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เร ื่อง ขออนุมัติลงนามในประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแกไฃป้ญหาการล่วงละเมิดทางเพศหรือคุกคาม 

ทางเพศในการทำงาน และขออนุญาตเผยแพร่ประกาศๆ บนเว็ปไซต์
เรียน บายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง 

๑. เร่ืองเดิม
กระทรวงสาธารณสุข กำหนดให้หน่วยงาบในสังกัด ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความ 

โป ร ่งใส ใน ก ารด ำเน ิน งาน  (ITA) ภ ายใต ้แน วค ิด  “ เป ็ด เผ ยข ้อ ม ูล ส ู่ค ว าม โป ร ่งใส  (Open Data to  
Transparency)” ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ฃาติ ระยะ ๒๐ ปี (ด้านการสาธารณสุข) ตัวฃ้ีวัดท่ี ๖๑ ร้อยละ 
ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านการเกณฑ์การประเมิน ITA ร้อยละ ๙๒ ซ่ึงในตัวข้ีวัดท่ี ๙ การ 
เสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตในองค์กร ข้อ MOIT ๒๓ หน่วยงานมีนโยบายและมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมบุษขน 
และดักดิ๋ศรืของผู้ปฏิบัติงานมาตรการป้องกันและการแกีไขป้ญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการ 
ทำงาบ

๒. ข้อเท็จจริง
ศ ูนย ์ปฏ ิบ ัต ิการต ่อต ้านการท ุจร ิตและประพฤต ิม ิชอบ เห ็นสมควรจ ัดทำประกาศ 

เจตนารมณ์การป้องกันและแกํไฃป้ญหาการล่วงละเมิดทางเพศหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน เพื่อสร้าง 
องค์กรที่ปราศจากการล่วงละเมิดทางเพศหรือคุกคามทางเพศในการทำงานด้วยการปฏิบัติต่อกันอย่างให้เกียรติ 
และเคารพซึ่งกันและกัน และขออนุญาตนำประกาศๆ ดังกล่าว เผยแพร่บนเว็บไซต์ สำนักงานสาธารณสุข 
จังหวัดตรัง

๓. ข้อเสนอ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นขอบกรุณาลงนาม
๑. ในประกาศประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขป้ญหาการล่วงละเมิดทางเพศ 

หรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
๒. อนุญาตเผยแพร่ประกาศๆ ดังกล่าวที่แนบมาพร้อมบี้ บนเว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุข

จังหวัดตรัง
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เจ้าพนักงานการเงินและบัญฃีชำนาญงาน 
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ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
เร่ือง เจตนารมณ์การป้องกันและแก่ไฃป้ญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาบ

คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน และบุคลากรทุกคนของสำนักงานสาธารณสุข 
จังหวัดตรัง มีเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะส่งเสริมความเท่าเทียมกันระหว่างบุคคล และสร้างองค์กรที่ปราศจากการ 
ลวังละเมิดหรือคุกคามทางการเพศในการทำงานด้วยการปฏิบัติต่อกันอย่างให้เกียรติและเคารพซึ่งกันและกัน 
และไม่กระทำการใดที่เปีนการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาบ 
ลูกจ้าง และบุคคลที่เกี่ยวข้องใบการติดต่อประสานงานหรือดำเนินงานร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง

ดังน้ัน เพื่อให้บรรลุเจตนารมณ์การฟ้องกันและแกีไฃปิญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ 
ในการทำงานดังกล่าว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง จะดำเนินการ ดังนี้

๑. บริหารงานและปฏิบัติงานบนหลักแห่งความเสมอภาค ให้เกียรติซึ่งกันและกัน เคารพใน 
คักดี้ศรืความเป็นมนุษย์โดยคำนึงถึงความเท่าเทียมระหว่างเพศ ไม่กระทำการอันเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็น 
ธรรมต่อบุคคลด้วยเหตุความแตกต่างในเรื่องของเพศ และไม่กระทำการใดที่เป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทาง 
เพศในการทำงาน

๒. สร้างวัฒนธรรมองค์กร และปลูกฝืงค่านิยมให้แก่คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง 
พนักงาบ และบุคลากรทุกคนของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง ให้ปฏิบัติต่อกันโดยให้เกียรติซึ่งกันและกัน 
และเคารพในคักดี้ศรืความเป็นมนุษย์

