
การเผยแพร่ข้อมูลและความรู้ที่ผ่านการพิจารณาจากผู้บังคับบัญชาขึ้น Website หน่วยงาน 

การด าเนินการเผยแพร่ข้อมูลและความรู้ของบุคลากรศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุขที่ผ่านการ
พิจารณาของผู้บังคับบัญชา โดยน าขึ้น website ของหน่วยงาน ตามแผนการขับเคลื่อนการจัดการข้อมูลและ
ความรู้ (Data Management & Knowledge Management) ของศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข ในรอบ 
6 เดือนหลัง (เมษายน 2563 –กันยายน 2563) ได้ก าหนดเป้าหมายให้มีการเผยแพร่ข้อมูลและความรู้ของ
บุคลากรที่ผ่านการพิจารณาจากผู้บังคับบัญชาขึ้น Website หน่วยงานร้อยละ 80 - 90 ของจ านวนบุคลากร 
โดยศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข มีจ านวนบุคลากรตามตัวชี้วัดที่ 2.2 ระดับความส าเร็จของการขับเคลื่อน
องค์กรสร้างสุขมิติที่ 2 การจัดการข้อมูลและความรู้ (Data Management & Knowledge Management) 
จ านวน ๓๐ คน ประกอบด้วย ข้าราชจ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 50  พนักงานราชการ 13 คนคิดเป็นร้อยละ 
43.34 ลูกจ้างประจ า 2 คน คิดเป็นร้อยละ 6.66 ซึ่งปรากฏว่ามีจ านวนบุคลากรที่เผยแพร่ข้อมูลและความรู้
ขึ้น Website หน่วยงาน จ านวน 2๘ คนคิดเป็นร้อยละ ๙๓.๓๓ มีรายชื่อดังนี้ 

 
 

กลุ่มงาน 
 

ชื่อ- สกุล 
 

ห้อข้อ/ชื่อเรื่อง 
ความสอดคล้องกับ
ประเด็นความรู้ของ

หน่วยงาน 
พัฒนา
กฎหมาย 

1.นางสาวพรรณวรท อุดมผล การใช้ถ้อยค า “ใด-หนึ่ง” กับ 
“หนึ่ง-ใด” ในการยกร่างกฎหมาย 

ข้อ 1 ด้านกฎหมาย  
1.2การยกร่างกฎหมายใน
ระดับพ.ร.บ. และอนุ
บัญญัติ รวมถึงข้อบัญญัติ
ท้องถิ่น 

ใครมีสิทธิเพิกถอนค าสั่งทาง
ปกครอง 

ข้อ 1 ด้านกฎหมาย  
๑.๕ กฎหมายปกครอง 
กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง 

2.นางสาวสุภาวดี จันทมุด ขั้นตอนการเสนอกฎหมายระดับ
อนุบัญญัติประเภท 
“กฎกระทรวง” 

ข้อ 1 ด้านกฎหมาย  
1.1.พ.ร.บ.ทั้ง 3 ฉบับ 
(พระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
พระราชบัญญัติการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 
๒๕๕๙ และ หระราช
บัญญัติควบคุมและส่งเสริม
การตลาดอาหารส าหรับ
ทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 
๒๕๖๐ 



 
กลุ่มงาน 

 
ชื่อ- สกุล 

 
ห้อข้อ/ชื่อเรื่อง 

ความสอดคล้องกับ
ประเด็นความรู้ของ

หน่วยงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 การน ากฎหมายลงประกาศในราช
กิจจานุเบกษา 

ข้อ 1 ด้านกฎหมาย  
1.1.พ.ร.บ.ทั้ง 3 ฉบับ 
(พระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
พระราชบัญญัติการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 
๒๕๕๙ และ หระราช
บัญญัติควบคุมและส่งเสริม
การตลาดอาหารส าหรับ
ทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 
๒๕๖๐ 

3.นางกรณิกา ดงแสง ขั้นตอนการให้ความเห็นกฎหมายที่
อยู่ในความรับผิดชอบของกรม
อนามัยและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง
เป็นหนังสือ 

ข้อ 1 ด้านกฎหมาย  
1.3 การตีความกฎหมาย
และการให้ความเห็นทาง
กฎหมาย 

การรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้เกี่ยวข้องประกอบการจัดท าร่าง
กฎหมาย 

