
 

                   

                      บันทึกขอความ 
สวนราชการ กลุมงานบริหารท่ัวไป โรงพยาบาลนิคมน้ําอูน จังหวัดสกลนคร โทร. 0 4278 9015 ตอ 102               

ท่ี  สน 00๓๒.301 /713                              วันท่ี   28 ธันวาคม 2564 

เรื่อง  ประกาศเจตนารมณมาตรการในการปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทํางาน                                                                                                 

เรียน  ผูอํานวยการโรงพยาบาลนิคมน้ําอูน           

   1. เรื่องเดิม 
  ตามท่ีคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเม่ือวันท่ี 21 เมษายน 2563 มีมติเห็นชอบรางมาตรการ
ในการปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทํางาน ตามท่ีกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความม่ันคงมนุษยเสนอ และใหสวนราชการและหนวยงานของรัฐทุกแหงรายงายผลการดําเนินงาน
ตามมาตรการ ฯ ดังกลาว ไปยังศูนยประสานงานการปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทาง
เพศในการทํางาน (ศปคพ.) อยางเครงครัด 

สํานักปลัดกระทรวงสาธารณสุข ใหหนวยงานในสังกัดถือปฏิบัติอยางเครงครัดและรายงานผล
การดําเนินงานตามมาตรการ ฯ ดังกลาว  

2. ขอเท็จจริง  
กลุมงานบริหารท่ัวไป โรงพยาบาลนิคมน้ําอูน ไดจัดทําประกาศรางโรงพยาบาลนิคมน้ําอูน 

เรื่องเจตนารมณมาตรการในการปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทํางาน ของ
โรงพยาบาลนิคมน้ําอูน 

3. ขอพิจารณา 
กลุมงานบริหารท่ัวไป โรงพยาบาลนิคมน้ําอูน ไดจัดทําประกาศโรงพยาบาลนิคมน้ําอูน เรื่อง

เจตนารมณมาตรการในการปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทํางาน ของ
โรงพยาบาลนิคมน้ําอูน หากทานเห็นชอบดวยโปรดลงนามในประกาศ แนบทายนี้  

4. ขอเสนอ 
           จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาลงนามและขออนุญาตแจงเวียนในหนวยงานโรงพยาบาลนิคม
น้ําอูน และนําเผยแพรบนเว็บไซตของหนวยงาน และเผยแพรตามชองทางอ่ืน ๆ 
 
 
                     
           ( นางสาวอาภากร  แกวมุงคุณ ) 
                     นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ 
 

-  ทราบและอนุมัติดําเนินการ         
     
 

                .......................................................... 
        ( นายวิษณุ  เกตุรุน ) 

                                   นายแพทยชํานาญการพิเศษ รักษาการในตําแหนง 
 ผูอํานวยการโรงพยาบาลนิคมน้ําอูน 
 
 



 
 
 
 

 
ประกาศโรงพยาบาลนิคมน้ําอูน 

ท่ี   18  /  2566 
เรื่อง เจตนารมณในการปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทํางาน 

