
 
 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  กลุ่มงานบริหารทั่วไป  โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย   โทร.   055-673-137    

ที่  สท ๐๐๓๒.3๐1.1/077                                วันที่     8  พฤศจิกายน  ๒๕64              

เรื่อง ขออนุมัติแผนปฏิบัติงานการป้องกันปราบปรามทุจริต และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรม
จริยธรรมของโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย ประจ าปีงบประมาณ 2565                                 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย 

  ตามที่โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย ได้เน้นกระบวนการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบโดยสอดคล้องกับแนวทางการปฏิบัติของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ดังนั้น 
โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย จึงได้จัดท าแผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 เพ่ือให้บรรลุตามเป้าของยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด ภายใต้แผนบูรณาการที่เชื่อมโยงกับทุกยุทธศาสตร์ที่
เกี่ยวกับการป้องกันการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมถึงการจัดท าแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม
และจริยธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่สอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน 
และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์(ฉบับปรับปรุง) มุ่งเน้นการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้มีความ
ต่อเนื่อง และมีทิศทางเดียวกัน    
     
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและอนุมัติเพ่ือเผยแพร่บนเว็บไซต์โรงพยาบาลต่อไป 
 

   
 
                 (นางภัทรพร   ปิลาผล) 
                นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
         
 
 
          

          ทราบ / ด าเนินการ 
 
 
 
 

                      (นายสุทนต์  ทั่งศิริ) 
               ผู้อ านวยการโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย 

 
 
 
 







นโยบายรัฐบาล ข้อ 10. การส่งเสริมบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภบิาลและการปอ้งกนัปราบปรามการทจุริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ข้อ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของหนว่ยงานทกุระดับทั้งการบริหารการเงินการคลัง การบริหารก าลังคน และการบริหารข้อมูลสาธารณสุข เพื่อสนบัสนนุการปฏรูิปสาธารณสุขและปฏรูิปประเทศ

ยทุธศาสตร์ว่าด้วยการปอ้งกนัและปราบปรามการทจุริตและประพฤติมิชอบ ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564) ยทุธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทจุริต ยทุธศาสตร์ที่ 4 พฒันาระบบการปอ้งกนัทจุริตเชิงรุก

แนวทาง ปลูกฝังวิธีคิด ปลูกจิตส านกึใหม้ีวัฒนธรรมและประพฤติส่ือสัตยสุ์จริต 1. ปลูกฝังวิธีคิด ปลูกจิตส านกึ ใหม้ีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซ่ือสัตยสุ์จริต 2. กระบวนการปอ้งกนัการทจุริตใหม้ีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ 3. กระบวนการสนบัสนนุแนวร่วม

ปฏบิติักบัภาคเอกชนในการต่อต้านการทจุริต 4. กระบวนการปราบปรามการทจุริต 5. กระบวนการส่งเสริมคุณธรรม 6. กระบวนการคุ้มครองจริยธรรม

แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงสาธารณสุข ฉบบัทื่ 1 (พ.ศ.2560 - พ.ศ.2564) ยทุธศาสตร์ที่ 1 วางระบบรากฐานการส่งเสริมคุณธรรม

แผนแม่บท สธฯ ระยะ 5 ป ียทุธศาสตร์ที่ 1 สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทจุริตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง ยทุธศาสตร์ที่ 2 สร้างกลไกการปอ้งกนัการทจุริต ยทุธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทจุริต

ตัวชีว้ัดที่ 1 อตัราการทจุริตในโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย = 0% 2. การประเมิน ITA = 100% (ทกุไตรมาส) 3. อตัราการประเมิน EIA = 90% (5 มิติ)

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ยทุธศาสตรที่ 1 สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1 กจิกรรมจัดพธิีถวายสัตยป์ฏญิาณเพื่อ
เปน็ข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

เพื่อใหเ้กดิวัฒนธรรมองค์กรใน
การต่อต้านการทจุริต

1 คร้ัง อยูใ่นการ
ด าเนนิงาน

ปกติ

มีกจิกรรมจัดพธิีถวายสัตย์
ปฏญิาณเพื่อเปน็ข้าราชการ
ที่ดีและพลังของแผ่นดิน
อยา่งนอ้ยปลีะ 1 คร้ัง

คกก. ชมรม 
จริยธรรม

2 ส่งเสริมใหผู้้ปฏบิติังานปฏบิติัตาม
ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของ
ผู้บริหารและปฏบิติังานอยา่งต่อเนือ่ง

 1. เพื่อลด ปอ้งกนั และขจัด
ปญัหาการทจุริตอยา่งยัง่ยนื       
  2. เพื่อใหผู้้ปฏบิติังานสามารถ
ท าตามระเบยีบที่ก าหนดอยา่ง
ถูกต้อง

6 คร้ัง อยูใ่นการ
ด าเนนิงาน

ปกติ

มีการมอบนโยบาย เร่ือง
คุณธรรม จริยธรรม ในการ
ปฏบิติังาน และ ชีแ้จงใน
วาระการประชุม เจ้าหนา้ที่ 
รพ.  2 เดือน/คร้ัง

คกก.บริหาร
โรงพยาบาล

3 ส่งเสริมใหบ้คุลากรทกุระดับใหเ้ข้ารับการ
อบรม ด้าน จริยธรรม คุณธรรมเพื่อ
ปอ้งกนัการทจุริตในหนา้ที่ราชการ

1. เพื่อใหผู้้ปฏบิติังานสามารถท า
ตามระเบยีบที่ก าหนดอยา่งถูกต้อง
2. เพื่อใหเ้กดิการจัดการความรู้ 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม

60 คน เงินบ ารุง ร้อยละ 100 ของบคุลากรที่
เข้าร่วมโครงการ ได้รับ
ความรู้ ด้าน จริยธรรม และ
คุณธรรม ในการปฏบิติังาน

คคก.ชมรม
จริยธรรม
+HRD

แผนการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมชิอบ และส่งเสริมคุณธรรม โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย ปีงบประมาณ พ .ศ.2565

กลยทุธ์ที่ 1 สร้างบุคลากรเป็นคนดีและเก่ง มจีิตส านึก ยดึหลักคุณธรรม จริยธรรม

ล าดับที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณ

 
(บาท)

ตัวชีว้ัด ผู้รับผิดชอบหลัก
ระยะเวลาการด าเนินงาน

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4



นโยบายรัฐบาล ข้อ 10. การส่งเสริมบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภบิาลและการปอ้งกนัปราบปรามการทจุริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ข้อ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของหนว่ยงานทกุระดับทั้งการบริหารการเงินการคลัง การบริหารก าลังคน และการบริหารข้อมูลสาธารณสุข เพื่อสนบัสนนุการปฏรูิปสาธารณสุขและปฏรูิปประเทศ

ยทุธศาสตร์ว่าด้วยการปอ้งกนัและปราบปรามการทจุริตและประพฤติมิชอบ ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564) ยทุธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทจุริต ยทุธศาสตร์ที่ 4 พฒันาระบบการปอ้งกนัทจุริตเชิงรุก

แนวทาง ปลูกฝังวิธีคิด ปลูกจิตส านกึใหม้ีวัฒนธรรมและประพฤติส่ือสัตยสุ์จริต (1. ปลูกฝังวิธีคิด ปลูกจิตส านกึ ใหม้ีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซ่ือสัตยสุ์จริต 2. กระบวนการปอ้งกนัการทจุริตใหม้ีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ 3. กระบวนการสนบัสนนุแนวร่วม

ปฏบิติักบัภาคเอกชนในการต่อต้านการทจุริต 4. กระบวนการปราบปรามการทจุริต 5. กระบวนการส่งเสริมคุณธรรม 6. กระบวนการคุ้มครองจริยธรรม

แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงสาธารณสุข ฉบบัทื่ 1 (พ.ศ.2560 - พ.ศ.2564) ยทุธศาสตร์ที่ 1 วางระบบรากฐานการส่งเสริมคุณธรรม

แผนแม่บท สธฯ ระยะ 5 ป ียทุธศาสตร์ที่ 1 สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทจุริตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง ยทุธศาสตร์ที่ 2 สร้างกลไกการปอ้งกนัการทจุริต ยทุธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทจุริต

ตัวชีว้ัดที่ 1 อตัราการทจุริตในโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย = 0% 2. การประเมิน ITA = 100% (ทกุไตรมาส) 3. อตัราการประเมิน EIA = 90% (5 มิติ)

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ยทุธศาสตร์ที่ 2 สร้างกลไกการป้องกันการทุจริต

1 ประชุมคณะกรรมการชมรมจริยธรรม
ไตรมาสละ 1 คร้ัง (4 คร้ัง/ป)ี

1. เพื่อใหม้ีกระบวนการก ากบั 
ติดตามอยา่งมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อใหผ้ลการด าเนนิงาน
เกดิประสิทธิผลสูงสุด

คกก. ชมรม
 จริยธรรม

อยูใ่นการ
ด าเนนิงาน

ปกติ

มีการติดตามการด าเนนิงาน 
กจิกรรม ของคณะกรรมการ
อยา่งต่อเนือ่ง

คกก. ชมรม 
จริยธรรม

2 คัดเลือกบคุคลต้นแบบด้าน "จริยธรรมใน
หนว่ยงานและคนดีศรีสัชนาลัย"

เพื่อสร้างแรงจูงใจ ใหบ้คุลากร 
มีการปฏบิติัตน โดยใช้หลัก
คุณธรรม จริยธรรม และความ
โปร่งใสในการท างาน

บคุลากรใน
โรงพยาบาล

อยูใ่นการ
ด าเนนิงาน

ปกติ

มีบคุคลต้นแบบ ด้าน 
"จริยธรรมในหนว่ยงานและ
คนดีศรีสัชนาลัย"

คคก.รพ.
คุณธรรม

3 กจิกรรมถวายเทยีนพรรษาและปฏบิติั
ธรรม วัด/ส านกัปฏบิติัธรรม 9 แหง่

เพื่อใหเ้จ้าหนา้ที่ มีกจิกรรมที่
ส่งเสริมด้านศีลธรรม และ
จริยธรรมร่วมกนั

1 กจิกรรม เงินบ ารุง มีกจิกรรมถวายเทยีนพรรษา
 1 คร้ัง

คกก. ชมรม 
จริยธรรม

กลยทุธ์ที่ 2 ส่งเสริมให้บุคลากรยดึหลักคุณธรรม จริยธรรม และความซ่ือสัตยส์ุจริต

ล าดับที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณ

 
(บาท)

ตัวชีว้ัด ผู้รับผิดชอบหลักไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ระยะเวลาการด าเนินงาน



นโยบายรัฐบาล ข้อ 10. การส่งเสริมบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภบิาลและการปอ้งกนัปราบปรามการทจุริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ข้อ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของหนว่ยงานทกุระดับทั้งการบริหารการเงินการคลัง การบริหารก าลังคน และการบริหารข้อมูลสาธารณสุข เพื่อสนบัสนนุการปฏรูิปสาธารณสุขและปฏรูิปประเทศ

ยทุธศาสตร์ว่าด้วยการปอ้งกนัและปราบปรามการทจุริตและประพฤติมิชอบ ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564) ยทุธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทจุริต ยทุธศาสตร์ที่ 4 พฒันาระบบการปอ้งกนัทจุริตเชิงรุก

แนวทาง ปลูกฝังวิธีคิด ปลูกจิตส านกึใหม้ีวัฒนธรรมและประพฤติส่ือสัตยสุ์จริต 1. ปลูกฝังวิธีคิด ปลูกจิตส านกึ ใหม้ีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซ่ือสัตยสุ์จริต 2. กระบวนการปอ้งกนัการทจุริตใหม้ีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ 3. กระบวนการสนบัสนนุแนวร่วม

ปฏบิติักบัภาคเอกชนในการต่อต้านการทจุริต 4. กระบวนการปราบปรามการทจุริต 5. กระบวนการส่งเสริมคุณธรรม 6. กระบวนการคุ้มครองจริยธรรม

แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงสาธารณสุข ฉบบัทื่ 1 (พ.ศ.2560 - พ.ศ.2564) ยทุธศาสตร์ที่ 1 วางระบบรากฐานการส่งเสริมคุณธรรม

แผนแม่บท สธฯ ระยะ 5 ป ียทุธศาสตร์ที่ 1 สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทจุริตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง ยทุธศาสตร์ที่ 2 สร้างกลไกการปอ้งกนัการทจุริต ยทุธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทจุริต

ตัวชีว้ัดที่ 1 อตัราการทจุริตในโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย = 0% 2. การประเมิน ITA = 100% (ทกุไตรมาส) 3. อตัราการประเมิน EIA = 90% (5 มิติ)

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ยทุธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต

1 กจิกรรมส่งเสริมใหเ้จ้าหนา้ที่ในสังกดัเข้า
ร่วมในแผนงาน/โครงการ/กจิกรรมที่
เกีย่วกบัการส่งเสริมการด าเนนิชีวิตและ
พฒันาตนเองตามหลักศาสนาหลักปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพยีงรวมทั้งหลักคุณธรรม 
จริยธรรม ธรรมภบิาล

1. เพื่อใหเ้กดิกระบวนการพฒันา
คุณธรรมอยา่งยัง่ยนื
2. เพื่อใหส้ามารถน าหลักธรรม
มาภบิาลไปใช้ในการปฏบิติังาน

1 คร้ัง อยูใ่นการ
ด าเนนิงาน

ปกติ

ร้อยละ 10 ของเจ้าหนา้ที่ใน
สังกดัเข้าร่วมโครงการ/
กจิกรรม

คคก.บริหาร รพ.
 / คคก.ชมรม
จริยธรรม

2 พฒันาและเสริมสร้างความรู้เครือข่าย
และภาคประชาชน

1. เพื่อใหป้ระชาชนเกดิการ
เรียนรู้ในการปอ้งกนัและ
ปราบปรามการทจุริต
2. เพื่อลดปญัหา และข้อขัดแยง้
ด้านผลประโยชน์

1 คร้ัง อยูใ่นการ
ด าเนนิงาน

ปกติ

คคก.บริหาร รพ.
 / คคก.ชมรม
จริยธรรม

3 สนบัสนนุใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการ
ปอ้งกนัปราบปรามการทจุริต โดย
สามารถแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน โดยมี
เจ้าหนา้ที่รับเร่ืองร้องทกุข์ได้ทกุเวลาใน
เวลาราชการ

1. เพื่ออ านวยความสะดวกให้
ประชาชนสามารถแจ้งข้อมูล
ข่าวสารได้อยา่งถูกต้องและทั่วถึง
2. เพื่อเปน็การตอบข้อค าถามข้อ
ร้องเรียนแกป่ระชาชน

2 ช่องทาง อยูใ่นการ
ด าเนนิงาน

ปกติ

มีช่องทางการร้องเรียน และ
แจ้งเบาะแส การทจุริตและ
ประพฤติมิชอบ

คคก.บริหาร รพ.
 / คคก.ชมรม
จริยธรรม

กลยทุธ์ที่ 3 เสริมพลังการมสี่วนร่วมของชมุชน และบูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือต่อต้านการทุจริต

ตัวชีว้ัด ผู้รับผิดชอบหลัก
ระยะเวลาการด าเนินงาน

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4ล าดับที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณ

 
(บาท)



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 แผนงานควบคุมภายในและตรวจสอบ
ภายในของ คปสอ.ศรีสัชนาลัย ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖4

1. เจ้าหนา้ที่มีความรู้ มีความ
เข้าใจและตระหนกัในการ
ปฏบิติังานตามขัน้ตอนและ
ระเบยีบแบบแผนของทาง
ราชการมากขึน้และสามารถ
ปฏบิติัได้อยา่งถูกต้อง ครบถ้วน
2. หนว่ยงานมีระบบควบคุม
ภายใน สามารถปอ้งกนั ลดความ
เส่ียงและข้อผิดพลาดในการ
ปฏบิติังานด้านการเงิน และบญัชี
 การพสัดุ และการบริหารยาและ
เวชภณัฑ์

รพ.สต.
ทกุแหง่

อยูใ่นการ
ด าเนนิงาน
ปกติ

การตรวจสอบด้านการเงิน 
บญัชี และการปฏบิติังาน
เปน็ไปตามระเบยีบ และ
ข้อก าหนด

คกก.คปสอ./
คกก.ตรวจสอบ
ภายใน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ยทุธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต
กลยทุธ์ที่ 4  ป้องกันและปราบปรามอยา่งเป็นระบบบูรณาการ

ผู้รับผิดชอบหลักไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณ

 
(บาท)

ระยะเวลาการด าเนินงาน
ตัวชีว้ัดล าดับที่



 
แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย 

ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.2565 

 
แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย 

ชื่อหน่วยงาน : กลุ่มงานบริหารทั่วไป.  โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย 
 
วัน/เดือน/ปี  :    8  พฤศจิกายน 2564 
 
หัวข้อ :  แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและแผนปฏิบัติการส่งเสริม
คุณธรรมโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
       1. บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อขออนุมัติเห็นชอบและลงนามในแผนฯ 
      2. แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย ปี 2565 
      3.  แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย ปี 2565 
 
 
Link/ภายนอก :  ไม่มี  
หมายเหตุ  : ………………………………………………………………………………………………………………………..................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 
              ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล                                             ผู้อนุมัติรับรอง 
 
                    
..............................................................................                ....................................................................... 
              (นางภัทรพร   ปิลาผล)                                             (นายสุทนต์  ทั่งศิริ) 
  ต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ                    ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย 
       วันที่  8  พฤศจิกายน 2564                                    วันที่  8  พฤศจิกายน 2564 
        

  ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
 
 

................................................................................ 
    (นายเอกพงศ์  ทิงาเครือ) 

   ต าแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
วันทื่  8  พฤศจิกายน 2564                  

 