ข้อ 1 ด้านกฎหมาย  
1.2การยกร่างกฎหมายใน
ระดับ พ.ร.บ. และอนุ
บัญญัติ รวมถึงข้อบัญญัติ
ท้องถิ่น 

4.นายวิทยา โสแพทย์ การเขียนประกาศกระทรวง
สาธารณสุขในกรณีที่เพ่ิมกิจการที่ 
เปนอันตรายตอสุขภาพหรือแกไข
กิจการ ที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
ในประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่องกิจการที่เปนอันตรายตอสุข
ภาพ 

ข้อ 1 ด้านกฎหมาย  
1.2 การยกร่างกฎหมาย
ในระดับ พ.ร.บ. และอนุ
บัญญัติ รวมถึงข้อบัญญัติ
ท้องถิ่น 
 

ขั้นตอนการด าเนินการเมื่อได้รับ
มอบหมายงานให้ไปประชุมข้าง
นอกเกี่ยวกับร่างกฎหมาย 

ข้อ 3 ด้านสนับสนุน 
3.11 ความรู้เกี่ยวกับการ
จัดการงานยานพาหนะ 

5.นางสาวปนัดดา ทากองหน้า การเขียนอ้างอิงและวิธีการสร้าง
อ้างอิงใน Microsoft word 

ข้อ 2 ด้านวิชาการท่ี
จ าเป็น 



 
กลุ่มงาน 

 
ชื่อ- สกุล 

 
ห้อข้อ/ชื่อเรื่อง 

ความสอดคล้องกับ
ประเด็นความรู้ของ

หน่วยงาน 
2.1 การท าวิจัยและการ
จัดการความรู้ 

6. นายคมน์พิสิฐ พุฒิเผือก การแก้ไขเหตุร าคาญจากฝุ่นละออง
และเสียง ตามกฎหมายว่าด้วยการ
สาธารณสุข 

ข้อ ๒ ด้านวิชาการท่ี
จ าเป็น 
๒.๔ การจัดการเหตุ
ร าคาญ เช่น เสียง กลิ่น 
ฝุ่นละออง 

ผลของระยะเวลาการใช้สิทธิ
อุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์
ตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 

ข้อ 1 ด้านกฎหมาย  
1.1.พ.ร.บ.ทั้ง 3 ฉบับ 
(พระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
พระราชบัญญัติการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 
๒๕๕๙ และ หระราช
บัญญัติควบคุมและส่งเสริม
การตลาดอาหารส าหรับ
ทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 
๒๕๖๐ 

กลุ่ม
ส่งเสริม
การใช้
กฎหมาย 

๗.นางสาวสกุณา คุณวโรตม์ แนวทางการตรวจ (ราง)ข
อบัญญัติทองถิ่น เรื่อง การควบคุม
การเลี้ยงและการปลอยสัตว เพ่ือ
การปองกันและควบคุมโรคพิษ
สุนัขบา 

ข้อ 1 ด้านกฎหมาย  
1.2การยกร่างกฎหมายใน
ระดับพ.ร.บ. และอนุ
บัญญัติ รวมถึงข้อบัญญัติ
ท้องถิ่น 

 ค าถามที่พบบ่อยในช่วง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคโควิด 19 “การผลิตหน้ากาก
อนามัย เข้าข่ายเป็นกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพหรือไม่” 

1.ด้านกฎหมาย 
1.3 การตีความกฎหมาย
และการให้ความเห็นทาง
กฎหมาย 

๘.นางสาวนภัสวรรณ สนธินอก เมื่อมีค าถามในเรื่องเดิมๆบอยๆ
จึงตองมีคมูือ“รวมขอหารือการ
ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการ
สาธารณสุข” 

ข้อ 1 ด้านกฎหมาย  
1.3การตีความกฎหมาย
และการให้ความเห็นทาง
กฎหมาย 



 
กลุ่มงาน 

 
ชื่อ- สกุล 

 
ห้อข้อ/ชื่อเรื่อง 

ความสอดคล้องกับ
ประเด็นความรู้ของ

หน่วยงาน 
 หลักสูตรการอบรมตาม

พระราชบัญญัติการสาธารณสุช 
พ.ศ. ๒๕๓๕และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

