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_____________________
สานักงานเลขานุการกรม โดยกลุ่มบริการสารสนเทศและสื่อสารองค์กร ได้รับมอบหมายให้
รับ ผิด ชอบงานศูน ย์ข้อ มูล ข่าวสารของราชการกรมอนามัย ตามพระราชบัญญัติข้อ มูล ข่าวสารของราชการ
พ.ศ. 2540 เพื่อให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สนองเจตนารมณ์และนโยบายของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540
โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การเปิดเผยข้อมูล ข่าวสารของราชการตามพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540” มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนา
ความรู้ที่ได้ไปใช้ในการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ได้อย่างถูกต้อง
มีประสิทธิภาพ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ภายใต้โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของศูนย์บริการ
ข้อมูลข่าวสาร กรมอนามัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 23 - 24 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมกาธร
สุวรรณกิจ อาคาร 1 ชั้น 1 กรมอนามัย และผ่านระบบประชุมทางไกล (Web Conference)
โดยได้รับความอนุเคราะห์จากนายเฉลิมพล เลียบทวี ตาแหน่งนิติกรชานาญการพิเศษ และ
นางสาวพัชรนันท์ เรืองกาญจน์ ตาแหน่งนิติกรปฏิบัติการ สานักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี ทาเนียบรัฐบาล ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ทางด้าน
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ เข้าร่วมการถ่ายทอดองค์ความรู้ โดยแบ่งเป็น 2 หัวข้อ คือ
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของ
ราชการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ดังนี้

-21. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
1.1 ความหมายตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
“ข้อมูลข่าวสาร” หมายความว่า สิ่งที่สื่อความหมายให้รู้เรื่องราวข้อเท็จจริง ข้อมูล หรือสิ่งใดๆ ไม่ว่าการ
สื่อความหมายนั้น จะทาได้โ ดยสภาพของสิ่ งนั้นเองหรือโดยผ่ านวิธีการใดๆ และไม่ว่าจะได้จัดทาไว้ในรูปของ
เอกสาร แฟ้ม รายงาน หนังสือ แผนผัง แผนที่ ภาพวาด ภาพถ่าย ฟิล์ม การบันทึกภาพหรือเสียง การบันทึกโดย
เครื่องคอมพิวเตอร์ หรือวิธีอื่นใดที่ทาให้สิ่งที่บันทึกไว้ปรากฎได้
“ข้อมูลข่าวสารของราชการ” หมายความว่า ข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของ
หน่วยงานรัฐ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดาเนินงานของรัฐหรือข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเอกชน
“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า ราชการส่วนกลาง ราชส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ศาลเฉพาะในส่วนที่ไม่เกี่ยวกับการพิจารณาพิพากษาคดี องค์ กรควบคุมการประกอบ
วิชาชีพ หน่วยงานอิสระของรัฐและหน่วยงานอื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
“เจ้าหน้าที่ของรัฐ” หมายความว่า ผู้ซึ่งปฏิบัติงานให้แก่หน่วยงานของรัฐ
“ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล” หมายความว่า ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของบุคคล เช่น การศึกษา
ฐานะการเงิน ประวัติสุขภาพ ประวัติอาชญากรรม หรือประวัติการทางาน บรรดาที่มีชื่อของผู้นั้น หรือมีเลขหมาย
รหัส หรือสิ่งบอกลักษณะอื่นที่ทาให้รู้ตัวผู้นั้นได้ เช่น ลายพิมพ์นิ้วมือ แผ่นบันทึกลักษณะเสียงของคนหรือรูปถ่าย
และให้หมายความรวมถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของผู้ที่ถึงแก่กรรมแล้วด้วย
1.2 วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของการจัดให้มีพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 คือ
1.2.1 การรับรองสิทธิได้รู้ (Right to Know) ของประชาชน เพื่อให้ประชาชนนาข้อมูลข่าวสารที่
ได้รับไปใช้ประโยชน์ตามความต้องการ ได้แก่
-เพื่อปกป้องประโยชน์ส่วนตน
-เพื่อปกป้องประโยชน์สาธารณะ
-เพื่อมีส่วนร่วมในการบริหารราชการ
1.2.2 การคุ้มครองข้อมูลข่าวสารขององค์กร ได้แก่
-ข้อมูลความลับของทางราชการ ซึ่งต้ องปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทาง
ราชการ พ.ศ. 2544
-ข้อมูลความลับของเอกชน เช่น เทคนิคการผลิต สูตรผลิตภัณฑ์ เป็นต้น
1.2.3 การคุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล เพื่อมิให้มีการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล และความเป็น
ส่วนตัว (Privacy)
1.3 เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ
1.3.1 เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้หรือได้ทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดาเนินงานต่างๆ ของรัฐ เพื่อ
สามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งมีส่วนร่วมในกระบวนการบริหารและ
ตรวจสอบการใช้อานาจรัฐ อันจะเป็นการส่งเสริมให้มีรัฐบาลที่บริหารบ้านเมืองอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส
เป็นไปเพื่อประโยชน์ของประชาชนมากยิ่งขึ้น

