
แบบรายงานผลการก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการการป้องกันปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 

ในรอบ ๖ เดือน ไตรมาส ท่ี ๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓) 
******************************************** 

วัตถุประสงค์ 
๑. เพื่อรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการการป้องกันปราบปรามการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ ในรอบ ๖ เดือน ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน และเสนอให้
ผู้บังคับบัญชาทราบ 

๒. เพื่อประเมินผลส าเร็จของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมภายใต้แผนแม่บทแผนปฏิบัติการการ
ป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่ง
กระจาน  

        หน่วยงานที่รับผิดชอบ  งานบริหารท่ัวไป ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน  
        ผู้รับผิดชอบ  นายไพทูร   ศิลปศร   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  
        ยุทธศาสตร์ที่ ๑  สร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต  
        โครงการ/กิจกรรม ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต“ คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต”(Zero Tolerance)  

  วัตถุประสงค์  ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าหมาย        ผลท่ีได้รับ        วิธีการประเมิน      

เพื่อให้
ผู้บริหาร
แสดงถึง
ความโปร่งใส
ในการ
ปฏิบัติงาน
และจริงใจใน
การต่อต้าน
การทุจริต 

๑.ผู้บริหารมีการแสดง
ความพร้อมรับผิด
(Accoutability) เป็นลาย
ลักษณ์อักษร 
 ๒.มีการประกาศ
เจตนารมณ์ต่อต้านการ
ทุจริตและเผยแพร่สื่อ
สาธารณะ 

บุคลากรในสังกัด 
สสอ.แก่งกระจาน 
จ านวน ๕๔ คน เข้า
ร่วมกิจกรรม พร้อม
แสดงสัญลักษณ์
ต่อต้านการทุจริต  

-ผู้บริหารลงนามในประกาศ
เจตจ านงสุจริตเป็นลาย
ลักษณ์อักษร 
-บุคลากรในสังกัดได้ร่วม
ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้าน
การทุจริต เมื่อวันท่ี ๗ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ จ านวน 
๑ ครั้ง  

-รูปภาพกิจกรรมเผยแพร่
ผ่านเว็ปไซต์โรงพยาบาล
แก่งกระจาน ของEB ๑๕ 
- ประกาศเจตจ านงสุจริต
ของผู้บริหาร )  

ลักษณะของโครงการ/กิจกรรม   เป็นกิจกรรมท่ีด าเนินงานเสร็จส้ิน ภายในปีงบประมาณนั้นๆ 
 ประเภทของโครงการ/กิจกรรม 
             (  /  )   ประชุม/อบรม/สัมมนา                            (  /   )  เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์      
             (     )   สร้างภาคีเครือข่าย                                 (   /  )  ก ากับ/ติดตาม/ประเมินผล      
งบประมาณ โครงการ/กิจกรรม ท่ีไม่ได้ใช้งบประมาณ 
กิจกรรมที่ด าเนินการ    จัดกิจกรรมภายในหน่วยงาน เผยแพร่ผ่านสาธารณะ 
 ประกาศเจตนารมณ์ โดยผู้บริหารและบุคลากรในสังกัด พร้อมให้บุคลากรในสังกัด ไม่กระท าการใดๆท่ีเกิด
ความเส่ียงต่อผลประโยชน์ทับซ้อน และ มีการทุจริต 
ปัญหา/อุปสรรค ในโครงการ/กิจกรรม   ไม่ม ี     



 
 

        ยุทธศาสตร์ที่ ๑  สร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต  
  โครงการ/กิจกรรม โครงการจิตอาสา เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ต้านไวรัสโควิด-19  เดือน มกราคม ๒๕๖๓  

  วัตถุประสงค์  ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าหมาย        ผลท่ีได้รับ        วิธีการประเมิน      
เพ่ือส่งเสริม
ให้บุคลากร
มีจิต
สาธารณะ 
ร่วมกับภาคี
เครือข่าย
สร้างสงัคม
เป็นสุข 

๑.จัดกิจกรรมจิต
อาสาในชุมชน ๕๒ 
หมู่บ้านในวัด
โรงเรียนและ
สถานที่ราชการ 
๒.ทุกภาคส่วนเข้า
ร่วมกิจกรรมจิต
อาสา  
๓.มีแผนปฏิบัติงาน
จิตอาสา 

นายอ าเภอเป็น
ประธาน 
มีส่วนราชการและ
บุคลากรสาธารณสุข 
อสม. ผู้น าชุมชน 
อปท. จิตอาสา และ
ประชาชนในพื้นท่ี 
เข้าร่วมกิจกรรม  