ข้อ 1 ด้านกฎหมาย  
1.1.พ.ร.บ.ทั้ง 3 ฉบับ 
(พระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
พระราชบัญญัติการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 
๒๕๕๙ และ หระราช
บัญญัติควบคุมและส่งเสริม
การตลาดอาหารส าหรับ
ทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 
๒๕๖๐ 

๙.นางสาวชญาณี ศรีวรรณ เทคนิคการท าหนาที่ฝาย
เลขานุการ ในการจัดประชุม
คณะอนุกรรมการบริหารและ
ขับเคลื่อนการปฏิบัติตามกฎหมาย  
วาดวยการสาธารณสุข 

ข้อ 3 ด้านสนับสนุน  
3.2การบริหารจัดการ
ประชุมและการท าหน้าที่
ฝ่ายเลขานุการอย่างมือ
อาชีพ 

 แนวทางการน าค าแนะน า
คณะกรรมการสาธารณสุขไปใช้
ส าหรับราชการส่วนท้องถิ่น 

ข้อ 1 ด้านกฎหมาย  
1.2การยกร่างกฎหมายใน
ระดับพ.ร.บ. และอนุ
บัญญัติ รวมถึงข้อบัญญัติ
ท้องถิ่น 

๑๐.นางสาวพรนภา แซ่ลี้ นวัตกรรมดานกฎหมาย...ท าไดไม
ยาก !! 

ข้อ 1 ด้านกฎหมาย  
1.1พ.ร.บ.ทั้ง 3 ฉบับ 
(พระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
พระราชบัญญัติการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 
๒๕๕๙ และ หระราช
บัญญัติควบคุมและส่งเสริม
การตลาดอาหารส าหรับ



 
กลุ่มงาน 

 
ชื่อ- สกุล 

 
ห้อข้อ/ชื่อเรื่อง 

ความสอดคล้องกับ
ประเด็นความรู้ของ

หน่วยงาน 
ทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 
2560 

 จัดท าสื่ออนิเมชั่นด้านกฎหมายว่า
ด้วยการสาธารณสุขอย่างไรให้
ประชาชนเข้าใจ...ภายใน 2 นาที 

3.ด้านสนับสนุน 
3.4 การจัดท าสื่อเพ่ือสร้าง
ความรอบรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่
และประชาชน เช่น 
infographic 

1๑.นางสาวฉายจิต ทองแหยม แนวทางการตอบขอหารือ กรณี
ตัวอยางการตอบขอหารือเรื่อง
แนวทางปฏิบัติส าหรับราชการส
วนทองถิ่นในการตรวจสอบเพ่ือให
ความเห็นชอบแกสถานบริการการ
สาธารณสุขที่ประสงคจะ
ด าเนินการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อด
วยตนเอง 

ข้อ 1 ด้านกฎหมาย  
1.1พ.ร.บ.ทั้ง 3 ฉบับ 
(พระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม
พระราชบัญญัติการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 
๒๕๕๙ และ หระราช
บัญญัติควบคุมและส่งเสริม
การตลาดอาหารส าหรับ
ทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 
2560 

 การออกข้อบัญญัติท้องถิ่นตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม
กรณีข้อบัญญัติควบคุมการเลี้ยง
สัตว์หรือปล่อยสัตว์ 

ข้อ 1 ด้านกฎหมาย  
1.2การยกร่างกฎหมายใน
ระดับพ.ร.บ. และอนุ
บัญญัติ รวมถึงข้อบัญญัติ
ท้องถิ่น 

1๒.นายพลากร จินตนาวิวัฒน์ การใชมาตรการตามกฎหมายวาด
วยการสาธารณสุข ในการจัดการป
ญหาเหตุร าคาญจากฝุนละออง
ขนาดเล็ก PM2.5 

ข้อ 1 ด้านกฎหมาย  
1.1พ.ร.บ.ทั้ง 3 ฉบับ 
(พระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
พระราชบัญญัติการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 
๒๕๕๙ และ หระราช
บัญญัติควบคุมและส่งเสริม



 
กลุ่มงาน 

 
ชื่อ- สกุล 

 
ห้อข้อ/ชื่อเรื่อง 

ความสอดคล้องกับ
ประเด็นความรู้ของ

หน่วยงาน 
การตลาดอาหารส าหรับ
ทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 
2560 