---------------------------------------------------------- 

    คณะผูบริหาร ขาราชการ ลูกจาง พนักงาน และบุคลากรทุกคนของสํานักความสัมพันธ
ตางประเทศ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีเจตนารมณรวมกันท่ีจะสงเสริมความเทาเทียมกันระหวาง
บุคคล และสรางองคกรท่ีปราศจากการลวงละเมิด หรือคุกคามทางเพศในการทํางานดวยการปฏิบัติตอกันอยาง
ใหเกียรติและเคารพซ่ึงกันและกัน และไมกระทํา การใดท่ีเปนการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศตอ
ผูบังคับบัญชา ผูใตบังคับบัญชา เพ่ือนรวมงาน ลูกจาง และ บุคคลท่ีเก่ียวของในการติดตอประสานงานหรือ
ดําเนินงานรวมกับสํานักความสัมพันธตางประเทศ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
            ดังนั้น เพ่ือใหบรรลุเจตนารมณการปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทาง
เพศ ในการทํางานดังกลาวสํานักความสัมพันธตางประเทศ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จะดําเนินการ 
ดังนี้ 
   1. บริหารงานและปฏิบัติงานบนหลักแหงความเสมอภาค ใหเกียรติซ่ึงกันและกัน เคารพใน
ศักดิ์ ศรี ความเปนมนุษยโดยคํานึงถึงความเทาเทียมระหวางเพศ ไมกระทําการอันเปนการเลือกปฏิบัติโดยไม
เปนธรรม ตอบุคคลดวยเหตุความแตกตางในเรื่องของเพศ และไมกระทําการใดท่ีเปนการลวงละเมิดหรือ
คุกคามทางเพศ ในการทํางาน 
   2. สรางวัฒนธรรมองคกร และปลูกฝงคานิยมใหแกคณะผูบริหาร ขาราชการ ลูกจาง 
พนักงาน และบุคลากรทุกคนของสํานักความสัมพันธตางปะเทศ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ใหปฏิบัติ
ตอกันโดยใหเกียรติซ่ึงกันและกัน และเคารพในศักดิ์ศรีความเปนมนุษย 
   3. สรางสภาพแวดลอมและบรรยากาศท่ีดีภายในองคกร และสงเสริมความปลอดภัยไมให ถูก
ลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทํางานใหแกคณะผูบริหาร ขาราชการ ลูกจาง พนักงาน และบุคลากร ทุก
คน และบุคคลท่ีเก่ียวของหรือดําเนินงานรวมกับสํานักความสัมพันธตางประเทศ สํานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ 
   4. สรางกลไกและกระบวนการในการปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคาม ทาง
เพศในการทํางานเพ่ือมิใหมีการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทํางาน    
     
   ท้ังนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป  

สั่ง ณ วันท่ี 28  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ.๒๕๖5 
     
 

                .......................................................... 
        ( นายวิษณุ  เกตุรุน ) 

                                      นายแพทยชํานาญการ รักษาการในตําแหนง 
 ผูอํานวยการโรงพยาบาลนิคมน้ําอูน 
 



 
 
 
 

 
 
 

 
แนวปฏิบตัิเพื่อปองกันและแกไขปญหา 

การลวงละเมิด 
หรือคุกคามทางเพศในการทํางาน 

รพ. นิคมน้าํอูน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แนวปฏิบัติเพ่ือปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทํางาน 
   แนวปฏิบัติเพ่ือปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทํางาน 
จัดทําข้ึนตามมติคณะรัฐมนตรีครั้งแรก เม่ือวันท่ี 16 มิถุนายน 2558 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหบุคลากร ใน
หนวยงานทุกคนไมวาจะอยูในสถานะใดไดรับการปฏิบัติดวยความเคารพในศักดิ์ศรี และปราศจาก การถูกลวง
ละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทํางาน ทุกคนตองรับผิดชอบในการกระทําและปฏิบัติตาม แนวปฏิบัตินี้ 
โรงพยาบาลนิคมน้ําอูนจะสรางและรักษาสภาพแวดลอมในการทํางานใหปราศจากการลวงละเมิด หรือคุกคาม
ทางเพศ ดวยการสรางความตระหนัก การสรางความรูความเขาใจ การกําหนดมาตรการปองกันและจัดการกับ
ปญหาท่ีเกิดข้ึน และจะดําเนินการเม่ือเกิดกรณีการรองเรียนเรื่องการลวงละเมิดหรือ คุกคามทางเพศอยาง
ทันทวงที รวมท้ังการจัดสภาพแวดลอมและมาตรการตาง ๆ เพ่ือลดความเสี่ยง ท่ีจะทําใหเกิดการลวงละเมิด
หรือคุกคามทางเพศข้ึน  

การลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ คือ  
   การกระทําใด ๆ หรือพฤติกรรมท่ีสอไปในทางเพศท่ีเปนการบังคับ การใชอํานาจท่ีไมพึง
ปรารถนาดวยวาจา ขอความ ทาทาง แสดงดวยเสียง รูปภาพ เอกสาร ขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส หรือสิ่งของ
ลามกอนาจารเก่ียวกับเพศ หรือกระทําอยางอ่ืนในทํานองเดียวกันโดยประการท่ีนาจะทําใหผูอ่ืนไดรับ ความ
เดือดรอนรําคาญ จนไดรับความอับอาย หรือรูสึกวาถูกเหยียดหยาม และใหหมายรวมถึงการติดตาม รังควาน
หรือการกระทําใดท่ีกอใหเกิดบรรยากาศไมปลอดภัยทางเพศ โดยเฉพาะการสรางเง่ือนไข ซ่ึงมีผลตอการจาง
งาน การสรรหา หรือการแตงตั้ง หรือผลกระทบอ่ืนใดตอผูเสียหายท้ังในหนวยงานรัฐ หรือเอกชน รวมถึง
สถาบันการศึกษา  

พฤติกรรมท่ีพึงปฏิบัติเพ่ือปองกันปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ  
   - บุคลากรของหนวยงานควรใหเกียรติเพ่ือนรวมงาน ผูบังคับบัญชา และผูใตบังคับบัญชา  
   - บุคลากรของหนวยงานควรลดความเสี่ยงจากปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ เชน 
แตงกายใหเหมาะสม หลีกเลี่ยงการอยูในท่ีลับตาหรือทํางานสองตอสองกับผูบังคับบัญชา/ เพ่ือนรวมงาน หรือ
มีผูท่ีไวใจอยูดวยในกรณีถูกเรียกเขาพบหรือรับมอบหมายงานนอกเวลาทํางาน เปนตน  
   - บุคลากรของหนวยงานควรชวยสอดสองและรายงานพฤติกรรมการลวงละเมิด/คุกคาม ทาง
เพศเกิดข้ึนในหนวยงานตอบุคคลหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ รวมท้ังไมควรเพิกเฉยหากมีปญหาดังกลาว เกิด
ข้ึนกับเพ่ือนรวมงาน และควรใหคําปรึกษา รวมท้ังชวยเหลอืแกเพ่ือนรวมงานดวย  
   - ผูบังคับบัญชาทุกระดับควรทําตัวเปนแบบอยางท่ีดี และมีหนาท่ีโดยตรงในการปองกัน
ปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในท่ีทํางาน  
   - ในกรณีผูบังคับบัญชาระดับสูงเรียกผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติงานในหอง โดยเฉพาะนอกเวลา
ทํางานหรือไปปฏิบัติงานตางจังหวัด/ตางประเทศ แบบสองตอสอง ใหแจงผูบังคับบัญชาระดับตนรับทราบ 
กอนทุกครั้ง  
   - บุคลากรควรมีจิตสํานึกรักศักดิ์ศรี ภาคภูมิใจในผลการทํางานของตนเอง เห็นคุณคา การ
ทํางานของตนเองมากกวาท่ีจะกาวหนาโดยวิธีอ่ืน  

พฤติกรรมท่ีไมพึงปฏิบัติเนื่องจากเขาขายเปนการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ  
   การลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศเปนเรื่องท่ีมีขอบเขตกวางขวาง ซ่ึงไมสามารถระบุ
พฤติกรรมไดอยางครอบคลุมท้ังหมด อยางไรก็ตามใหตระหนักวา การกระทําเก่ียวกับเพศซ่ึงผูถูกกระทํา ไม



