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แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ(Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)  
ตามเกณฑก์ารประเมิน ITAตามเกณฑ์การประเมิน ITA 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

ปรบัปรงุจากรายละเอยีดการประเมนิ ITA 2562 ของส านักงาน ป.ป.ช. 

ชื่อส่วนราชการ ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร 
ขอรายงานข้อมูลดังน้ี 

ข้อ ข้อมูล การเผยแพร่ URL เว็บไซต์ หมายเหตุ 
ข้อมูลพื้นฐาน 
O1 โครงสร้ำง 

 
 มี  ไม่มี http://www.dld.go.th/th/index.php/th/about-dld-menu/organization-chart-menu  

O2 ข้อมูลผู้บริหำร 
 

 มี  ไม่มี http://pvlo-sno.dld.go.th/webnew/index.php/th/organization-menu/organization-chart  

O3 อ ำนำจหน้ำที่ 
 

 มี  ไม่มี http://www.dld.go.th/th/index.php/th/about-dld-menu/vision-mission-menu  

O4 แผนยุทธศำสตร์หรือแผนพัฒนำ
หน่วยงำน 

 มี  ไม่มี http://pvlo-sno.dld.go.th/webnew/index.php/th/organization-menu/vision-menu  

O5 ข้อมูลกำรติดต่อส่วนงำน 
 

 มี  ไม่มี http://pvlo-sno.dld.go.th/webnew/index.php/th/organization-menu/about-us-topmenuth  

O6 กฎหมำยที่เก่ียวข้อง 
 

 มี  ไม่มี http://www.dld.go.th/th/index.php/th/legal-dld-menu  

ข่าวประชาสัมพันธ์  
O7 ข่ำวประชำสัมพันธ์ 

 
 
 

 มี  ไม่มี http://pvlo-sno.dld.go.th/webnew/index.php/th/      
http://pvlo-sno.dld.go.th/webnew/index.php/th/news-menu 

 

http://www.dld.go.th/th/index.php/th/about-dld-menu/organization-chart-menu
http://pvlo-sno.dld.go.th/webnew/index.php/th/organization-menu/organization-chart
http://www.dld.go.th/th/index.php/th/about-dld-menu/vision-mission-menu
http://pvlo-sno.dld.go.th/webnew/index.php/th/organization-menu/vision-menu
http://pvlo-sno.dld.go.th/webnew/index.php/th/organization-menu/about-us-topmenuth
http://www.dld.go.th/th/index.php/th/legal-dld-menu
http://pvlo-sno.dld.go.th/webnew/index.php/th/
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ตามเกณฑก์ารประเมิน ITAตามเกณฑ์การประเมิน ITA 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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ข้อ ข้อมูล การเผยแพร่ URL เว็บไซต์ หมายเหตุ 
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล  
O8 Q&A 

 
 มี  ไม่มี http://pvlo-sno.dld.go.th/webnew/index.php/th/qa-menu/faq-menu  

O9 Social Network 
 

 มี  ไม่มี http://pvlo-sno.dld.go.th/webnew/index.php/th/organization-menu/about-us-topmenuth 
https://www.facebook.com/dldsakhon 

 

แผนการด าเนินงาน  
O10 แผนด ำเนินงำนประจ ำปี 

 
 มี  ไม่มี  เป็นเอกสำรรำยงำน  

O11 รำยงำนกำรก ำกับติดตำมกำร
ด ำเนินงำน รอบ 6 เดือน 

 มี  ไม่มี  เป็นเอกสำรรำยงำน  

O12 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 
 

 มี  ไม่มี เป็นเอกสำรรำยงำน  

การปฏิบัติงาน  
O13 คู่มือหรือมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน 

 
 มี  ไม่มี บรรยายลกัษณะงานรายบคุคล http://person.dld.go.th/2557/Job_ProvincialLivestockoffice.php  

การให้บริการ  
O14 คู่มือหรือมำตรฐำนกำรให้บริกำร 

 
 มี  ไม่มี http://manage.dld.go.th/index.php/th/service-menu/manual-service-menu/100-2015-12-29-03-44-42  

