการปองกันและปราบปราม  
การทุจริตภาครัฐ เกิดผลสัมฤทธิ์อยางมีประสิทธิภาพ  
        2.สรางแรงจูงใจใหกับบุคลากรสาธารณสุขปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย โปรงใส ตรวจสอบได  
 มาตรการ  
 พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถดานความรู ดานกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวของในการปฏิบัติงาน 
และการปองกันการทุจริต  
 กิจกรรม  
 ประชุมแลกเปลี่ยนใหความรูเกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและการ
เสริมสรางวินัยบุคลากรในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพล 
 ผลการดำเนินงาน 
 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพลไดจัดประชุมแลกเปลี่ยนความรู ทัศนคติ เกี่ยวกับการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ การปองกันผลประโยชนทับซอน และการเสริมสรางวินัยแกบุคลากรใน
สังกัด จำนวน 30 คน ณ หองประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพลจังหวัดขอนแกน วันที่ 4 ธันวาคม 2564 

      
  (นายวชิราวุธ  ผลบุญภิรมย) 
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ       -  ทราบ 

                   ผูรายงาน      -  อนุมัติ นำขึ้นเผยแพร Web Site  

                  
            (นางทัศนีย  ทินราช) 

 สาธารณสุขอำเภอพล 



แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพล 
แนบทาย ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพล 

เรื่อง แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพล 
พ.ศ. 2564 

แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ชือ่หนวยงาน : ..สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพล.จังหวัดขอนแกน. 
วัน/เดือน/ป : 2 มีนาคม ๒๕๖4... 

หัวขอ: ..รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ 

         ปงบประมาณ 2564 (รอบ 6 เดือน) และขออนุมัติเผยแพร Web Site หนวยงาน   
รายละเอียดขอมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 

1. แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการดานการปองกัน ปราบปรามทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ 

2. หนังสือเสนอผูบริหาร และสั่งการ 
3. แบบฟอรมการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผาน Web site หนวยงาน 

Linkภายนอก: … http://www.phonpho.go.th/.......................................... 
หมายเหตุ: …-…………………. 

                       ผูรับผิดชอบการใหขอมูล 

                       

                          

              ผูอนุมัติรับรอง 

(  / ) อนุมัติ        

(   ) ไมอนุมัติ ระบุเหตุผล....................................  

                      

(..นายวชิราวุธ  ผลบุญภิรมย..)                       (นางทัศนีย  ทินราช) 

ตำแหนง ...นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ...... ตำแหนง สาธารณสุขอำเภอพล 

วันที่...๒..เดือน...มีนาคม พ.ศ. ..256๔.......       วันที่...๒..เดือน...มีนาคม พ.ศ. ..256๔.......       
ผูรับผิดชอบการนำขอมูลข้ึนเผยแพร 

 

(นายวชิราวุธ  ผลบุญภิรมย) 
ตำแหนง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
วันที่...๒..เดือน...มีนาคม พ.ศ. ..256๔.......       



 