๓. สร้างสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่ดีภายในองค์กร และส่งเสริมความปลอดภัยไมให้ถูก 
ล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานให้คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน และบุคลากรทุกคน 
และบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือดำเนินงานร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง

๔. สร้างกลไกและกระบวนการในการป้องกันและแก่ไฃปึญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทาง 
เพศในการทำงานเพื่อมิให้มีการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

ประกาศณวันท ี่ tab  ม ีน าคมพ .ศ.๒๔๖๔

(นายอนันต์ อัครสุวรรณคุท)
นกัวิชาทารสาทารณสชุพเ็ยาขาญ(ตา์นบวิการทางวิชาการ) รักพาราชการน'((ญ 

นายแพทย์ทาทารณธุชชังทรักตรัง



แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขป้ญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขป้ญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาบจัดทำ 
ข ึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีคร ั้งแรก เมื่อวันที่ ๑ ๖ มิถ ุนายน ๒๕๕๘ โดยม ีว ัตถ ุประสงค ์เพ ื่อให ้บ ุคลากร 
ในหน่วยงานทุกคนไม่ว่าจะอยู่ในสถานะใดได้รับการปฏิบัติด้วยความเคารพใบคักดี้ศรีและปราศจาก การถูก 
ล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศใบการทำงาน ทุกคนต้องรับผิดขอบในการกระทำและปฏิบัติตาม แนวปฏิบัตินี้ 
กรมสุขภาพจิตจะสร้างและรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้ปราศจากการล่วงละเมิด หรือคุกคามทางเพศ 
ด้วยการสร้างความตระหนัก การสร้างความรู้ความเข้าใจ การกำหนดมาตรการป้องกัน และจัดการกับป้ญหาที่ 
เกิดขึ้น และจะดำเนินการเมื่อเกิดกรณีการร้องเรียนเรื่องการล่วงละเมิดหรือ คุกคามทางเพศอย่างทํนัท่วงที 
รวมทั้งการจัดสภาพแวดล้อมและมาตรการต่าง  ๆ เพื่อลดความเสี่ยง ที่จะทำให้เกิดการล่วงละเมิดหรือคุกคาม 
ทางเพศขึ้น
การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ คือ

การกระทำใด  ๆ หรือพฤติกรรมที่ส่อไปในทางเพศที่เป้นการบังคับ การใช้อำนาจที่ไม่พึง ปรารถนาด้วย 
วาจา ข้อความ ท่าทาง แสดงด้วยเสียง รูปภาพ เอกสาร ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์หรือสิ่งของ ลามกอนาจาร 
เกี่ยวกับเพศ หรือกระทำอย่างอื่นในทำนองเดียวกันโดยประการที่น่าจะทำให้ผู้อื่นไต้รับ ความเดือดร้อนรำคาญ 
จนไต้รับความอับอาย หรือรู้สึกว่าถูกเหยียดหยาม และให้หมายรวมถึงการติดตาม รังควานหรือการกระทำใดที่ 
ก่อให้เกิดบรรยากาศไม่ปลอดภัยทางเพศ โดยเฉพาะการสร้างเงื่อนไข ซึ่งมีผลต่อการจ้างงาน การสรรหา หรือ 
การแต่งตั้ง หรือผลกระทบอื่นใดต่อผู้เสียหายทั้งในหน่วยงานรัฐ หรือเอกซน รวมถึงสถาบันการศึกษา
พฤติกรรมที่พึงปฏิบัติเพื่อป้องกันป้ญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ

- บุคลากรของหน่วยงานควรให้เกียรติเพื่อนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา และผู้ใต้บังคับบัญชา 
-บุคลากรของหน่วยงาบควรลดความเสี่ยงจากป้ญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ เข่น

แต่งกายให้เหมาะสม หลีกเสี่ยงการอยู่ใบทีลับตาหรือทำงานสองต่อสองกับผู้บังคับบัญขา/ เพื่อนร่วมงาน หรือ 
มีผู้ที่ไว้ใจอยู่ด้วยในกรณีถูกเรียกเข้าพบหรือรับมอบหมายงานนอกเวลาทำงาน เปีนต้น