O15 ข้อมูลเชิงสถิติกำรให้บริกำร 
 

 มี  ไม่มี รายงาน/ขอ้มลู/สถิติ กรมปศสุตัว ์http://ict.dld.go.th/webnew/index.php/th/service-ict/report  

http://pvlo-sno.dld.go.th/webnew/index.php/th/qa-menu/faq-menu
http://pvlo-sno.dld.go.th/webnew/index.php/th/organization-menu/about-us-topmenuth
http://person.dld.go.th/2557/Job_ProvincialLivestockoffice.php
http://manage.dld.go.th/index.php/th/service-menu/manual-service-menu/100-2015-12-29-03-44-42
http://ict.dld.go.th/webnew/index.php/th/service-ict/report
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ข้อ ข้อมูล การเผยแพร่ URL เว็บไซต์ หมายเหตุ 
ขอ้มลูสถิติจังหวดัสกลนคร http://pvlo-sno.dld.go.th/webnew/index.php/th/news-menu-2/royal-

menu/56-stac-sno/211-2020-04-16-06-33-22 

O16 รำยงำนผลควำมพึงพอใจผู้
ให้บริกำร 

 มี  ไม่มี http://pvlo-sno.dld.go.th/webnew/index.php/th/qa-menu/survey-menu  

O17 E–Service 
 

 มี  ไม่มี  http://www.dld.go.th/th/index.php/th/service-people/e-service-menu  

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี  
O18 แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปี 

 
 มี  ไม่มี เป็นเอกสำรรำยงำน  

O19 รำยงำนกำรก ำกับติดตำมกำรใช้จ่ำย
งบประมำณ รอบ 6 เดือน 

 มี  ไม่มี http://pvlo-sno.dld.go.th/webnew/index.php/th/organization-menu/experimental-budget-menu/59-
experimental-budget-2560 

 

O20 รำยงำนผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ
ประจ ำปี  

 มี  ไม่มี เป็นเอกสำรรำยงำน  

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ  
O21 แผนกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือแผนกำร

จัดหำพัสดุ 
 มี  ไม่มี http://pvlo-sno.dld.go.th/webnew/index.php/th/news-menu/procurement-menu/207-2020-04-14-

08-52-19 
 

O22 ประกำศต่ำงๆ เก่ียวกับกำรจัดซ้ือ
จัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุ 

 มี  ไม่มี http://pvlo-sno.dld.go.th/webnew/index.php/th/data-buy  

O23 สรุปผลกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือกำร
จัดหำพัสดุรำยเดือน 

 มี  ไม่มี http://pvlo-sno.dld.go.th/webnew/index.php/th/news-menu/procurement-menu/205-2563  

http://pvlo-sno.dld.go.th/webnew/index.php/th/news-menu-2/royal-menu/56-stac-sno/211-2020-04-16-06-33-22
http://pvlo-sno.dld.go.th/webnew/index.php/th/news-menu-2/royal-menu/56-stac-sno/211-2020-04-16-06-33-22
http://pvlo-sno.dld.go.th/webnew/index.php/th/qa-menu/survey-menu
http://www.dld.go.th/th/index.php/th/service-people/e-service-menu
http://pvlo-sno.dld.go.th/webnew/index.php/th/organization-menu/experimental-budget-menu/59-experimental-budget-2560
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ข้อ ข้อมูล การเผยแพร่ URL เว็บไซต์ หมายเหตุ 
O24 รำยงำนผลกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือ

กำรจัดหำพัสดุประจ ำปี 
 มี  ไม่มี http://pvlo-sno.dld.go.th/webnew/index.php/th/news-menu/procurement-menu/206-2562-3  

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
O25 นโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 

 
 มี  ไม่มี http://person.dld.go.th/2557/project/hr_scorecard/hr_scorecard_data/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0

%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B9%8C%E
0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2
%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%8
1%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%A5%20%E0%B8%81%E0%
B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%A8%E0%B8%B8%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0
%B8%A7%E0%B9%8C%202561-2563.pdf 

 

O26 กำรด ำเนินกำรตำมนโยบำย 
กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 

 มี  ไม่มี http://person.dld.go.th/2557/pro_projectethics.php  

Q27 หลักเกณฑ์กำรบริหำรและพัฒนำ
ทรัพยำกรบุคคล 

มี  ไม่มี เมนูหลัก หัวข้อ กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 
http://person.dld.go.th/2557/director2.php  

 

