รายงานผลการดาเนินงานโครงการตามแผนปฏิบตั ิการ ปี 2561
ของสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
1. รายละเอียดของแผนงาน/โครงการ
1.1 ชื่ อ โครงการ โครงการส่ ง เสริ ม คุณ ธรรม จริย ธรรม และการยึ ด มั่ น ในผลประโยชน์ ส่ ว นรวม ป้ องกั น
ผลประโยชน์ทับซ้อน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สานักงานเลขานุการกรม สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1) เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรในสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ
การยึดมั่นในผลประโยชน์ส่วนรวม และป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติหน้าที่
2) เพื่อสร้างจิตสานึกให้บุคลากรยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมและตระหนักถึงภัยของการกระทาผิด
วินัยและการทุจริตประพฤติมิชอบ
3) เพื่อป้องกันการกระทาผิดวินัยและการทุจริตประพฤติมิชอบ ตลอดจนสร้างความโปร่งใส่ในการ
บริหารและการปฏิบัติราชการ
1.3 เป้าหมายของโครงการ

เพื่ อ ให้ บุ ค ลากรในส านั ก งานคณะกรรมการอาหารและยา มี ค วามรู้ ความเข้ า ใจ เกี่ ย วกั บ การ
ปฏิ บั ติ ง านที่ ถู ก ต้ อ งโดยยึ ด มั่ น ผลประโยชน์ ส่ ว นรวม สามารถใช้ ดุ ล พิ นิ จ ในการปฏิ บั ติ ง านโดยไม่ เ กิ ด
ผลประโยชน์ทับซ้อน สร้างจิตสานึกให้แก่บุคลากรให้ยึดมั่นคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล และตระหนักถึง
ภัยการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตลอดจนสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ
1.4 วิธีการดาเนินงาน (โปรดอธิบายรายละเอียดแต่ละขั้นตอน)
กิจกรรมดาเนินการ
ขั้นเตรียมการ
1. จัดทาโครงการฯ เพื่อขออนุมัติ
2. ขออนุมัติดาเนินการตามโครงการฯ
3. จัดจ้างตามโครงการฯ
4. ขอยืมเงินทดรองราชการใช้ในโครงการฯ
5. จัดเตรียมเอกสาร
ขั้นดาเนินการ
- ดาเนินการจัดอบรม
ขั้นหลังดาเนินการ
1. ส่งคืนเงินยืม/เบิกจ่ายตามโครงการ
2. สรุปผลการจัดโครงการ
1.4 ระยะเวลาดาเนินการ ระหว่างวันที่ มีนาคม – เมษายน 2561
1.5 ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ

ระยะเวลาดาเนินการ
ตุลาคม 2560
มีนาคม 2561
มีนาคม 2561
เมษายน 2561
เมษายน 2561
เมษายน 2561
เมษายน 2561
เมษายน 2561

ตั วชี้วั ด เชิ งคุณ ภาพ ร้ อยละ 80 ผู้ เข้ารับการอบรมมี ความรู้ ความเข้าใจและยึดมั่นผลประโยชน์
ส่วนรวม ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเพิ่มขึ้น
แบบรายงานโครงการ

ตัวชีวัดเชิงปริมาณ จานวนบุคลากรสานักงานคณะกรรมการอาหารและยาที่เข้าร่วมการอบรม
2. รายงานผลการดาเนินงาน ไตรมาสที่ 3
2.1 ผลการดาเนินงาน โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการยึดมั่นในผลประโยชน์ส่วนรวม ป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน
 สรุปภาพรวมผลการดาเนินงานและผลการใช้งบประมาณ
สถานะการดาเนินงาน
กิจกรรม
หน่วย
ผล
ผลการวิเคราะห์
แผน
ปริมาณ
คิดเป็นร้อยละ
ความก้าวหน้า
ร้อยละ
100
100
100
ดาเนินการจัดโครงการฯ
ความ
ในวันที่ 19 เมษายน
ก้าวหน้า
2561 ผู้เข้าร่วมอบรม
จานวน 42 คน
งบประมาณที่ใช้ไป บาท
11,100
3,725
33.56
งบดาเนินงาน
ระยะเวลา

ได้รับ

ใช้จ่าย

(บาท)

(บาท)

ต.ค.-ธ.ค.

