
 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   ส านักงานสาธารณสุข  อ าเภอพังโคน  จังหวัดสกลนคร  ๔๗๑๖๐                                . 
ที่ สน ๐๐๓๓/                                   วันที่  ๒๖  ธันวาคม  ๒๕๖๔                               .                            
เรื่อง  ผลการด าเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพังโคน  
        ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖                       
เรียน  สาธารณสุขอ าเภอพังโคน 
 

   ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐  มาตรา ๙ ก าหนดให้หน่วยงาน
ของรัฐจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้  และต้องด าเนินงานตามมาตรฐาน
เว็บไซต์ภาครัฐ (Government Website Standard) เพื่อให้บริการตามภารกิจและอ านวยความสะดวกให้
ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวก  มีความถูกต้อง  ชัดเ จน  ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน  
ประกอบกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๖  ดัชนทีี่ ๒ การจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุ  ซึ่งก าหนดให้หน่วยราชการจัดท าแผนปฏิบัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๖  แล้วน าเผยแพร่ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์อง
หน่วยงาน 
 

        ดังนั้น เพื่อใหเ้ป็นไปตามวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.๒๕๔๐  และ
การประเมินคุณธรรมและความโปรง่ใสในการด าเนินงารนของหน่วยงานภาครัฐ ปงีบประมาณ ๒๕๖๖  กลุ่ม
งานบรหิารทั่วไป จึงเสนอแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและจดัหาพัสดุของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพงัโคน  
ประจ าปงีบประมาณ ๒๕๖๖  และขออนุญาตเผยแพร่ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของส านักงานสาธารณสุข
อ าเภอพังโคน   
 

                 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพจิารณา  หากเห็นชอบได้โปรด 
   ๑. อนุมัติแผนปฏิบัตกิารจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพสัดุของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพงัโคน  
ประจ าปงีบประมาณ ๒๕๖๖   
   ๒. อนุญาตให้น าแผนปฏิบัติการจัดซือ้จัดจ้างและจัดหาพัสดขุองส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ  
พังโคน  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เผยแพร่ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซตส์ านักงานสาธารณสุขอ าเภอพังโคน 
แทนสรปุผลการด าเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  
                  
 

        (นายมงคล โชตแสง) 
       นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
 

    

 
 
 
               (นายพงษ์ศักดิ์  หัสกรรจ์) 
                                สาธารณสุขอ าเภอพังโคน 
     

“อยู่สกล  รักสกล  ท ำเพือ่สกลนคร” 
 



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพังโคน 
ตามประกาศสาธารณสุขอ าเภอพังโคน 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมลูต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
ส าหรับหน่วยงานในราชการสาธารณสุขอ าเภอพังโคน 

 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสาธารณสุขอ าเภอพังโคน 

ชื่อหน่วยงาน   :     ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพงัโคน 

วัน เดือน ปี    :      วันที่  ๒๖  เดือน ธันวาคม  พ.ศ. 256๕ 
หัวข้อ           :      แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพงัโคน  ประจ าปี 
                         งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
                         รายละเอียดข้อมลู(โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
 
            กลุ่มงานบริหารทั่วไป  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพังโคน  ขออนุญาตน าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และจัดหาพัสดุ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพังโคน  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๖  เผยแพร่ต่อสาธารณะผ่าน
เว็บไซต์ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพังโคน  รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 
 
Link ภายนอก     :     
หมายเหตุ –  
 

ผู้รบัผิดชอบการให้ข้อมลู 
 
 
 
 

(นายมงคล โชตแสง) 
ต าแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

วันที่  ๒๖  เดือน  ธันวาคม   พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ผู้อนุมัตริับรอง 
 
 
 
 

 (นายพงษ์ศักดิ์  หัสกรรจ์) 
ต าแหน่ง  สาธารณสุขอ าเภอพงัโคน 

วันที่  ๒๖  เดือน  ธันวาคม   พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ผู้รบัผิดชอบน าข้อมูลข้ึนเผยแพร ่
 

 

                
                                                        (นายสุดสาคร  สังกฤษ) 

ต าแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ   
วันที่  ๒๖  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. 256๕ 

 