-ทุกภาคส่วนเข้าร่วม
กิจกรรมจิตอาสาตาม
แผนปฏิบัติงาน 
-หมู่บ้าน/ชุมชนได้รับการ
ก าจัดขยะ/ปรับปรุง
สิ่งแวดล้อม สะอาด/
เรียบร้อยข้ึน 
-ถนนและไหล่ทางได้รับการ
พัฒนา/สะดวกต่อ
การจราจรและลดอุบัติเหตุ 
-ล าน้ า คูคลอง มีความ
สะอาดไม่มีสิ่งกีดขวาง ไม่มี
ขยะ ไม่ต้ืนเขิน 
-อ าเภอแก่งกระจานเป็น
แหล่งท่องเท่ียว ท่ีมีจ านวน
นักท่องเท่ียวเพิ่มมากข้ึน  

-รูปภาพกิจกรรมเผยแพร่
ผ่านสื่อสาธารณะ ของEB 
๑๘ 
  

 

 
 



 ลักษณะของโครงการ/กิจกรรม    เป็นกิจกรรมท่ีด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง  
 ประเภทของโครงการ/กิจกรรม 
             (     )   ประชุม/อบรม/สัมมนา                            (  /   )  เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์      
             (  /  )   สร้างภาคีเครือข่าย                                 (   /  )  ก ากับ/ติดตาม/ประเมินผล      
งบประมาณ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่บ้านละ ๒,๐๐๐ บาท 
กิจกรรมที่ด าเนินการ    จัดกิจกรรมจิตอาสาในสถานท่ีราชการ โรงเรียน บ้านพัก/รีสอร์ท โรงแรม ปั๊ม วัด/
ชุมชน มีการแพร่ผ่านส่ือสาธารณะ 
ทุกภาคส่วนราชการ ทุกกระทรวงในพื้นท่ี มีส่วนรว่ม ในกิจกรรมจิตอาสาจิตอาสา เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ต้าน
ไวรัสโควิด-๑๙ 
ปัญหา/อุปสรรค ในโครงการ/กิจกรรม ขาดอุปกรณ์ในการพัฒนา/ปรับปรุงส่ิงแวดล้อม แอลกอฮอล์/หน้ากากอนามัย 

 

        
 
 
 
 



 ยุทธศาสตร์ที่ ๑  สร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต  
  โครงการ/กิจกรรม  ๑.ประชุมคณะกรรมการ/คณะท างานท่ีเกี่ยวข้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ 

                               ๒.จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
                               ๓. ประชุมวิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 

  วัตถุประสงค์  ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าหมาย        ผลท่ีได้รับ        วิธีการประเมิน      
๑.ให้บุคลากร
ได้มีส่วนร่วมใน
การด าเนินงาน
ส่งเสริม
คุณธรรมและ
การป้องกัน
ปราบรามการ
ทุจริต 
๒.บุคลากร
ได้รับความรู้/
เข้าใจแนวทาง
การป้องกัน
ผลประโยชน์
ทับซ้อน 

๑.ร้อยละของ
บุคลากรในสงักัดได้
เข้าร่วมประชุมงาน
ตามตัวชี้วัด ITA 
๒.มีคู่มือฯและ
กรอบแนวทางการ
ป้องกัน
ผลประโยชน์ทับ
ซ้อน 

บุคลากรใน
สังกัด 
สสอ.แก่ง
กระจาน 
จ านวน ๕๔ 
คน 

-ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ
ศูนย์รับเร่ืองร้องเรียน 
คณะกรรมการส่งเสริม
คุณธรรมและการ
บริหารงานท่ีโปร่งใส 
คณะท างานวิเคราะห์ความ
เสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์
ทับซ้อน 
-คู่มือ/ข้ันตอนการรับเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
คู่มือการปฏิบัติงานป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
และรายงานการวิเคราะห์
ความเสี่ยงเกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
-ทุกคู่มือ/ทุกมาตรการ/ทุก
แนวทางได้เผยแพร่ในเว็ป
ไซต์ของรพ.แก่งกระจาน
สามารถเข้าไปศึกษา/
ค้นคว้าและใช้เป็นแนวทาง
ปฏิบัติงานได้  

-รูปภาพกิจกรรมเผยแพร่
ผ่านสื่อสาธารณะ ของEB 
๑๖-EB๒๒ 
-มีคู่มือการปฏิบัติงาน
ป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อน 
-คู่มือการรับเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
-กรอบแนวทางการ
วิเคราะห์ความเสี่ยง
เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับ
ซ้อน  
  