-

-

ม.ค.-มี.ค.

-

เม.ย.-มิ.ย.
ก.ค.-ก.ย.


งบลงทุน
ร้อยละ

ได้รับ

ใช้จ่าย

ร้อยละ

(บาท)

(บาท)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11,000

3,725

33.56

-

-

-

-

-

-

-

-

-

หน่วยนับ

เป้าหมาย
ปี 2561

ผลงานสะสม
4 เดือน

คน

80

-

ร้อยละ

80

-

คน

80

-

ร้อยละ

80

-

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดความสาเร็จโครงการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ

ตัวชี้วัดระดับผลผลิต
1. เชิงปริมาณ จานวนบุคลากรเข้าร่วมโครงการ 100 คน ได้
รับรู้รับทราบ
2. เชิงคุณภาพ ผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจและยึดมัน่
ผลประโยชน์ส่วนรวม ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์
1. เชิงปริมาณ จานวนบุคลากรสานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยาที่เข้าร่วมการอบรม

2. เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความ
เข้าใจและยึดมั่นผลประโยชน์ส่วนรวม ป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อนเพิ่มขึ้น

แบบรายงานโครงการ

2.2 รายละเอียดการรายงานความก้าวหน้า/ผลการดาเนินงาน(อธิบายสรุปตามขั้นตอนการดาเนินงาน)
กิจกรรมดาเนินการ
ขั้นเตรียมการ
1. จัดทาโครงการฯ เพื่อขออนุมัติ
2. ขออนุมัติดาเนินการตามโครงการฯ
3. จัดจ้างตามโครงการฯ
4. ขอยืมเงินทดรองราชการใช้ในโครงการฯ
5. จัดเตรียมเอกสาร
ขั้นดาเนินการ
- ดาเนินการจัดอบรม
ขั้นหลังดาเนินการ
1. ส่งคืนเงินยืม/เบิกจ่ายตามโครงการ
2. สรุปผลการจัดโครงการ

ระยะเวลาดาเนินการ
ตุลาคม 2560
มีนาคม 2561
มีนาคม 2561
เมษายน 2561
เมษายน 2561
เมษายน 2561
เมษายน 2561
เมษายน 2561

ปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงาน
-ไม่มีข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการดาเนินงานในระยะต่อไป
-ไม่มี2.3 ผู้รับผิดชอบโครงการ
ชื่อหน่วยงาน สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กองสานักงานเลขานุการกรม
เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน นางพนิดา ซินถวัลย์
โทรศัพท์ : 02 590 7241 E – mail : pampam@fda.moph.go.th
2.4 ข้อมูล ณ 2 ตุลาคม 2561

แบบรายงานโครงการ

รายงานผลการดาเนินงานโครงการตามแผนปฏิบตั ิการ ปี 2561
ของสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
3. รายละเอียดของแผนงาน/โครงการ
3.1 ชื่อโครงการ โครงการสร้างความเข้าใจในระบบการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดาเนินการ
ของหน่วยงานและพัฒนาปรับปรุงการดาเนินงานที่มีอยู่แล้วให้มีประสิทธิภาพ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สานักงานเลขานุการกรม สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
3.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมและการดาเนินการเพื่อ
สร้างความโปร่งใสในการทางาน
2) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA)
3.3 เป้าหมายของโครงการ