ตองการและมีความเดือดรอนรําคาญ อึดอัด อับอาย ดูถูกเหยียดหยาม ถือวาเขาขายการลวงละเมิด หรือ
คุกคามทางเพศ อาทิ  
   1. การกระทําทางสายตา เชน  
การจองมองรางกายท่ีสอไปในทางเพศ มองชอนใตกระโปรง มองหนาอกหรือจองลงไป ท่ีคอเสื้อ จนทําใหผูถูก
มองรูสึกอึดอัด อับอาย หรือไมสบายใจ หรือผูอ่ืนท่ีอยูบริเวณดังกลาวมีความรูสึกเชนเดียวกัน เปนตน  
   2. การกระทําดวยวาจา เชน  
   - การวิพากษวิจารณรูปราง ทรวดทรง และการแตงกายท่ีสอไปทางเพศ  
   - การชักชวนใหกระทําการใด ๆ ในท่ีลับตาซ่ึงผูถูกกระทําไมพึงประสงคและไมตองการ การ
พูดเรื่องตลกเก่ียวกับเพศ  
   - การเก้ียวพาราสี พูดจาแทะโลม วิจารณทรวดทรง การพูดจาลามก การโทรศัพทลามกการ
เรียกผูหญิงดวยคําท่ีสอไปทางเพศ จับกลุมวิจารณพฤติกรรมทางเพศของบุคคลในท่ีทํางาน  
- การสนทนาเรื่องเพศหรือเพศสัมพันธ การแสดงความคิดเห็นตอรสนิยมทางเพศ และการพูดท่ีสอไปในทาง
เพศ การถามเก่ียวกับประสบการณความชื่นชอบในเรื่องเพศ การสรางเรื่องโกหก หรือการแพรขาวลือเก่ียวกับ
ชีวิตทางเพศของผูอ่ืน  
   3. การกระทําทางกาย เชน  
   - การสัมผัสรางกายของผูอ่ืน การลูบคลํา การถูไถรางกายผูอ่ืนอยางมีนัยทางเพศ การฉวย
โอกาสกอดรัด จูบ การหยอกลอโดยแตะเนื้อตองตัว การฉวยโอกาสกอดรัด และการสัมผัสทางกาย อ่ืนใดท่ีไม
นาพึงประสงค การดึงคนมานั่งตัก เปนตน  
   - การตามรบเราโดยท่ีอีกฝายหนึ่งไมเห็นดีดวย การตั้งใจใกลชิดเกินไป การตอนเขามุมหรือ
ขวางทางเดิน การยักค้ิวหลิ่วตา การผิวปากแบบเชิญชวน การสงจูบ การเลียริมฝปาก การทําทาน้ําลายหก 
การแสดงพฤติกรรมท่ีสอไปในทางเพศโดยใชมือหรือการเคลื่อนไหวรางกาย เปนตน  
   4. การกระทําอ่ืน ๆ เชน  
   - การแสดงรูปภาพ วัตถุ และขอความท่ีเก่ียวของกับเพศ รวมท้ังการเปดภาพลามกอนาจาร
ในท่ีทํางานหรือในคอมพิวเตอรของตน  
   - การแสดงออกท่ีเก่ียวกับเพศ เชน การเขียน หรือวาดภาพ หรือแสดงภาพท่ีสอไปในทางเพศ
ในท่ีสาธารณะ การใชสัญลักษณ ท่ีแสดงถึงอวัยวะเพศ หรือการรวมเพศ การสื่อขอความ รูปภาพ สัญลักษณท่ี
แสดงถึงเรื่องเพศทางอินเทอรเน็ต เชน Facebook, Line ฯลฯ เปนตน  
   5. การกระทําทางเพศท่ีมีการแลกเปลี่ยนผลประโยชน เชน  
   - การใหสัญญาท่ีจะใหผลประโยชน เชน ตําแหนงหนาท่ีการงาน ผลการเรียน ทุนการศึกษาดู
งาน การเลื่อนเงินเดือนหรือตําแหนง การตอสัญญาการทํางาน หากผูถูกลวงละเมิดหรือ ถูกคุกคามยอมมี
เพศสัมพันธ เชน ขอใหไปคางคืนดวย ขอใหมีเพศสัมพันธดวย หรือขอใหทําอยางอ่ืน ท่ีเก่ียวของกับเรื่องเพศ 
เปนตน  
   - การขมขูใหเกิดผลในทางลบตอการจางงาน การศึกษา การขมขูวาจะทําราย การบังคับใหมี
การสัมผัสทางเพศ หรือการพยายามกระทําชําเรา หรือกระทําชําเรา  