  ประสบการณ์ตรวจร่างข้อบัญญัติ
ท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม กรณีข้อบัญญัติ
ท้องถิ่น เรื่อง การจัดการมูลฝอย
ติดเชื้อ 

1. ด้านกฎหมาย 
1.3 การตีความกฎหมาย
และการให้ความเห็นทาง
กฎหมาย 

 ๑๓.นางสาวขวัญใจ แว่นใหญ่ วิธีการจัดการความเครียดเกี่ยวกับ
การท างานออฟฟิส 

3. ด้านสนับสนุน 
3.9 ความรู้การจัดการและ
การบริหารทรัพยากร
บุคคล 

 ๑๔.นางวิไลวรรณ มาเจริญทรัพย์ แนวทางการให้ค าปรึกษาในการ
บังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการ
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กรณี
ตลาดน้ าประชารัฐ 

1. ด้านกฎหมาย 
1.3 การตีความกฎหมาย
และการให้ความเห็นทาง
กฎหมาย 

 
กลุ่ม
คุ้มครอง
สิทธิ 

๑๕.นายสุพจน์ อาลีอุสมาน เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษกับการ
วิเคราะห์ข้อบัญญัติท้องถิ่น ที่ใช้
ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ 

ข้อ ๑ ด้านกฎหมาย 
๑.๒ การยกร่างกฎหมาย
ในระดับ พ.ร.บ. และอนุ
บัญญัติรวมถึงข้อบัญญัติ
ท้องถิ่น 

๑๖.นางสาวประภัสสร สว่างภพ การท าส านวนอุทธรณืภายใน 90 
วัน 

ข้อ 1 ด้านกฎหมาย  
1.1พ.ร.บ.ทั้ง 3 ฉบับ 
(พระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
พระราชบัญญัติการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 
๒๕๕๙ และ หระราช
บัญญัติควบคุมและส่งเสริม
การตลาดอาหารส าหรับ
ทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 
2560 



 
กลุ่มงาน 

 
ชื่อ- สกุล 

 
ห้อข้อ/ชื่อเรื่อง 

ความสอดคล้องกับ
ประเด็นความรู้ของ

หน่วยงาน 
 ๑๗.นางนิยดา วิไลกิจวัฒน์ โครงสร้างของร่างกฎหมายใน

ระดับพระราชบัญญัติ 
ข้อ 1 ด้านกฎหมาย  
1.1พ.ร.บ.ทั้ง 3 ฉบับ 
(พระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
พระราชบัญญัติการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 
๒๕๕๙ และ หระราช
บัญญัติควบคุมและส่งเสริม
การตลาดอาหารส าหรับ
ทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 
2560 

 ๑๘.นางมะลิลา ตันติยุทธ แนวทางการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ 

ข้อ ๓ ด้านสนับสนุน 
๓.๙ ความรู้การจัดการและ
การบริหารทรัพยากร
บุคคล 

กลุ่ม
บริหาร
ยุทธศาสตร์ 

๑๙. นางวาสนา ปะสังคานนท์ เบื้องหลังเล็กๆในการติดตามการ
ด าเนินงานตัวชี้วัดตามค ารับรอง
การปฏิบัติราชการประจ าปี 

ข้อ ๓ ด้านสนับสนุน 
๓.๙ ความรู้การจัดการและ
การบริหารทรัพยากร
บุคคล 

เรียนรู้ระบบการบริหารผลการ
ปฏิบัติงาน Performance 
Management System 

ข้อ ๓ ด้านสนับสนุน 
๓.๙ ความรู้การจัดการและ
การบริหารทรัพยากร
บุคคล 

๒๐.นางสาวกรัณฑรัตน์ เมืองค า แนวทางการติดตามผลการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน 

ข้อ 3 ด้านสนับสนุน  
3.9 ความรู้การจัดการและ
การบริหารทรัพยากร
บุคคล 

การจดรายงานการประชุมอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

๓ ด้านสนับสนุน 
๓.๓ เทคนิคการเขียน
รายงานและจัดท าสรุปมติ
ที่ประชุมอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

๒๑.นายไอลวิล ขันธสนธิ ์ การแตกไฟล์ ZIP และ RAR  ข้อ ๓ ด้านสนับสนุน 



 
กลุ่มงาน 

 
ชื่อ- สกุล 

 
ห้อข้อ/ชื่อเรื่อง 

ความสอดคล้องกับ
ประเด็นความรู้ของ

หน่วยงาน 
๓.๖ การใช้คอมพิวเตอร์
หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

กลุ่ม
อ านวยการ 

๒๒.นางมานิตย์ พิรักษา ลาป่วยอย่างไรให้ถูกระเบียบ ข้อ 3 ด้านสนับสนุน  
3.9 ความรู้การจัดการและ
การบริหารทรัพยากร
บุคคล 

แนวทางการปฏิบัติตามนโยบาย
การประหยัด กรมอนามัย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ข้อ 3 ด้านสนับสนุน  
๓.๑๐ ความรู้ในการจัดท า
ยุทธศาสตร์และข้อเสนอ
เชิงนโยบาย 

๒๓.นางจุฑามาศ แสงส่ง แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างส าคัญ
แค่ไหนอยากให้รู้ 

ข้อ 3 ด้านสนับสนุน  
3.7ความรู้เกี่ยวกับ
ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง 
การพัสดุ การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ความหมายของค าว่า “ การแบ่ง
ซื้อแบ่งจ้าง ”  

ข้อ 3 ด้านสนับสนุน  
3.7ความรู้เกี่ยวกับ
ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง 
การพัสดุ การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

๒๔.นางสาวอรณิชา บรรพศรี บัตรเครดิตราชการนั้นส าคัญฉไน ข้อ 3 ด้านสนับสนุน  
3.7 ความรู้เกี่ยวกับ
ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง 
การพัสดุ การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

เงินทดรองราชการ คืออะไร ข้อ 3 ด้านสนับสนุน  
3.7 ความรู้เกี่ยวกับ
ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง 
การพัสดุ การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

๒๕.นางสาวณสิกุล ดีอ่อน เมื่อต้องขอใบเสร็จรับเงินอย่าให้
พลาด 

ข้อ 3 ด้านสนับสนุน  
3.7ความรู้เกี่ยวกับ
ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง 
การพัสดุ การเบิกจ่าย
งบประมาณ 



 
กลุ่มงาน 

 
ชื่อ- สกุล 

 
ห้อข้อ/ชื่อเรื่อง 

ความสอดคล้องกับ
ประเด็นความรู้ของ

หน่วยงาน 
 ข้อแตกต่างระหว่างการประชุม

ราชการและการประชุมอบรม
สัมมนา 

ข้อ 3 ด้านสนับสนุน  
3.7ความรู้เกี่ยวกับ
ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง 
การพัสดุ การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

๒๖.นางสาวจิตติมา พรหมวิหาร ประชุมใหญ่หรือเล็กก็ลดพลาสติก
ได้ 

ข้อ 3 ด้านสนับสนุน  
3.2การบริหารจัดการ
ประชุมและการท าหน้าที่
ฝ่ายเลขานุการอย่างมือ
อาชีพ 

วินัยข้าราชการ ข้อ 3 ด้านสนับสนุน  
3.9 ความรู้การจัดการและ
การบริหารทรัพยากร
บุคคล 

๒๗.นายศุภชัย เครือเมฆ สวัสดิการลูกจ้างประจ าส่วน
ราชการที่เกษียณอายุราชการแล้ว
ให้ได้รับการรักษาพยาบาลใน
โรงพยาบาลสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข 

ข้อ 3 ด้านสนับสนุน  
3.9 ความรู้การจัดการและ
การบริหารทรัพยากร
บุคคล 

  ความรู้เรื่องงานสารบรรณ ข้อ 3 ด้านสนับสนุน  
3.8 ความรู้เรื่องงานสาร
บรรณ 

 ๒๘. นายเทิดทูล เจริญสุข รู้ไหมกินไข่อย่างไร จึงจะได้
ประโยชน์ที่สุด 

ข้อ 3 ด้านสนับสนุน  
3.9 ความรู้การจัดการและ
การบริหารทรัพยากร
บุคคล 

รวมจ านวน ๒๘ คนคิดเป็นร้อยละ 93.33 

 
 

 