บุคลากรที่เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการคุณธรรม จริยธรรม วินัย การรักษาและ
ความโปร่งใสในการทางานและเข้าใจถึงการจัดทาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA)
1.4 วิธีการดาเนินงาน (โปรดอธิบายรายละเอียดแต่ละขั้นตอน)
กิจกรรมดาเนินการ
ขั้นเตรียมการ
1. จัดทาโครงการฯ เพื่อขออนุมัติ
2. ขออนุมัติดาเนินการตามโครงการฯ
3. จัดจ้างตามโครงการฯ
4. ขอยืมเงินทดรองราชการใช้ในโครงการฯ
5. จัดเตรียมเอกสาร
ขั้นดาเนินการ
- ดาเนินการจัดอบรม
ขั้นหลังดาเนินการ
1. ส่งคืนเงินยืม/เบิกจ่ายตามโครงการ
2. สรุปผลการจัดโครงการ
3.4 ระยะเวลาดาเนินการ ระหว่างวันที่ มีนาคม – เมษายน 2561
3.5 ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ

ระยะเวลาดาเนินการ
ตุลาคม 2560
มีนาคม 2561
มีนาคม 2561
เมษายน 2561
เมษายน 2561
เมษายน 2561
เมษายน 2561
เมษายน 2561

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม
และความโปร่งใสในการทางาน
ตัวชีวัดเชิงปริมาณ จานวนบุคลากรสานักงานคณะกรรมการอาหารและยาที่เข้าร่วมการอบรม
4. รายงานผลการดาเนินงาน ไตรมาสที่ 2
แบบรายงานโครงการ

4.1 ผลการดาเนินงาน โครงการสร้า งความเข้า ใจในระบบการประเมิ นคุณ ธรรม และความโปร่ง ใสในการ
ดาเนินการของหน่วยงานและพัฒนาปรับปรุงการดาเนินงานทีมีอยู่แล้วให้มีประสิทธิภาพ


สรุปภาพรวมผลการดาเนินงานและผลการใช้งบประมาณ

กิจกรรม

หน่วย

ความก้าวหน้า

ร้อยละ
ความ
ก้าวหน้า

งบประมาณที่ใช้ไป บาท

สถานะการดาเนินงาน
ผล
ผลการวิเคราะห์
แผน
ปริมาณ
คิดเป็นร้อยละ
100
100
100
ดาเนินการจัดโครงการฯ
ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์
2561 มีผู้เข้าร่วมอบรม
จานวน 200 คน
56,000
37,600
67.14
งบดาเนินงาน

ระยะเวลา

ได้รับ

ใช้จ่าย

(บาท)

(บาท)

ต.ค.-ธ.ค.

-

-

ม.ค.-มี.ค.

56,000

เม.ย.-มิ.ย.
ก.ค.-ก.ย.


งบลงทุน
ร้อยละ

ได้รับ

ใช้จ่าย

ร้อยละ

(บาท)

(บาท)

-

-

-

-

37,600

67.14

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

หน่วยนับ

เป้าหมาย
ปี 2561

ผลงานสะสม
…… เดือน

คน

200

-

ร้อยละ

80

-

คน

200

-

ร้อยละ

80

-

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดความสาเร็จโครงการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ

ตัวชี้วัดระดับผลผลิต
1. เชิงปริมาณ จานวนบุคลากรเข้าร่วมโครงการได้รับรู้รับทราบ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
2. เชิงคุณภาพ ผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม
จริยธรรม และความโปร่งใสในการทางาน
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์
1. เชิงปริมาณ จานวนบุคลากรสานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยาที่เข้าร่วมการอบรม
2. เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการทางาน

แบบรายงานโครงการ

4.2 รายละเอียดการรายงานความก้าวหน้า/ผลการดาเนินงาน(อธิบายสรุปตามขั้นตอนการดาเนินงาน)
กิจกรรมดาเนินการ
ขั้นเตรียมการ
1. จัดทาโครงการฯ เพื่อขออนุมัติ
2. ขออนุมัติดาเนินการตามโครงการฯ
3. จัดจ้างตามโครงการฯ
4. ขอยืมเงินทดรองราชการใช้ในโครงการฯ
5. จัดเตรียมเอกสาร
ขั้นดาเนินการ
- ดาเนินการจัดอบรม
ขั้นหลังดาเนินการ
1. ส่งคืนเงินยืม/เบิกจ่ายตามโครงการ
2. สรุปผลการจัดโครงการ