 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   ส านักงานสาธารณสุข  อ าเภอพังโคน  จังหวัดสกลนคร  ๔๗๑๖๐                                   . 
ที่ สน ๐๐๓๓/๘๓๙                              วันที่  ๒๖  ธันวาคม  ๒๕๖๕                                 .                            
เรื่อง ขอความเห็นชอบแผนรายการงบประมาณงบลงทุนของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพงัโคน               .   
       ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖                                                                                          . 
เรียน สาธารณสุขอ าเภอพงัโคน 
   ๑. เรื่องเดิม 
      ด้วย ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพังโคน ได้รับแจ้งจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการ 
ด าเนินงานตามภารกิจพื้นฐานของส านักงานสาธารณสขุอ าเภอ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไม่ได้รับการ 
จัดสรรงบลงทุนประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๖ 
   ๒. ข้อเท็จจริง 
   ๒.๑ เนื่องจากพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ได้
ประกาศราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่  ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลบังคับใช้ในวันที่ ๒๓ สิงหาคม       
พ.ศ. ๒๕๖๐ เผยแพร่ระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่
กรมบัญชีกลาง 
   มาตรา ๑๑ ให้หน่วยงานของรัฐจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี และประกาศก าหนด 
และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น เว้นแต่ 
   (๑) กรณีที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนหรือเป็นพัสดุที่ใช้ในราชการลับ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๕๖ 
(๑) (ค) หรือ (ฉ) 
   (๒) กรณีที่มีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงหรือมีความจ าเป็นต้อง 
ใช้พัสดุโดยฉุกเฉินหรือเป็นพัสดุที่จะขายทอดตลอด ทั้งนี้ตามมาตรา ๕๖ (๒) (ข) (ง) หรือ (ฉ) 
   (๓) กรณีที่เป็นงานจ้างที่ปรึกษาที่มีวงเงินค่าจ้างตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงหรือที่มี 
ความจ าเป็นเร่งด่วนหรือที่เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ ทั้งนี้ตามมาตรา ๗๐ (๓) (ข) หรือ (ฉ) 
   (๔) กรณีที่เป็นงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนหรือที่ 
เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติตามมาตรา ๘๒ (๓) 
   หลักเกณฑ์ วิธีการ และรายละเอียดการจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างตามวรรคหนึ่งและ 
การเปลี่ยนแปลงแผน ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีก าหนด 
   โดยระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ           
พ.ศ. ๒๕๖๐ ส่วนที่ ๕ การจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ข้อ ๑๑ เมื่อหน่วยงานของรัฐได้รับความเห็นชอบวงเงิน 
งบประมาณที่จะใช้ในการจดัซื้อจดัจา้งจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือผูม้ีอ านาจในการพิจารณางบประมาณแล้ว 
ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายในการปฏิบัติงานนั้นจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีเสนอหัวหน้า 
หน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ 
   ตามมาตรา ๑๑ ให้หน่วยงานของรัฐจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี และประกาศ
เผยแพร่ระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลาง
ก าหนด ยังไม่เกิดจึงถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
มาตรา ๑๒๒ ก าหนดว่าให้ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ และบรรดาระเบียบข้อบังคับ 
ประกาศ ข้อบัญญัติและข้อก าหนดใดๆ เกี่ยวกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานของ
รัฐอื่นที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับของระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือระเบียบส านัก 



นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ แล้วแต่กรณีรวมทั้งมติคณะรัฐมนตรี
ที่เกี่ยวกับพัสดุการจดัซื้อจดัจ้างหรอืการบริหารพสัดุของหน่วยงานของรฐัยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไมขั่ดหรือ
แย้งกับพระราชบัญญัติน้ีจนกว่าจะมีกฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศในเรื่องนั้นๆ ตามพระราชบัญญัตินี้ใช้
บังคับ 
   ๒.๒ ตามหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ก าหนดให้มีการประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการ
จัดซื้อจัดจ้าง (ภายในระยะเวลา ๓๐ วันท าการ หลังจากที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ในการนี้ส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอพังโคน ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ได้จัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจดัจ้างเรยีบรอ้ย
แล้ว (รายละเอียดแนบเรียนมาพร้อมนี้) 

๓. ระเบียบ/กฎหมาย 
      ๓.๑ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐  
มาตรา ๑๑ 
      ๓.๒ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ ส่วนที่ ๕ การจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ข้อ ๑๑ 
      ๓.๓ เป็นอ านาจสาธารณสุขอ าเภอพังโคน ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร 
ตามค าสั่งจังหวัดสกลนคร ที่ ๑๑๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง การมอบอ านาจให้รองผู้ว่า
ราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัด และส่วนกลาง และนายอ าเภอ ปฏิบัติราชการแทนและ
ก ากับดูแลแทนผู้ว่าราชการจังหวัด 
   ๔. ข้อพิจารณา/เสนอ 
      จึงเรียนมาเพื่อโปรดพจิารณาหากเห็นชอบโปรด 
      ๑. เห็นชอบแผนการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ซึ่งไม่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณดังกล่าว ส าหรับส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพังโคน 

   ๒. ลงนามในแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จ านวน · รายการ 
ส าหรับส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพังโคน 

      ๓. อนุมัติให้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างส าหรับงบลงทุน ปีงบประมาณ       
พ.ศ.๒๕๖๖ จ านวน ๐ รายการ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และระบบเครือข่าย
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพังโคน, และปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอพังโคน 
  
  
 

        (นายมงคล โชตแสง) 
       นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
 
 
 
 
               (นายพงษ์ศักดิ์  หัสกรรจ์) 
                                สาธารณสุขอ าเภอพังโคน 
 

“อยู่สกล  รักสกล  ท ำเพือ่สกลนคร” 
 