Q28 รำยงำนผลกำรบริหำรและพัฒนำ
ทรัพยำกรบุคคลประจ ำปี 

 มี  ไม่มี http://pvlo-sno.dld.go.th/webnew/index.php/th/organization-menu/idp01 
 

 

การจัดการเร่ืองร้องเรียนการทุจริต  
O29 แนวปฏิบัติกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียน

กำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 มี  ไม่มี แนวทางการจดัการ http://request.dld.go.th/image/law_request2558.pdf 

คู่มือการปฏิบติังาน http://anticorruption.dld.go.th/images/stories/intent/manual25621122.pdf 

 

O30 ช่องทำงแจ้งเรื่องร้องเรียนกำรทุจริต 
 

 มี  ไม่มี ศนูยร์บัขอ้รอ้งเรยีนกรมปศสุตัว ์http://request.dld.go.th/ 
ช่องทำงร้องเรียนร้องทุกข์ ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร 

 

http://pvlo-sno.dld.go.th/webnew/index.php/th/news-menu/procurement-menu/206-2562-3
http://person.dld.go.th/2557/project/hr_scorecard/hr_scorecard_data/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%A5%20%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%A8%E0%B8%B8%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B9%8C%202561-2563.pdf
http://person.dld.go.th/2557/project/hr_scorecard/hr_scorecard_data/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%A5%20%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%A8%E0%B8%B8%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B9%8C%202561-2563.pdf
http://person.dld.go.th/2557/project/hr_scorecard/hr_scorecard_data/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%A5%20%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%A8%E0%B8%B8%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B9%8C%202561-2563.pdf
http://person.dld.go.th/2557/project/hr_scorecard/hr_scorecard_data/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%A5%20%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%A8%E0%B8%B8%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B9%8C%202561-2563.pdf
http://person.dld.go.th/2557/project/hr_scorecard/hr_scorecard_data/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%A5%20%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%A8%E0%B8%B8%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B9%8C%202561-2563.pdf
http://person.dld.go.th/2557/project/hr_scorecard/hr_scorecard_data/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%A5%20%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%A8%E0%B8%B8%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B9%8C%202561-2563.pdf
http://person.dld.go.th/2557/project/hr_scorecard/hr_scorecard_data/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%A5%20%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%A8%E0%B8%B8%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B9%8C%202561-2563.pdf
http://person.dld.go.th/2557/pro_projectethics.php
http://person.dld.go.th/2557/director2.php
http://pvlo-sno.dld.go.th/webnew/index.php/th/organization-menu/idp01
http://request.dld.go.th/image/law_request2558.pdf
http://anticorruption.dld.go.th/images/stories/intent/manual25621122.pdf
http://request.dld.go.th/
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แบบรายงานการเปดิเผยขอ้มูลสาธารณะ(Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)  
ตามเกณฑก์ารประเมิน ITAตามเกณฑ์การประเมิน ITA 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

ปรบัปรงุจากรายละเอยีดการประเมนิ ITA 2563 ของส านักงาน ป.ป.ช. 

ข้อ ข้อมูล การเผยแพร่ URL เว็บไซต์ หมายเหตุ 
http://pvlo-sno.dld.go.th/webnew/index.php/th/organization-menu/about-us-topmenuth 
ศนูยด์  ารงธรรม http://www.dpt.go.th/images/stories/news/pr/Poster_cut.jpg 

O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนกำร
ทุจริตประจ ำปี 

 มี  ไม่มี   

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม  
O32 ช่องทำงกำรรับฟังควำมคิดเห็น 

 
 

 มี  ไม่มี http://www.dld.go.th/th/index.php/th/qa-menu/survey-web-menu/survey-ocsc-2559-menu  

O33 กำรเปิดโอกำสให้เกิดกำรมีส่วนร่วม 
 

 มี  ไม่มี   

เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร  
O34 เจตจ ำนงสุจริตของผู้บริหำร 

 
 มี  ไม่มี  ประชำสัมพันธ์

ที่ บ อ ร์ ด ข อ ง
หน่วยงำน 

O35 กำรมีส่วนร่วมของผู้บริหำร 
 

 มี  ไม่มี http://pvlo-sno.dld.go.th/webnew/index.php/th/news-menu-2/livestock-news-menu/181-2019-12-
09-09-10-00 

 

การประเมินความเส่ียงเพื่อการป้องกันการทุจริต  
O36 กำรประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริต

ประจ ำปี 
 มี  ไม่มี เป็นเอกสำรรำยงำน  

O37 กำรด ำเนินกำรเพื่อจัดกำรควำม
เสี่ยงกำรทุจริต 

 มี  ไม่มี เป็นเอกสำรรำยงำน  

http://pvlo-sno.dld.go.th/webnew/index.php/th/organization-menu/about-us-topmenuth
http://www.dpt.go.th/images/stories/news/pr/Poster_cut.jpg
http://www.dld.go.th/th/index.php/th/qa-menu/survey-web-menu/survey-ocsc-2559-menu
http://pvlo-sno.dld.go.th/webnew/index.php/th/news-menu-2/livestock-news-menu/181-2019-12-09-09-10-00
http://pvlo-sno.dld.go.th/webnew/index.php/th/news-menu-2/livestock-news-menu/181-2019-12-09-09-10-00
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แบบรายงานการเปดิเผยขอ้มูลสาธารณะ(Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)  
ตามเกณฑก์ารประเมิน ITAตามเกณฑ์การประเมิน ITA 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

ปรบัปรงุจากรายละเอยีดการประเมนิ ITA 2563 ของส านักงาน ป.ป.ช. 

ข้อ ข้อมูล การเผยแพร่ URL เว็บไซต์ หมายเหตุ 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร  
O38 กำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมองค์กร 

 
 มี  ไม่มี http://ethic.dld.go.th/th/index.php/th/organization-menu/about-us-topmenuth 

http://ethic.dld.go.th/th/index.php/th/news-menu-2/info-menu/185-2020-04-26-03-11-48 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
O39 แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต

ประจ ำปี 
 มี  ไม่มี http://ethic.dld.go.th/th/images/stories/organization/planning/2563/action2563/action63.pdf  

O40 รำยง ำนกำรก ำ กับติดต ำมกำร
ด ำเนินกำรป้องกันกำรทุจริต  รอบ 
6 เดือน 

 มี  ไม่มี http://ethic.dld.go.th/th/images/stories/organization/reportplan/report6_2563.pdf  

O41 รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรป้องกัน
กำรทุจริตประจ ำปี 

 มี  ไม่มี http://ethic.dld.go.th/th/images/stories/organization/planning/2563/reportplan/2562/report62.pdf 
http://ethic.dld.go.th/th/images/stories/organization/reportpramonjariyatum/reportpramonnjariyat
um.pdf 

 

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต  
O42 มำตรกำรส่ง เสริมคุณธรรมและ

ควำมโปร่งใสภำยในหน่วยงำน 
 มี  ไม่มี  ประชำสัมพันธ์

ที่บอร์ดของ
หน่วยงำน 

O43 กำรด ำ เ นิ นกำร ตำมมำต รกำร
ส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใส
ภำยในหน่วยงำน 

 มี  ไม่มี http://pvlo-sno.dld.go.th/webnew/index.php/th/news-menu-2/livestock-news-menu/181-2019-12-
09-09-10-00 
http://anticorruption.dld.go.th/index.php/th/news-menu/2563-05-13 
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http://ethic.dld.go.th/th/images/stories/organization/planning/2563/action2563/action63.pdf
http://ethic.dld.go.th/th/images/stories/organization/reportplan/report6_2563.pdf
http://ethic.dld.go.th/th/images/stories/organization/planning/2563/reportplan/2562/report62.pdf
http://ethic.dld.go.th/th/images/stories/organization/reportpramonjariyatum/reportpramonnjariyatum.pdf
http://ethic.dld.go.th/th/images/stories/organization/reportpramonjariyatum/reportpramonnjariyatum.pdf
http://pvlo-sno.dld.go.th/webnew/index.php/th/news-menu-2/livestock-news-menu/181-2019-12-09-09-10-00
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http://anticorruption.dld.go.th/index.php/th/news-menu/2563-05-13
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ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

ปรบัปรงุจากรายละเอยีดการประเมนิ ITA 2563 ของส านักงาน ป.ป.ช. 

         ลงช่ือ                                                หัวหน้ำส่วนรำชกำร 
               (นำงสำวเยำวนิตย์ บรุีรักษำ) 
         ต ำแหน่ง ปศุสัตว์จงัหวัดสกลนคร.                                                              

วันที่ ๒๔ เดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2563 