ระยะเวลาดาเนินการ
ตุลาคม 2560
กุมภาพันธ์ 2561
กุมภาพันธ์ 2561
กุมภาพันธ์ 2561
กุมภาพันธ์ 2561
กุมภาพันธ์ 2561
มีนาคม 2561
มีนาคม 2561

ปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงาน
-ไม่มีข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการดาเนินงานในระยะต่อไป
-ไม่มี4.3 ผู้รับผิดชอบโครงการ
ชื่อหน่วยงาน สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กองสานักงานเลขานุการกรม
เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน นางสาวรัชนีกร ชูเกลี้ยง
โทรศัพท์ : 02 590 7184 E – mail : pampam@fda.moph.go.th
4.4 ข้อมูล ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2561

แบบรายงานโครงการ

รายงานผลการดาเนินงานโครงการตามแผนปฏิบตั ิการ ปี 2561
ของสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
5. รายละเอียดของแผนงาน/โครงการ
5.1 ชื่อโครงการ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจิตพอเพียงตามศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาตน คน งาน

ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สานักงานเลขานุการกรม สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
5.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1) เพื่อสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต มุ่งเน้นกระบวนการการปรับสภาพสังคมให้มีจิตพอเพียง
2) เพื่ อ ให้ ข้ า ราชการ พนั ก งานราชการ และเจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ น้ อ มน าศาสตร์ พ ระราชาตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิตและการปฏิบัติงานราชการ ในการครองตน
ครองคน และครองงาน
3) เพื่อพัฒ นาพฤติกรรมภาวะผู้ น าของข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ ของรัฐ ให้ มี
คุณธรรม จริยธรรม สามารถครองตน ครองคน และครองงานอย่างมีประสิทธิภาพ
5.3 เป้าหมายของโครงการ

เพื่อสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต มุ่งเน้นกระบวนการปรับสภาพสังคมให้มีจิตพอเพียง ทาให้
ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐน้อมนาศาสตร์พระราชาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง มาประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิตและการปฏิบัติงานราชการ ในการครองตน ครองคน และครองงาน
พร้อมทั้งเพื่อเป็นการพัฒนาพฤติกรรมภาวะผู้นาของข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้มี
คุณธรรม จริยธรรม สามารถครองตน ครองคน และครองงานอย่างมีประสิทธิภาพ
1.4 วิธีการดาเนินงาน (โปรดอธิบายรายละเอียดแต่ละขั้นตอน)
กิจกรรมดาเนินการ

ระยะเวลาดาเนินการ

ขั้นเตรียมการ
1. จัดทาโครงการฯ เพื่อขออนุมัติ
ตุลาคม 2560
2. ขออนุมัติดาเนินการตามโครงการฯ
พฤศจิกายน 2560
3. จัดจ้างตามโครงการฯ
พฤศจิกายน 2560
4. ขอยืมเงินทดรองราชการใช้ในโครงการฯ
พฤศจิกายน 2560
5. จัดเตรียมเอกสาร
พฤศจิกายน 2560
ขั้นดาเนินการ
- ดาเนินการจัดอบรม
พฤศจิกายน-ธันวาคม 2560
ขั้นหลังดาเนินการ
ธันวาคม 2560
1. ส่งคืนเงินยืม/เบิกจ่ายตามโครงการ
ธันวาคม 2560
2. สรุปผลการจัดโครงการ
5.4 ระยะเวลาดาเนินการ ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2560
5.5 ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
แบบรายงานโครงการ