ลักษณะของโครงการ/กิจกรรม    เป็นกิจกรรมท่ีต้องมีการประชุมด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง  
 ประเภทของโครงการ/กิจกรรม 
             (  /  )   ประชุม/อบรม/สัมมนา                            (  /   )  เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์      
             (     )   สร้างภาคีเครือข่าย                                 (   /  )  ก ากับ/ติดตาม/ประเมินผล      
งบประมาณ โครงการ/กิจกรรม ไม่ได้ใช้งบประมาณ 
กิจกรรมที่ด าเนินการ    ประชุมคณะกรรมการหรือคณะท างาน ร่วมคิด/วิเคราะห์ กรอบแนวทาง/มาตรการ/คู่มือ 
                             จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                              เผยแพร่ มาตรการ /คู่มือ/กรอบแนวทางการปฏิบัติงาน  
ปัญหา/อุปสรรค ในโครงการ/กิจกรรม   เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสมีตัวชี้วัดจ านวนมาก 
และยากต่อการจัดท าและปฏิบัติได้ไม่ครอบคลุม 



ยุทธศาสตร์ที่ ๑  สร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต  
โครงการ/กิจกรรม   ประเมินตรวจสอบภายในหน่วยงานในสังกัด ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน 

  วัตถุประสงค์  ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าหมาย        ผลท่ีได้รับ        วิธีการประเมิน      
๑.เพ่ือควบคุม 
ก ากับดูแล
หน่วยงานใน
สังกัดและ
บุคลากรมิให้มี
การกระท าผิด
วินัย และทุจริต 
ประพฤติมิชอบ 
 

๑.ร้อยละ ๘๐ ของ
หน่วยงานผ่าน
เกณฑ์การประเมิน
ตรวจสอบภายใน
ตามเกณฑ์ของ
คณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน 

รพช. ๑ แห่ง 
สสอ. ๑ แห่ง 
รพ.สต.๙ 
แห่ง 

-ผลการประเมินตรวจสอบ
ภายในของหน่วยงานสสอ.
ซึ่งได้รับการประเมินจากทีม
สสจ.พบ.พบว่าผา่นเกณฑ์
การประเมินมากกว่าร้อยละ 
๘๐ มีข้อเสนอแนะ/แก้ไข
ปรับปรุงให้ถูกต้องตาม
ระเบียบฯ 
-ผลการประเมินตรวจสอบ
ภายใน รพ.สต.ท้ัง ๙ แห่ง
ผ่านเกณฑ์การประเมิน
คะแนนมากกว่าร้อยละ ๘๐  
ท้ัง ๙ แห่ง 
-ไม่พบความเสี่ยงต่อการ
ทุจริตและความเสี่ยงต่อ
ผลประโยชน์ทับซ้อน และ
ไม่มีข้อร้องเรียนด้านการจัด
พัสดุและกระบวนการจัดซื้อ
จัดจ้าง 

-รูปภาพกิจกรรมเผยแพร่
ผ่านสื่อสาธารณะ ของEB 
๑๙ 
-ประเมินตามเกณฑ์
มาตรฐานการควบคุม
ภายในของ
คณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน  
  

ลักษณะของโครงการ/กิจกรรม    เป็นกิจกรรมท่ีต้องมีการประเมิน อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง   
 ประเภทของโครงการ/กิจกรรม 
             (     )   ประชุม/อบรม/สัมมนา                            (      )  เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์      
             (     )   สร้างภาคีเครือข่าย                                 (   /  )  ก ากับ/ติดตาม/ประเมินผล      
งบประมาณ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณจาก รพ.แม่ข่าย ๑๒,๐๐๐ บาท 
กิจกรรมที่ด าเนินการ    ประชุมคณะกรรมการทีมประเมินตรวจสอบภายในของเครือข่ายและจัดท าแผน 

  การประเมินประชุมช้ีแจงแนวทางการประเมินแก่บุคลากรใน รพ.สต. ทราบปฏิบัติตาม 
                              ติดตามประเมินตรวจสอบภายในตามแผนปฏิบัติงาน /สรุปรายงานเสนอผู้บังคับบัญชา 
                              แจ้งผลการประเมินและข้อเสนอแนะ/ปรับปรุงแก้ไขแก่รพ.สต.  
ปัญหา/อุปสรรค ในโครงการ/กิจกรรม   เกณฑ์การประเมินมีหลายข้อ ทีมประเมินมีจ านวนน้อย บางครั้ง
ตรวจสอบไม่ครอบคลุม การจัดเก็บเอกสารหลักฐานส าคัญของ รพ.สต.บางแห่งไม่เป็นหมวดหมู่ 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ : การพัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก ( Develop a proactive anti-fraud system) 
โครงการ/กิจกรรม   โครงการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

  วัตถุประสงค์  ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าหมาย        ผลท่ีได้รับ        วิธีการประเมิน      
๑.เพ่ือส่งเสริม
ให้บุคลากรมี
ความรู้การ
ประเมิน
คุณธรรมและ
ความโปร่งใส 
๒.เพ่ือบุคลากร
มีความรู้เรื่อง
ผลประโยชน์
ทับซ้อน และ
วิเคราะห์ความ
เก่ียวกับ
ผลประโยชน์
ทับซ้อนได้ 