- บุคลากรของหน่วยงานควรช่วยสอดส่องและรายงานพฤติกรรมการล่วงละเมิด/คุกคาม ทาง 
เพศเกิดขึ้นในหน่วยงานต่อบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งไม่ควรเพิกเฉยหากมีป้ญหาดังกล่าว เกิด 
ขึ้นกับเพื่อนร่วมงาน และควรให้คำปรึกษา รวมทั้งช่วยเหลือแก,เพื่อนร่วมงานด้วย

- ผู้บังคับบัญชาทุกระดับควรทำตัวเปีนแบบอย่างที่ดีและมีหน้าที่โดยตรงในการป้องกัน ป้ญหา 
การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในที่ทำงาน

ในกรณีผู้บังคับบัญชาระดับสูงเรียกผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานในห้อง โดยเฉพาะนอกเวลา 
ทำงาบหรือไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด/ต่างประเทศ แบบสองต่อสอง ให้แจ้งผู้บังคับบัญชาระดับต้นรับทราบ 
ก่อนทุกครั้ง

- บุคลากรควรมีจิตสำนึกรักคักดิ้ศรืภาคภูมิใจในผลการทำงานของตนเอง เห็นคุณค่า การ 
ทำงานของตนเองมากกว่าที่จะก้าวหน้าโดยวิธีอื่น



พฤติกรรมที่ไม่พึงปฏิบัติเนื่องจากเข้าข่ายเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ
การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศเป็นเรื่องที่มีฃอบเขตกว้างขวาง ซ่ึงไม่สามารถระบุ 

พฤติกรรมได้อย่างครอบคลุมทั้งหมด อย่างไรก็ตามให้ตระหนักว่า การกระทำเกี่ยวกับเพศซึ่งผู้ถูกกระทำ ไม่ 
ต้องการและมีความเดือดร้อนรำคาญ อึดอัด อับอาย ดูถ ูกเหยียดหยาม ถ ือว่าเข ้าข่ายการล่วงละเมิด หรือ 
คุกคามทางเพศ อาทิ

๑.การกระทำทางสายตา เข่น การจ้องมองร่างกายท่ีส่อไปในทางเพศ มองซ้อนใต้ 
กระโปรง มองหน้าอกหรือจ้องลงไป ที่คอเสื้อ จนทำให้ผู้ถูกมองรู้สึกอึดอัด อับอาย หรือไม่สบายใจ หรือผู้อื่นที่ 
อยู่บริเวณดังกล่าวมิความรู้สึก เข่นเดียวกัน เป็นต้น

๒.การกระทำด้วยวาจา เข่น
- การวิพากษ์วิจารณ์รูปร่าง ทรวดทรง และการแต่งกายที่ส่อไปทางเพศ
- การฃักซวนให้กระทำการใด  ๆในที่ลับตาซึ่งผู้ถูกกระทำไม่พึงประสงค์และไม่ต้องการ 

การพูดเรื่องตลกเกี่ยวกับเพศ
- การเกี้ยวพาราสีพูดจาแทะโลม วิจารณ์ทรวดทรง การพูดจาลามก การโทรศัพท์ลามก 

การเรียกผู้หญิงด้วยคำที่ส่อไปทางเพศ จับกลุ่มวิจารณ์พฤติกรรมทางเพศของบุคคลในที่ทำงาน
- การสนทนาเรื่องเพศหรือเพศสัมพันธ์การแสดงความคิดเห็นต่อรสนิยมทางเพศ และการ 

พูดที่ส่อไปในทางเพศ การถามเกี่ยวกับประสบการณ์ความขื่นขอบในเรื่องเพศ การสร้างเรื่องโกหก หรือการ 
แพร่ข่าวลือเกี่ยวกับขีวิตทางเพศของผู้อื่น

๓. ทารกระทำทางกาย เซ่น
- การสัมผัสร่างกายของผู้อื่น การลูบคลำ การถูไถร่างกายผู้อื่นอย่างมีนัยทางเพศ การฉวย 

โอกาสกอดรัด จูบ การหยอกล้อโดยแตะเนื้อต้องตัว การฉวยโอกาสกอดรัด และการสัมผัสทางกาย อ่ืนใดท่ีไม่ 
น่าพึงประสงค์การดึงคนมานั่งตัก เป็นต้น