ส่ิงท่ีควรกระทําเม่ือถูกลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ  
   - แสดงออกทันทีวาไมพอใจในการกระทําของผูกระทํา และถอยหางจากการลวงละเมิด หรือ
คุกคามทางเพศนั้น  
   - สงเสียงรองเพ่ือใหผูกระทําหยุดการกระทํา และเรียกผูอ่ืนชวย  



   - บันทึกเหตุการณท่ีเกิดข้ึนดวยการบันทึกเสียง บันทึกภาพหรือภาพถาย หรือถายวีดีโอคลิป
(หากทําได)  
   - บันทึกเหตุการณท่ีเก่ียวของเปนลายลักษณอักษรทันทีท่ีเหตุการณเกิดข้ึน โดยจดบันทึก วัน 
เวลา และสถานท่ีเกิดเหตุ คําบรรยายเหตุการณท่ีเกิดข้ึน ชื่อของพยานและบุคคลท่ีสาม ซ่ึงถูกกลาวถึง หรืออยู
ในเหตุการณ และรายงานผูบังคับบัญชาท่ีเหนือข้ึนไป หรือหนวยรับเรื่องรองเรียนของหนวยงาน/ของ
โรงพยาบาลนิคมน้ําอูน  

กระบวนการแกไขปญหา  
   สิ่งท่ีผูถูกละเมิดหรือคุกคามทางเพศตองดําเนินการ  
   - ในกรณีท่ีสามารถแกปญหาดวยตนเองได ใหผูรองเรียนพูด/เขียนถึงผูกระทําเพ่ือแจงให
ผูกระทําทราบพฤติกรรมท่ีไมเปนท่ียอมรับและรองขอใหหยุดการกระทํา โดยผูเสียหายอาจขอใหมีบุคคลอ่ืน
รวมอยูเปนพยานหรือไมก็ได  
   - ในกรณีไมสามารถแกไขปญหาไดดวยตนเอง ใหผูรองเรียนรายงานบันทึกเหตุการณดังกลาว
ใหผูบังคับบัญชาชั้นตนทราบ โดยหนวยงานจะแจงใหผูรองเรียนทราบภายใน 15 วันทําการ (นับแตไดรับ
รายงาน) วาไดรับรายงานดังกลาวแลวและจะดําเนินการสืบสวนขอเท็จจริง/แกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนใหแลวเสร็จ
โดยเร็ว สิ่งท่ีผูบังคับบัญชาหรือหนวยงานท่ีรับผิดชอบตองดําเนินการ  
   - หัวหนาหนวยงานดําเนินการแตงตั้งคณะทํางานสอบขอเท็จจริง จํานวน ไมเกิน 5 คน
ประกอบดวย ประธานคณะทํางานท่ีมีตําแหนงสูงกวาคูกรณี บุคคลจากหนวยงานตนสังกัดของคูกรณี โดยมี
ตําแหนงไมต่ํากวาคูกรณี โดยอาจมีบุคคลท่ีมีเพศเดียวกับผูรองเรียนไมนอยกวาหนึ่งคน และใหมีบุคคลท่ีผู
รองเรียนไววางใจเขารวมรับฟงในการสอบขอเท็จจริงได หรือใหกลุมงานวินัยและนิติการ กองบริหารทรัพยากร
บุคคล ดําเนินการสอบขอเท็จจริง ท้ังนี้ ใหรายงานผลตอหัวหนาหนวยงานทราบ และหากตองมีการดําเนินการ
ทางวินัยขอใหคณะทํางานนําขอมูลเสนอผูบริหาร ประกอบการดําเนินการทางวินัย  
   - สืบสวนหาขอเท็จจริงอยางละเอียดรอบคอบ และกําหนดแนวทางการแกไขปญหา/ลงโทษ
ผูกระทําผิด ใหแลวเสร็จภายใน 30 วัน หากดําเนินการไมเสร็จในกําหนดดังกลาว สามารถขยายเวลาออกไป
ไดอีก 30 วัน  