-31.3.2 เพื่อกาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของราชการที่หน่วยงานของรัฐไม่ต้องเปิดเผย
หรืออาจไม่เปิดเผยเพื่อให้ชัดเจนต่อการปฏิบัติ โดยจากัดเฉพาะข้อมูลข่าวสารที่หากเปิดเผยแล้วจะเกิด ความ
เสียหายต่อประเทศชาติหรือต่อประโยชน์ที่สาคัญของเอกชน
1.3.3 เพื่อคุ้มครองการรุกล้าสิทธิส่ วนบุคคลในส่ว นที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่ วนบุคคลที่อยู่ใน
ความครอบครองของหน่วยงานรัฐ
1.4 ประโยชน์ของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ
1.4.1 ช่วยกระตุ้นและส่งเสริมการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชน
1.4.2 ช่วยเปลี่ยนแปลงทัศนคติหรือค่านิยมของเจ้าหน้าที่และหน่วยงานภาครัฐให้ป ฏิบัติงานโดย
คานึงถึงหลักประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและความโปร่งใส
1.4.3 ช่วยส่งเสริมและพัฒนาระบบการเมืองและระบบการบริหารของประเทศให้มีความโปร่งใส
1.4.4 ช่วยให้ประชาชนได้รับความเป็นธรรมในการพิทักษ์สิทธิของตน
2. การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
เนื่ อ งจากเจตนารมณ์ ป ระการแรกของพระราชบั ญ ญั ติ ข้ อ มู ล ข่ า วสารของราชการ พ.ศ. 2540 คื อ
การให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดาเนินงานต่างๆ ของรัฐให้ครอบคลุมกว้างขาวงมากที่สุด ดังนั้น
พระราชบัญญัติ จึงได้กาหนดเป็นมาตรการเพื่อให้หน่วยงานต่างๆ ของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องดาเนินการ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการเพื่อให้ประชาชนได้รู้ โดยหน่วยงานของรัฐต้องดาเนินการใน 3 วิธีการ ดังนี้
2.1 การนาข้อมูลข่าวสารของราชการตามที่ กาหนดลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา (มาตรา 7 แห่ง
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540) ประกอบด้วย
(1) โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดาเนินงาน
(2) สรุปอานาจหน้าที่ที่สาคัญและวิธีการดาเนินงาน
(3) สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารหรือคาแนะนาในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ
(4) กฎ มติ ค ณะรั ฐ มนตรี ข้ อ บั ง คั บ ค าสั่ ง หนั ง สื อ เวี ย น ระเบี ย บ แบบแผน นโยบายหรื อ
การตีความ ทั้งนี้ เฉพาะที่จัดให้มีขึ้นโดยมีสภาพอย่างกฎ เพื่อให้มีผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง
(5) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการกาหนด
2.2 การนาข้อมูลข่าวสารของราชการที่กาหนดไปรวมไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ (มาตรา 9
แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540) ประกอบด้วย
(1) ผลการพิจารณาหรือคาวินิจฉั ยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้งและคาสั่งที่
เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว
(2) นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา ตามมาตรา 7 (4)
(3) แผนงาน โครงการและงบประมาณรายจ่ายประจาปีของปีที่กาลังดาเนินการ
(4) คู่มือหรือคาสั่งเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่
ของเอกชน