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิตและการปฏิบัติงานราชการเพิ่มขึ้น
ตั ว ชี วั ด เชิ ง ปริ ม าณ ร้ อ ยละ 80 ผู้ เ ข้ า รั บการอบรมมี ค วามรู้ ความเข้ า ใจเกี่ ย วกับ หลั ก ปรัช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิตและการปฏิบัติงานราชการเพิ่มขึ้น
6. รายงานผลการดาเนินงาน ไตรมาสที่ 1
6.1 ผลการดาเนินงาน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจิตพอเพียงตามศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาตน คน งาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 สรุปภาพรวมผลการดาเนินงานและผลการใช้งบประมาณ
สถานะการดาเนินงาน
กิจกรรม
หน่วย
ผล
ผลการวิเคราะห์
แผน
ปริมาณ
คิดเป็นร้อยละ
ความก้าวหน้า
ร้อยละ
100
100
100
ดาเนินการจัดโครงการฯ
ความ
ระหว่างวันที่ 30
ก้าวหน้า
พฤศจิกายน – 1
ธันวาคม 2560 มี
งบประมาณที่ใช้ไป ล้านบาท
155,700
142,200
91.33 ผู้เข้าร่วมอบรม จานวน
40 คน
งบดาเนินงาน
ระยะเวลา

ได้รับ

ใช้จ่าย

(บาท)

(บาท)

ต.ค.-ธ.ค.

155,700

142,200

ม.ค.-มี.ค.

-

เม.ย.-มิ.ย.
ก.ค.-ก.ย.


งบลงทุน
ร้อยละ

ได้รับ

ใช้จ่าย

ร้อยละ

(บาท)

(บาท)

91.33

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

หน่วยนับ

เป้าหมาย
ปี 2561

ผลงานสะสม
…… เดือน

คน

80

-

ร้อยละ

80

-

คน

80

-

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดความสาเร็จโครงการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ

ตัวชี้วัดระดับผลผลิต
3. เชิงปริมาณ จานวนบุคลากรเข้าร่วมโครงการ 46 คน ได้รับรู้
รับทราบ
4. เชิงคุณภาพ ผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจเกี่ยวกับหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวติ และ
การปฏิบัติงานราชการเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์
1. เชิงปริมาณ จานวนบุคลากรสานักงานคณะกรรมการอาหาร

แบบรายงานโครงการ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
และยาที่เข้าร่วมการอบรม
2. เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ใน
การดาเนินชีวิตและการปฏิบตั ิงานราชการเพิ่มขึ้น

หน่วยนับ

เป้าหมาย
ปี 2561

ผลงานสะสม
…… เดือน

ร้อยละ

80

-

6.2 รายละเอียดการรายงานความก้าวหน้า/ผลการดาเนินงาน(อธิบายสรุปตามขั้นตอนการดาเนินงาน)
กิจกรรมดาเนินการ
ขั้นเตรียมการ
1. จัดทาโครงการฯ เพื่อขออนุมัติ
2. ขออนุมัติดาเนินการตามโครงการฯ
3. จัดจ้างตามโครงการฯ
4. ขอยืมเงินทดรองราชการใช้ในโครงการฯ
5. จัดเตรียมเอกสาร
ขั้นดาเนินการ
- ดาเนินการจัดอบรม
ขั้นหลังดาเนินการ
1. ส่งคืนเงินยืม/เบิกจ่ายตามโครงการ
2. สรุปผลการจัดโครงการ

ระยะเวลาดาเนินการ
ตุลาคม 2560
พฤศจิกายน 2560
พฤศจิกายน 2560
พฤศจิกายน 2560
พฤศจิกายน 2560
พฤศจิกายน-ธันวาคม
2560
ธันวาคม 2560
ธันวาคม 2560

ปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงาน
-ไม่มีข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการดาเนินงานในระยะต่อไป
-ไม่มี6.3 ผู้รับผิดชอบโครงการ
ชื่อหน่วยงาน สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กองสานักงานเลขานุการกรม
เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน นางสาวรัชนีกร ชูเกลี้ยง
โทรศัพท์ : 02 590 7184 E – mail : pampam@fda.moph.go.th
6.4 ข้อมูล ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2561

แบบรายงานโครงการ