หนวยรับเรื่องรองเรียน  
   - ศูนยดํารงธรรมโรงพยาบาลนิคมน้ําอูน  

ชองทาง/วิธีการรองเรียน  
   ทานสามารถรองเรียนการกระทําดังกลาวไดโดยวิธีการ/ผานชองทาง ดังนี้  
   1) รองเรียนดวยวาจาโดยตรงตอผูบังคับบัญชาชั้นตนของผูกระทําหรือทางโทรศัพท (กรณีไม
สามารถรองเรียนเปนลายลักษณอักษร)  
   2) รองเรียนเปนลายลักษณอักษร(จดหมาย/จดหมายอิเล็กทรอนิกส) ถึงผูบริหาร 
โรงพยาบาลนิคมน้ําอูน โดยสงเอกสารผานชองทางรับเรื่องรองเรียนชองทางใดชองทางหนึ่ง ไดแก  
   - กลองรับเรื่องรองเรียนของหนวยงาน  
   - ทางไปรษณีย : ศูนยดํารงคธรรม โรงพยาบาลนิคมน้ําอูน 64 หมู 5 ตําบลหนองปลิง 
อําเภอนิคมน้ําอูน จังหวัดสกลนคร 47270  
  - ทางเว็บไซตรับเรื่องรองเรียนโรงพยาบาลนิคมน้ําอูน : 

http://www.skko.moph.go.th/dward/web/index.php?module=h_nikomnamoun 



 
แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานโรงพยาบาลนิคมน้ําอูน 

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 
เรื่อง แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน พ.ศ. 2561 

สําหรับโรงพยาบาลนิคมน้ําอูน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 
 

 
แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานโรงพยาบาลนิคมน้ําอูน 

 
ชื่อหนวยงาน : .........โรงพยาบาลนิคมน้ําอูน............................................................................................ 
วัน/เดือน/ป : .......28 ธันวาคม 2565.............................................................................................. 

หัวขอ: .......ประกาศเจตนารมณมาตรการในการปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศใน

การทํางาน.................................. 

รายละเอียดขอมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
.... .......ประกาศเจตนารมณมาตรการในการปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการ
ทํางาน....... 
Link  ภายใน: ........ 
http://www.skko.moph.go.th/dward/web/index.php?module=h_nikomnamoun.............. 
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………....... 
................................................................................................................................................................................. 
....................................................................................... ................................................................................ 

 

ผูรับผิดชอบการใหข อมูล ผูอนุมัติรับรอง 
อาภากร  แกวมุงคุณ อาภากร  แกวมุงคุณ 

(.นางสาวอาภากร  แกวมุงคณุ.......) (.นางสาวอาภากร  แกวมุงคณุ.......) 
ตําแหนง .นักจดัการงานท่ัวไปชํานาญการ....... 

หัวหนากลุมงานบริหารท่ัวไป                    
ตําแหนง ..นักจดัการงานท่ัวไปชํานาญการ.. (หัวหนา) 

หัวหนากลุมงานบริหารท่ัวไป 
วันท่ี...28....เดือน.......ธ.ค......พ.ศ..2565.......       วันท่ี...28....เดือน.......ธ.ค......พ.ศ..2565.......       

 

 
ผูรับผิดชอบการนำขอมูลข้ึนเผยแพร 

ภาณุวัฒน  เจียมไพเราะ 
(..ภาณุวัฒน  เจียมไพเราะ....) 

ตําแหนง...นักวิชาการคอมพิวเตอร..... 
วันท่ี...28....เดือน.......ธ.ค......พ.ศ..2565.......       

                   
  

 




	                      บันทึกข้อความ