๑.ร้อยละ ๙๐ ของ
บุคลากรได้รับการ
อบรมตาม
โครงการฯ 

 

บุคลากร 
๖๐ คน 
 

-บุคลากรในสังกัดได้รับ
ความรู้ตามตัวช้ีวัดการ
ประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ 
-บุคลากรได้รับความรู้เร่ือง
ผลประโยชน์ทับซ้อนและได้
ร่วมวิเคราะห์ความเสี่ยง
เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับ
ซ้อน และสร้างกรอบ
แนวทางป้องกันฯ 

-รูปภาพกิจกรรมเผยแพร่
ผ่านสื่อสาธารณะ 
-มีมาตรการป้องกันความ
เสี่ยงฯ 
-มีรายงานการวิเคราะห์
ความเสี่ยงเกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

ลักษณะของโครงการ/กิจกรรม    จัดท าโครงการ ปีละ ๑ ครั้ง   
 ประเภทของโครงการ/กิจกรรม 
             (  /  )   ประชุม/อบรม/สัมมนา                            (  /   )  เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์      
             (     )   สร้างภาคีเครือข่าย                                 (   /  )  ก ากับ/ติดตาม/ประเมินผล      
งบประมาณ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ๔,๐๐๐ บาท (สสจ. ด าเนินการ) 
กิจกรรมที่ด าเนินการ           ยังไม่ได้ด าเนินการ 
ปัญหา/อุปสรรค ในโครงการ/กิจกรรม   ไม่ม ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน.....จังหวัดเพชรบุรี  งานบริหารท่ัวไป ๐๓๒-๔๕๙๒๘๑ 
ท่ี  พบ ๐๘๓๒.๐๐๑/๑๖๑     วันท่ี  ๑๓  มีนาคม  ๒๕๖๓ 
เร่ือง รายงานผลการก ากับ ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

และประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓   
เรียน  สาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน 

 ตาม แนวทางการด าเนินงานตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ 
(ITA) ก าหนดให้หน่วยงาน มีการก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต  (EB ๒๔) 
นั้น งานบริหารท่ัวไป ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน ขอรายงานความก้าวหน้าของการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ ท่ี ๑ สร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต  
 ๑. โครงการประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต“ คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต”(Zero Tolerance)  
 ๒. โครงการจิตอาสา ท าความดีด้วยหัวใจ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระบรมราชาภิเษก 
 ๓. ประชุมคณะกรรมการ/คณะท างานท่ีเกี่ยวข้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ 
 ๔. จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 ๕. ประชุมวิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
 ๖. ประเมินตรวจสอบภายในหน่วยงานในสังกัด 
 ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ : การพัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก ( Develop a proactive anti-fraud system) 
 ๑. โครงการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

 ในการนี้ งานบริหารท่ัวไป ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน ขอเสนอรายงานผลการก ากับ 
ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบั ติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไตรมาสท่ี ๒ รอบ ๖ เดือน และขออนุญาตเผยแพร่แผนปฏิบัติการฯ ดังกล่าว ผ่านเว็ปไซต์
ของโรงพยาบาลแก่งกระจาน รายละเอียดตามเอกสารท่ีแนบมา 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุญาตเผยแพร่ผ่านบนเว็ปไซต์ต่อไป 

 
(นายไพทูร  ศิลปศร) 

นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
         - อนุญาต 
                                             

 

   (นายสุขประเสริฐ  ทับสี) 
       นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  รักษาราชการแทน 

สาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน 
      ๑๓  มีนาคม  ๒๕๖๓ 



 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน 
ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เร่ือง  แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลแก่งกระจาน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ช่ือหน่วยงาน : …ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี…………………………..………………… 

วัน/เดือน/ปี : ๑๓  มีนาคม  ๒๕๖๓…………………………………………………………….. 

หัวข้อ : ๑. รายงานผลการก ากับ ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓   
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) : ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ได้จัดท า
รายงานผลการก ากับ ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓  ตามเอกสารท่ีแนบมา 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Link ภายนอก : www.kaengkrachan-hotpital.com……………………………………………………. 
หมายเหตุ : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล 
 
 

(นายไพทูร   ศิลปศร) 
ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

  วันท่ี..๑๓...เดือน มีนาคม....พ.ศ. ๒๕๖๓........ 
 

ผู้อนุมัติรับรอง 
 
 

                  (นายสุขประเสริฐ   ทับสี) 
          ต าแหน่ง สาธารณสุขอ าเภอแก่งกระจาน 

   วันท่ี..๑๓...เดือน มีนาคม....พ.ศ. ๒๕๖๓........ 

ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
 
 

(นางสาวศุภณัฏฐ์   โสภณจิรโรจน์ ) 
ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 

วันท่ี..๑๓...เดือน มีนาคม....พ.ศ. ๒๕๖๓........ 
   
  