- การตามรบเร้าโดยที่อึกฝ่ายหนื่งไม่เห็นดีด้วย การตั้งใจใกล้ซิดเกินไป การต้อนเข้ามุม 
หรือขวางทางเดิน การยักคิ้วหลิ่วตา การผิวปากแบบเชิญซวน การส่งจูบ การเลีย'ริม'ฝืปาก การทำท่าบํ้าลายหก 
การแสดงพฤติกรรมที่ส่อไปในทางเพศโดยใช้มือหรือการเคลื่อนไหวร่างกาย เป็นต้น

๔. การกระทำอื่น  ๆ เข่น
- การแสดงรูปภาพ วัตถุและข้อความที่เกี่ยวข้องกับเพศ รวมทั้งการเปิดภาพลามก 

อนาจารในที่ทำงานหรือในคอมพิวเตอร์ของตน
- การแสดงออกที่เกี่ยวกับเพศ เข่น การเขียน หรือวาดภาพ หรือแสดงภาพท่ีส่อไปในทาง 

เพศใบที่สาธารณะ การใข้ส ัญลักษณ์ ที่แสดงถึงอวัยวะเพศ หรือการร่วมเพศ การสื่อข้อความ รูปภาพ 
สัญลักษณ์ที่แสดงถึงเรื่องเพศทางอินเทอร์เน็ต เข่น Facebook, Line ฯลฯ เป็นต้น

-๒-



-๓-

๕. การกระทำทางเพศที่มีการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ เข่น
- การให้สัญญาที่จะให้ผลประโยชน์ เช่น ตำแหน่งหน้าที่การงาน ผลการเรียน

ทุนการศึกษาดูงาน การเลื่อนเงินเดือนหรือตำแหน่ง การต่อสัญญาการทำงาน หากผู้ถูกล่วงละเมิดหรือ ถูก 
คุกคามยอมมีเพศสัมพันธ์ เช่น ขอให้ไปค้างคืนด้วย ขอให้มีเพศสัมพันธ์ด้วย หรือขอให้ทำอย่างอื่น ที่เกี่ยวข้อง 
กับเรื่องเพศ เน้นต้น

- การช่มขู่ให้เกิดผลในทางลบต่อการจ้างงาน การศึกษา การช่มขู่ว่าจะทำร้าย การบังคับ 
ให้มีการสัมผัสทางเพศ หรือการพยายามกระทำขำเรา หรือกระทำขำเรา
ลื่งที่ควรกระทำเมื่อถูกล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ

- แสดงออกทันทีว่าไม่พอใจในการกระทำของผู้กระทำ และถอยห่างจากการล่วงละเมิด 
หรือคุกคามทางเพศนั้น

- ส่งเสียงร้องเพื่อให้ผู้กระทำหยุดการกระทำ และเรียกผู้อื่นช่วย
- บันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยการบันทึกเสียง บันทึกภาพหรือภาพล่าย หรือถ่ายวีดืโอ

คลิป (หากทำได้)
- บันทึกเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องเน้นลายลักษณ์อักษรทันทีที่เหตุการณ์เกิดขึ้น โดยจดบันทึก 

วัน เวลา และสถานที่เกิดเหตุคำบรรยายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ขื่อของพยานและบุคคลที่สาม ซึ่งถูกกล่าวถึง หรือ 
อยู่ในเหตุการณ์และรายงานผู้บังคับบัญชาที่เหนือขึ้นไป หรือหน่วยรับเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน/ของ กรม 
สุขภาพจิต
กระบวนการแก้ไ'ฃปึญหา

ลื่งที่ผู้ถูกละเมิดหรือคุกคามทางเพศต้องดำเนินการ
-ในกรณีที่สามารถแก้ปิญหาด้วยตนเองได้ให้ผู้ร้องเรียนพูด/เขียนถึงผู้กระทำเพื่อแจ้งให้ 

ผู้กระทำทราบพฤติกรรมที่ไม่เน้นที่ยอมรับและร้องขอให้หยุดการกระทำ โดยผู้เสียหายอาจขอให้มีบุคคลอื่น 
ร่วมอยู่เน้นพยานหรือไม่ก็ได้