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพังโคน 
ตามประกาศสาธารณสุขอ าเภอพังโคน 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมลูต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๖ 
ส าหรับหน่วยงานในราชการสาธารณสุขอ าเภอพังโคน 

 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสาธารณสุขอ าเภอพังโคน 

ช่ือหน่วยงาน  : ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพงัโคน 
 

วัน เดือน ปี    : วันที่ ๒๖ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

หวัข้อ           : ขอความเห็นชอบแผนรายการงบประมาณงบลงทุนของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพังโคน                   
                ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
                รายละเอียดข้อมลู (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
 

      ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพังโคน ขอให้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างส าหรับงบลงทุน 
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จ านวน ๐ รายการ และปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอพังโคน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 
 
Link ภายนอก     :     
หมายเหตุ –  
 

ผู้รบัผิดชอบการให้ข้อมลู 
 
 
 
 

(นายมงคล โชตแสง) 
ต าแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

วันที่  ๒๖  เดือน  ธันวาคม   พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ผู้อนุมัตริับรอง 
 
 
 
 

 (นายพงษ์ศักดิ์  หัสกรรจ์) 
ต าแหน่ง  สาธารณสุขอ าเภอพงัโคน 

วันที่  ๒๖  เดือน  ธันวาคม   พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ผู้รบัผิดชอบน าข้อมูลข้ึนเผยแพร ่
 

 

                
                                                        (นายสุดสาคร  สังกฤษ) 

ต าแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ   
วันที่  ๒๖  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. 256๕ 

 



 

 บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   ส านักงานสาธารณสุข  อ าเภอพังโคน  จังหวัดสกลนคร  ๔๗๑๖๐                                . 
ที่ สน ๐๐๓๓/๘๓๗                                 วันที่  ๒๖  ธันวาคม  ๒๕๖๕                               .                            
เรื่อง  แจ้งไม่ได้รับงบลงทุน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖                                                                    .                       
เรียน  สาธารณสุขอ าเภอพังโคน 
 

   ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๙ ก าหนดให้หน่วยงาน
ของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ และต้องด าเนินงานตามมาตรฐาน
เว็บไซต์ภาครัฐ (Government  Website  Standard) เพื่อให้บริการตามภารกิจและอ านวยความสะดวกให้
ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมีความถูกต้องชัดเจนครบถ้วนเป็นปัจจุบัน ประกอบกับการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดัชนีความ
โปร่งใส เป็นดัชนีที่ประเมินเกี่ยวกับการให้และเปิดเผยข้อมูลในส่วนของการประเมินความโปร่งใสการจัดซื้อจัด
จ้าง และการจัดหาพัสดุในส่วนงบลงทุนนั้น 
 

   งานบริหาร ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพังโคน ขอแจ้งว่าไม่ได้รับการจัดสรรงบลงทุนใน 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 
 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
                  
 

        (นายมงคล โชตแสง) 
       นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
 

         
 

          ทราบ 

 
 
 
               (นายพงษ์ศักดิ์  หัสกรรจ์) 
                                สาธารณสุขอ าเภอพังโคน 
   

 
 
 
 
 
 

“อยู่สกล  รักสกล  ท ำเพือ่สกลนคร” 



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพังโคน 
ตามประกาศสาธารณสุขอ าเภอพังโคน 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมลูต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
ส าหรับหน่วยงานในราชการสาธารณสุขอ าเภอพังโคน 

 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสาธารณสุขอ าเภอพังโคน 

ชื่อหน่วยงาน   :     ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพงัโคน 

วัน เดือน ปี    :      วันที่  ๒๖  เดือน ธันวาคม  พ.ศ. 256๕ 
หัวข้อ           :      แจ้งไม่ได้รบัจัดสรรงบลงทุน ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
                         รายละเอียดข้อมลู(โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
 
            กลุ่มงานบริหารทั่วไป  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพังโคน แจ้งว่าไม่ได้รับการจัดสรรงบลงทุนใน 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เผยแพร่ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพังโคน  รายละเอียดตาม
เอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 
 
Link ภายนอก     :     
หมายเหตุ –  
 

ผู้รบัผิดชอบการให้ข้อมลู 
 
 
 
 

(นายมงคล โชตแสง) 
ต าแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

วันที่  ๒๖  เดือน  ธันวาคม   พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ผู้อนุมัตริับรอง 
 
 
 
 

 (นายพงษ์ศักดิ์  หัสกรรจ์) 
ต าแหน่ง  สาธารณสุขอ าเภอพงัโคน 

วันที่  ๒๖  เดือน  ธันวาคม   พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ผู้รบัผิดชอบน าข้อมูลข้ึนเผยแพร ่
 

 

                
                                                        (นายสุดสาคร  สังกฤษ) 

ต าแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ   
วันที่  ๒๖  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. 256๕ 

 