-4(5) สิ่ งพิมพ์ที่มีการอ้างถึงในราชกิจานุเบกษาตามมาตรา 7 วรรคสอง (มาตรา 7 วรรคสอง
หมายถึง ข้อมูลข่าวสารใดที่ได้มีการจัดพิมพ์หลายจานวนพอสมควรแล้ว ถ้ามีการลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา โดย
อ้างอิงถึงสิ่งพิมพ์ก็ให้ถือว่าเป็นการปฏิบัติตามบทบัญญัติวรรคหนึ่งแล้ว ให้หน่วยงานของรัฐรวบรวมและจัดให้มี
ข้อมูลข่าวสารตามวรรคหนึ่งไว้เผยแพร่ เพื่อขายหรือจาหน่ายจ่ายแจก ณ ที่ทาการของหน่วยงานของรัฐแห่งนั้น
ตามสมควร)
(6) สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชนใน
การจัดทาบริการสาธารณะ เช่น สัญญาจัดซื้อจัดจ้างต่างๆ
(7) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้
(7) มติ
คณะรัฐดมนตรี
ให้ระบุรายชื่อรายงานทางวิชาการ รายงานข้อเท็จจริง หรือข้อมูลข่าวสารที่นามาใช้ในการพิ
จารณาไว้
้วย ...
(8) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการกาหนด ปัจจุบันมี 8 ฉบับ
ดังนี้
-ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กาหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการ
พิจารณาจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ (ประกาศ เมื่อ
วันที่ 1 ธันวาคม 2543 และปรับปรุงใหม่วันที่ 16 มกราคม 2558)
-ประกาศคณะกรรมการข้อมูล ข่าวสารของราชการ เรื่อง กาหนดให้ ข้อมูล ข่าวสารเกี่ยวกั บ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจั ดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ (ประกาศ เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน
2553)
-ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กาหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์
มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชน
เข้าตรวจดูได้ (ประกาศ เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2559)
-ประกาศคณะกรรมการข้อมูล ข่าวสารของราชการ เรื่อง กาหนดให้ ข้อมูล ข่าวสารเกี่ยวกั บ
งานวิจัย ที่ใช้เงิน งบประมาณเป็ นข้อมูล ข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ ประชาชนเข้าตรวจดูได้ (ประกาศ เมื่อวันที่ 18
มกราคม 2560)
-ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กาหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับที่
สาธารณประโยชน์เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ (ประกาศ เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2560)
-ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กาหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายชื่อ
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมของหน่วยงานต่างๆ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ (ประกาศ เมื่อ
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560)
-ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กาหนดให้ ประกาศเชิญชวนทั่ว ไป
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง และสัญญาที่ได้มีการอนุมัติสั่งซื้อหรื อสั่งจ้าง เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้
ประชาชนเข้าตรวจดูได้ (ประกาศ เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2560)
-ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กาหนดให้รายงานผลการตรวจสอบ
อาคารตามมาตรา 32 ทวิ แห่ งพระราชบั ญ ญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 เป็นข้อมูล ข่าวสารที่ต้ องจัดไว้ใ ห้
ประชาชนเข้าตรวจดูได้ (ประกาศ เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561)

-52.3 การจัดหาข้อมูลข่าวสารของราชการให้กับประชาชนที่มาขอเป็นการเฉพาะราย (มาตรา 11
แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540)
-พระราชบัญญัติได้กาหนดเป็นหลักปฏิบัติไว้ว่า “ถ้าบุคคลใดขอข้อมูลข่าวสารอื่นใดของราชการ
และคาขอของผู้นั้นระบุข้อมูลข่าวสารที่ต้องการในลักษณะที่อาจเข้าใจได้ตามควร ให้หน่วยงานของรัฐผู้รับผิดชอบ
จัดหาข้อมูลข่าวสารนั้นให้แก่ผู้ขอภายในเวลา อันสมควรเว้นแต่ผู้นั้นขอจานวนมากหรือบ่อยครั้งโดยไม่มีเหตุผลอัน
สมควร”
-กรณีข้อมูลข่าวสารของราชการมีสภาพที่อาจบุบสลายง่าย หน่วยงานของรัฐจะขอขยายเวลาใน
การจัดหาให้หรือจะจัดทาสาเนาให้ในสภาพอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่ข้อมูลข่าวสารนั้นก็ได้
-ข้อมูลข่าวสารของราชการที่หน่วยงานของรัฐจัดหาให้กับประชาชนตามคาขอ โดยหลักการแล้ว
ต้องเป็นข้อมูลข่าวสารที่มีอยู่แล้วในสภาพที่พร้อมจะให้ได้ มิใช่เป็นการต้องไปจัดทาวิเคราะห์ จาแนก รวบรวม
หรือจัดให้มีขึ้นใหม่
-กรณีที่ขอนั้ นมิใช่การแสวงหาผลประโยชน์ทางการค้า และเป็นเรื่องที่จาเป็นเพื่อปกป้องสิ ทธิ
เสรีภาพสาหรับผู้นั้น หรือเป็นเรื่องที่จะเป็นประโยชน์แก่สาธารณะ หน่วยงานของรัฐจะจัดหาข้อมูลข่าวสารนั้นให้ก็ได้
-กรณีข้อมูลข่าวสารบางส่วนเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถเปิดเผยได้ หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่
ของรั ฐต้องดาเนิน การลบหรื อตัดทอนหรื อดาเนินการโดยประการใดประการหนึ่ง ที่ไม่เป็นการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารในส่วนที่ไม่สมควรเปิดเผย ก่อนที่จะจัดหาข้อมูลข่าวสารให้กับผู้ยื่นคาขอข้อมูลข่าวสารต่อไป
_____________________________

แผนการจัดการเรียนรู้
จัดทำโดยกลุ่ม บสส. (25 ธ.ค. 64)

เมื่อวันที่ 23 - 24 ธันวาคม 2564 สานักงานเลขานุการกรมได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
“การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540”
เพื่ อ ให้ เ จ้ า หน้ า ที่ มี ค วามรู้ ความเข้ า ใจ และสามารถน าความรู้ ที่ ไ ด้ ไ ปใช้ ใ นการปฏิ บั ติ ง านตาม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน โดยมีนายวินัย รอดไทร เลขานุการกรม เป็นประธานเปิดการประชุมฯ มีผู้เข้าร่วม
ประชุม จานวน 44 คน ณ ห้องประชุมกาธร สุวรรณกิจ อาคาร 1 ชั้น 1 กรมอนามัย และมีการ
ประชุมผ่านระบบประชุมทางไกล (Web Conference)
http://www.anamai.moph.go.th

กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี

กาหนดการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ
ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540”
ระหว่างวันที่ 23 - 24 ธันวาคม 2564
ณ ห้องประชุมกาธร สุวรรณกิจ อาคาร 1 ชั้น 1 กรมอนามัย
………………………….……………
วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2564
เวลา 08.00 – 08.30 น.
ลงทะเบียน
เวลา 08.30 – 09.00 น.
พิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ
โดย นายวินัย รอดไทร เลขานุการกรม
กล่าวรายงาน โดย นางสาวจุฑามาศ เกษมสุขสถาพร
หัวหน้ากลุ่มบริการสารสนเทศและสื่อสารองค์กร
เวลา 09.00 – 12.00 น.
อภิปราย หัวข้อ “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540”
โดย นายเฉลิมพล เลียบทวี นิติกรชานาญการพิเศษ และ
นางสาวพัชรนันท์ เรืองกาญจน์ นิติกรปฏิบัติการ
สานักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
เวลา 12.00 – 13.00 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00 – 16.30 น.
อภิปราย หัวข้อ “การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ
ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540”
โดย นายเฉลิมพล เลียบทวี นิติกรชานาญการพิเศษ และ
นางสาวพัชรนันท์ เรืองกาญจน์ นิติกรปฏิบัติการ
สานักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
วันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2564
เวลา 09.00 – 12.00 น.
บรรยาย “แนวทางการขับเคลื่อนงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
กรมอนามัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565”
โดย นางสาวจุฑามาศ เกษมสุขสถาพร
หัวหน้ากลุ่มบริการสารสนเทศและสื่อสารองค์กร
เวลา 12.00 – 13.00 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00 – 15.00 น.
ซักถามปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อน
งานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการกรมอนามัย
โดย นางสาวจุฑามาศ เกษมสุขสถาพร
หัวหน้ากลุ่มบริการสารสนเทศและสื่อสารองค์กร
เวลา 15.00 – 16.00 น.
สรุปผลและปิดการประชุม
หมายเหตุ : 1. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ช่วงเช้า เวลา 10.30 – 10.45 น. ช่วงบ่าย เวลา 14.30 – 14.45 น.
2. กาหนดการอาจมีเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