- ในกรณีไม่สามารถแก้ไขปีญหาได้ด้วยตนเอง ให้ผู้ร้องเรียนรายงานบันทึกเหตุการณ์ ดังกล่าว 
ให้ผู้บังคับบัญชาขั้นต้นทราบ โดยหน่วยงานจะแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน ๑๕ วันทำการ (นับแต่ได้รับ 
รายงาน) ว่าได้รับรายงานดังกล่าวแล้วและจะดำเนินการสืบสวนข้อเท็จจริง/แก้ไขปีญหาที่เกิดขึ้นให้แล้วเสร็จ 
โดยเร็ว

ลื่งที่ผู้บังคับบัญซาหรือหน่วยงานที่รับผิดขอบต้องดำเนินการ 
-หัวหน้าหน่วยงานดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงานสอบข้อเท็จจริง จำนวน ไม่เกิน ๕ คน 

ประกอบด้วย ประธานคณะทำงานที่มีดำแหน่งสูงกว่าคู่กรณีบุคคลจากหน่วยงานต้นสังกัดของคู่กรณี โดยมี 
ดำแหน่งไม่ตํ่ากว่าคู่กรณีโดยอาจมีบุคคลที่ม ีเพศเดียวกับผู้ร้องเรียนไม่น้อยกว่าหนึ่งคน และให้มีบุคคลที่ผู้ 
ร้องเรียนไว้วางใจเข้าร่วมรับฟ้งในการสอบข้อเท็จจริงได้หรือให้กลุ่มงานวินัยและนิติการ กองบริหารทรัพยากร 
บุคคล ดำเนินการสอบข้อเท็จจริง ทั้งนื้ให้รายงานผลต่อหัวหน้าหน่วยงานทราบ และหาก ต้องมีการดำเนินการ 
ทางวินัยขอให้คณะทำงานนำข้อมูลเสนอผู้บริหาร ประกอบการดำเนินการทางวินัย



- สืบสวนหาข้อเท็จจริงอย่างละเอียดรอบคอบ และกำหนดแนวทางการแกไขปีญหา/ลงโทษ
ผู้กระทำผิด ให้แล้วเสร็จภายใน ๓0 วัน หากดำเนินการไม่เสร็จในกำหนดตังกล่าว สามารถขยายเวลาออกไป 
ได้ อีก ๓๐ วัน
หน่วยรับเร่ืองร้องเรียน

- ผู้บังคับบัญซาทุกระดับของผู้กระทำ
- ทำเป็นหนังสือถึงนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง ที่อยู่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง 

๑๘๑หมู่ท่ี ๙  ตำบลบ้านควน อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ๙๒๐๐๐
- ทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐ ๗๕๒๐ ๕๖๑๕ -  ๒๒ ต่อ ๑๐๒-๑๐๓ ในเวลาทำการ
- ทางโทรสาร หมายเลข ๐ ๗๕๒๐ ๕๖๒๓
- จุดรับเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน ณ กลุ่มกฎหมาย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
- ทางเว็บไซต์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง w w w .tro.m oph.go.th
- ซ่องทางอื่น  ๆ เซ่น ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดตรัง หรือ ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ ๑๑๑๑ 

(สายด่วน ๑๑๑๑) เป็นด้น

http://www.tro.moph.go.th


แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง 
ตามประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๕

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง

ขื่อหน่วยงาน :  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง............................................................................................
วัน/เดือน/ปี : ................๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕......................................................................................................
หัวข้อ : ....MOIT ๒๓ ประกาศเจตนารมย์การปีองกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศหรือคุกคามทาง 
เพศในการทำงาน
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

เพื่อสร้างองค์กรที่ปราศจากการล่วงละเมิดทางเพศหรือคุกคามทางเพศในการทำงานด้วยการ 
ปฏิบัต ิต ่อกันอย่างให้เก ียรติและเคารพซึ่งกันและกัน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง ได้มีการประกาศ 
เจตนารมย์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน 
Link/Vายนอก : ...........................................................................................................................................................
หมายเหตุ : ................................................................................................................................................................

ผู้รับผิดขอบข้อมูล ผู้อนุมัติรับรอง

จารุณี สายทองแท้ ปราโมทย์ แก่นอินทร์
(นางจารุณี สายทองแท้) (นายปราโมทย์ แก่นอินทร์)

ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
วันท่ี ๒๒ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ วันท่ี ๒๒ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่

ยุวดี จันทร์รักษ์ 
(นางสาวยุวดี จันทร์รักษ์)

ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน 
วันท่ี ๒๒ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕


