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ผู้รบัผิดชอบ        ………………………………….. 
            (นางจรรยา เช้ือหมอ )  
ต าแหน่ง   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  
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                                   (นางสาวพิชญา อายุยืน) 
ต าแหน่ง   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  
 

                                               
ผู้อนุมัต ิ           ……………………… 
                                  (นายธนเสฏฐ์ สายยาโน) 
ต าแหน่ง   สาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง 
 



 
 

กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสดา้นการทุจริตและประพฤติมชิอบ 
ส านักงานสาธารณสขุอ าเภอบ้านหลวง 

 
1. ค าจ ากัดความ 

 เรื่องร้องเรียน หมายถึง ความเดือดร้อนเสียหายอันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ของเจ้าหน้าที่ของ
รัฐที่เกี่ยวข้องกับส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง เช่น การประพฤติมิชอบตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน และจรรยาข้าราชการสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข หรือพบความผิดปกติใน
กระบวนการจัดซื้อ จัดจ้างของโรงพยาบาลแพร่ การบรรจุแต่งตั้งข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้าง 
ข้อเสนอแนะ และ/หรือข้อคิดเห็นต่างๆ 

 การร้องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส หมายถึง การร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ เพื่อด าเนินการตามที่กฎหมายก าหนด ผ่านช่องทาง 2 ทาง อันได้แก่ 

 1.  ยื่นเรื่องร้องเรียนมายังที่ตั้งส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง โดย 

  - หนังสือรอ้งเรียน (ลงช่ือผู้ร้องเรียน) 
  - บัตรสนเท่ห์ (ไมล่งช่ือผู้ร้องเรียน) 

 2. เว็บไซต์ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง “ศูนย์รบัเรื่องร้องเรียน/แจง้เบาะแสการทจุริต
คอร์รปัช่ัน”http://www.ssobanluang.com  

 การร้องเรียนกระท าผิดวินัย/ทุจริต หมายถึง การร้องเรียนกล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้แก่
ข้าราชการพลเรือนสามัญ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข กระท าความผิด
ทางวินัย โดยมีการฝ่าฝืนข้อห้ามหรือข้อปฏิบัติที่กฎหมายหรือระเบยีบได้ก าหนดไว้ว่าเป็นความผิดทางวินัยและ
ได้ก าหนดโทษไว้ ทั้งนี้ อาจเป็นทั้งเรื่องเกี่ยวกับงานราชการหรือเรื่องส่วนตัว 

 ผู้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส หมายถึง ผู้พบเห็นการกระท าอันมิชอบด้านการทุจรติคอร์รปัช่ัน มีสิทธิเสนอ
ค าร้องเรียน/แจ้งเบาะแสต่อส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง ได ้

 หน่วยรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส หมายถึง งานบริหาร ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง 

 หน่วยงานด าเนินการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส หมายถึง งานบริหาร หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
เรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสในสังกัด ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง 

 การด าเนินการ หมายถึง การจัดการกับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสตั้งแต่ต้นจนถึงการได้รับการแก้ไข
หรือได้ข้อสรุป เพื่อแจ้งผู้ร้องเรียนกรณีที่ผู้ร้องเรียนแจ้งช่ือที่อยู่ชัดเจน 
  

http://www.phraehospital.go.th/stopcorruption


 
 

2. ประเภทเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส 
 

 2.1 ประเภทเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส 
 

ประเภท นิยาม ตัวอย่างที่เป็นรูปธรรม 
1) การบริหารจัดการ การที่สวนราชการด าเนินการด้านการ 

บริหารจัดการโดยเปิดเผย โปร่งใส และเป็น
ธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทาง
สังคม ภาระต่อประชาชนคุณภาพ 
วัตถุประสงค์ที่จะด าเนินการและประโยชน
ระยะยาวของราชการที่จะได้รับประกอบกัน 

1. การบริหารทั่วไป และงบประมาณ 
ร้องเรียนโดยกล่าวหาผูบ้ริหาร เจ้าหน้าที่
ของหน่วยงานมีพฤติกรรมส่อในทางไม่
สุจริตหลายประการ 
2. การบริหารงานพัสด ุร้องเรียนโดย
กล่าวหาว่าผูเ้ก่ียวข้องในการจัดซ้ือจดัจ้างมี
พฤติกรรมส่อในทางไม่โปร่งใสหลาย
ประการ 
3. การบริหารงานบุคคล ร้องเรียนโดย 
กล่าวหาว่าผูบ้ริหาร และผู้เก่ียวข้อง
ด าเนินการเก่ียวกับการแต่งตั้ง การเลื่อน 
ต าแหน่ง การพิจารณาความดคีวามชอบ 
และการแตง่ตั้งโยกยา้ย ไม่ชอบธรรม 

2) วินัยข้าราชการ กฎ ระเบียบต่างๆ ที่วางหลักเกณฑ์ 
ขึ้นมาเป็นกรอบควบคุมให้ข้าราชการ 
ปฏิบัติหน้าที่ และก าหนดแบบแผนความ
ประพฤติของข้าราชการ เพื่อให้ 
ข้าราชการประพฤติปฏิบัติหน้าที่ราชการ
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยก าหนดให้
ข้าราชการวางตัวให้ถูกต้อง และเหมาะสมตาม
พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 
2551และประมวลจริยธรรมข้าราชการ
ก าหนดไว้ 

การไม่ปฏิบัตหิน้าที่ตามบทบญัญตัิว่าด้วย
วินัยข้าราชการตามท่ีกฎหมายก าหนด 
ฯลฯ 

3) ค่าตอบแทน การจ่ายเงินค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ มีเจตนารมณ์เพื่อการจ่ายเงิน
ค่าตอบแทนสาหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานใน
หน่วยบริการในช่วงนอกเวลาราชการ และ
เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานนอกหน่วยบริการ หรือ
ต่างหน่วยบริการทั้งในเวลาราชการและนอก
เวลาราชการ ไปในทางมิชอบหรือมีการทุจริต 

1. การเบิกจ่ายเงิน พตส. 
2. ค่าตอบแทนไม่ทาเวชปฏบิัต ิ
3. ค่าตอบแทนปฏิบัตงิานนอกเวลา
ราชการ 
4. ค่าตอบแทน อสม. 
5. ค่าตอบแทนสาหรับเจา้หน้าที่ที่
ปฏิบตัิงานในหน่วยบริการในช่วงนอกเวลา
ราชการ 
ฯลฯ 

4) ขัดแย้งกับ
เจ้าหน้าที่/ 
หน่วยงานของรัฐ 

การที่ผู้ร้องเรียนหรือผู้เสียหายของ 
หน่วยงาน ร้องเรียนเจ้าหน้าที่หรือ 
หน่วยงานเก่ียวกับการกระท าการใดๆ 
ที่มีผลก่อให้เกิดความเสียหายอย่างใด 
อย่างหน่ึง ต่อผู้ร้องเรียนหรือส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง 

ปฏิบตัิการใดที่ส่อไปในทางทุจริตประพฤติ
มิชอบ 



 
 

 2.2 หลักเกณฑ์ในการรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมชิอบ 
  2.2.1 ใช้ถ้อยค าหรือข้อความสุภาพ ประกอบด้วย 
   1) ช่ือ ที่อยู่ของผูร้้องเรียน/แจ้งเบาะแสชัดเจน 

  2) วัน เดือน ปี ของหนังสือร้องเรียน/แจง้เบาะแส 
   3) ข้อเท็จจริง หรือพฤติการณ์ของเรื่องที่ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ปรากฏอย่างชัดเจนว่ามีมูล
ข้อเท็จจริง หรือช้ีช่องทางแจ้งเบาะแส เกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่/หน่วยงาน ชัดแจ้งเพียงพอที่สามารถ
ด าเนินการสืบสวน/สอบสวนได้ 
   4) ระบุ พยานเอกสาร พยานวัตถุและพยานบุคคล (ถ้ามี) 
  2.2.2 ข้อร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูลเหตุ มิได้หวังสร้างกระแสหรือสร้างข่าว
ที่เสียหายต่อเจ้าหน้าที่หรือส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง หรือบุคคลภายนอก 
  2.2.3 เป็นเรื่องที่ผู้ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ได้รับความไม่ชอบธรรม อันเนื่องมาจากการปฏิบัติ
หน้าที่ต่างๆ ของเจ้าหน้าที่ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง 
  2.2.4 เรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสที่มีข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ หรือไม่สามารถหาข้อมูล
เพิ่มเติมได้ในการด าเนินการตรวจสอบหาข้อเท็จจริง สืบสวน สอบสวน ให้ยุติเรื่อง หรือรับทราบเป็นข้อมูล 
และเก็บเป็นฐานข้อมูล 
  2.2.6 ไม่เป็นค าร้องเรียนที่เข้าลักษณะดังต่อไปนี้ 
   1)  ค าร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ที่เป็นบัตรสนเท่ห์ เว้นแต่บัตรสนเท่ห์ระบุหลักฐานพยาน
แวดล้อมชัดเจน และเพียงพอที่จะท าการสืบสวนสอบสวนต่อไปได้ ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
22ธันวาคม 2551 จึงจะรับไว้พิจารณาเป็นการเฉพาะเรื่อง 
   2)ค าร้องเรียน/แจ้งเบาะแสที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้ว หรือเป็นเรื่องที่ศาลได้มี ค า
พิพากษาหรือค าสั่งที่สุดแล้ว 
   3) ค าร้องเรียน/แจ้งเบาะแสที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานที่มีหน้าที่รบัผดิชอบโดยตรง
หรือองค์กรอิสระที่กฎหมายก าหนดไว้เป็นการเฉพาะ เว้นแต่ค าร้องจะระบุว่าหน่วยงานดังกล่าวไม่ด าเนินการ
หรือด าเนินการแล้วยังไม่มีผลความคืบหน้าทั้งนี้ ข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของสาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง 
   4) ค าร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ที่เกิดจากการโต้แย้งสิทธิระหว่างบุคคลต่อบุคคลด้วยกัน
นอกเหนือจากหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ให้อยู่ในดุลยพินิจของสาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง ว่าจะรับไว้
พิจารณาหรือไม่เป็นเรื่องเฉพาะกรณี 
 
3. ขอบเขตและขั้นตอนการด าเนินการ 
 3.1 ขอบเขต 
  เริ่มจากงานบริหาร รับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติชอบ จากช่อง
ทางการร้องเรียนของงานนิติการ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง 2 ช่องทาง ดังต่อไปนี้ 
  1.  ยื่นเรื่องร้องร้องเรียนมายังที่ตัง้ของส านักงานสาธารณสขุอ าเภอบ้านหลวง โดย 
   - หนังสือรอ้งเรียน (ลงช่ือผู้ร้องเรียน) 
   - บัตรสนเท่ห์ (ไมล่งช่ือผู้ร้องเรียน) 
  2. เว็บไซต์ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง “ศูนย์รบัเรื่องร้องเรียน/แจง้เบาะแสการทจุริต
คอร์รปัช่ัน”http://www.ssobanluang.com  
 ลงทะเบียนรับเรื่องในสมุดคุมรับเรือ่งร้องเรียน คัดแยกหนังสือวิเคราะห์เนื้อหาของเรื่องร้องเรียน/แจง้
เบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติชอบ สรุปความเห็นเสนอและจัดท าหนังสอืถึงสาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง 

http://www./


 
 

พิจารณาสั่งการ ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการหรือมอบหมายให้งานบริหารงานทั่วไป แต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง/สืบสวน/สอบสวน แล้วรายงานผลให้ สาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง 
พิจารณาสั่งการ และแจ้งผู้ร้องทุกข์/ร้องเรียน (กรณีมีช่ือ/ที่อยู่/หน่วยงาน ชัดเจน) ทราบเบื้องต้นภายใน 15 
วัน รับรายงานและติดตามความก้าวหน้าผลการดาเนินงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สรุปรายงานผลการ
ด าเนินงาน เสนอสาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง เก็บข้อมูลในสมุดคุมเรื่องร้องเรยีน เพื่อการประมวลผลและสรปุ
วิเคราะห์ จัดท ารายงานสรุปผลการวิเคราะห์เสนอสาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง (รายเดือน/รายปี) แล้วงาน
บริหาร เก็บเรื่อง 
 3.2 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
  (1) เจ้าหน้าทีง่านบรหิาร รับเรื่องร้องเรียน/แจง้เบาะแสด้านการทจุริตและประพฤติชอบ จาก
ช่องทางการร้องเรียนของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง 2 ช่องทาง ดังต่อไปนี ้
   1.  ยืน่เรื่องร้องเรียนถึงส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวงโดย 
    - หนังสือรอ้งเรียน (ลงช่ือผู้ร้องเรียน) 
    - บัตรสนเท่ห์ (ไมล่งช่ือผู้ร้องเรียน) 
   2. เว็บไซต์ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง“ศูนย์รบัเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการ
ทุจริตคอร์รปัช่ัน”http://www.ssobanluang.com  
  (2) เจ้าหน้าทีง่านนิติการลงทะเบียนรบัเรื่องในสมุดคุมเรื่องร้องเรียน 
  (3) เจ้าหน้าทีง่านบรหิาร คัดแยกหนังสือ วิเคราะหเ์นื้อหาของเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้าน
การทจุริตและประพฤติชอบ 
  (4) เจ้าหน้าทีง่านบรหิาร สรปุความเห็นเสนอและจัดท าหนงัสือถึงสาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง 
พิจารณาลงนาม 
  (5) เจ้าหน้าทีง่านบรหิาร ส่งเรื่องใหห้น่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการ หรือเสนอแตง่ตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบข้อร้องเรียน 
  (6) เจ้าหน้าทีง่านบรหิาร แจง้ผูร้้องทุกข์/ร้องเรียน (กรณีมีช่ือ/ที่อยู่/หน่วยงาน ชัดเจน) ทราบ
เบื้องต้นภายใน 15 วัน 
  (7) เจ้าหน้าทีง่านบรหิาร รับรายงานและติดตามความก้าวหน้าผลการด าเนินงานจากหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 
  (8) เจ้าหน้าทีง่านบรหิาร เสนอสาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง 
  (9) เจ้าหน้าทีง่านบรหิาร เก็บข้อมูลในสมุดคุมเรื่องร้องเรียน เพื่อการประมวลผลและสรปุ
วิเคราะห ์
  (10) เจ้าหน้าทีง่านบริหาร จัดท ารายงานสรุปผลการวิเคราะห์เสนอผู้บริหาร(รายเดือน/รายปี) 
  (11) เจ้าหน้าทีง่านนิติการ จัดเกบ็เรื่อง 
 
  

http://www.phraehospital.go.th/stopcorruption


 
 

 3.2  ผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสดา้นการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 
 

ล าดับ กระบวนงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. 

 
(1) งานบริหาร รับเรื่องร้องเรียน/ 

แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 

2 นาที 
เจ้าหน้าที่
งานบริหาร 

2. 
 

(2) ลงทะเบียนรับในสมุดคุมเรื่องร้องเรียน 
 

2 นาที 
เจ้าหน้าที่
งานบริหาร 

3. 

 
(3) คัดแยก/วิเคราะห์เน้ือหาของเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านทุจริต 

น าเสนอให้สาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง 
 

30 นาที 
เจ้าหน้าที่
งานบริหาร 

4. 
 

(4) สาธารณสุขอ าเภอพิจารณาสั่งการ 
 

 
เจ้าหน้าที่
งานบริหาร 

5. 

 
(5.1) แจ้งหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  5.2 แจ้งผู้ร้องเรียน/แจ้ง
เบาะแส 

หรือด าเนินการตามข้อสั่งการ   (กรณีมีชื่อที่อยู่ชัดเจน) 
 

30 นาที 
เจ้าหน้าที่
งานบริหาร 

6. 

 
6.1 รับรายงานผลการด าเนินงาน 6.2  ติดตามความก้าวหน้า 
      จากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง       ของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

 

7-15 วัน 
เจ้าหน้าที่
งานบริหาร 

7. 
 

(7) สรุปรายงานผลการด าเนินงานจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
 

1 วัน 
เจ้าหน้าที่
งานบริหาร 

8. 
 

(8) เสนอสาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวงพิจารณา 
 

1 วัน 
เจ้าหน้า 

งานบริหาร 

9. 
 

(9) เก็บข้อมูลในสมุดคุมเรื่องร้องเรียนเพื่อการสรุปวิเคราะห์ 
 

30 นาที 
เจ้าหน้าที่
งานบริหาร 

10 

 
(10) จัดท ารายงานสรุปผลการวิเคราะห์ 

เสนอสาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง (รายเดือน/รายปี) 
 

1-3 วัน 
เจ้าหน้าที่
งานบริหาร 

11. 

 
(11) งานบริหารเก็บเรื่อง 

 
 

1 วัน 
เจ้าหน้าที่
งานบริหาร 

 



 
 

 
4.  สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการจัดทา Work Flow 
 

สัญลักษณ์ ค าอธิบาย 

 
 

จุดเริม่ต้นและสิ้นสุดของกระบวนการ 
 

  
กิจกรรมและการปฏิบัติงาน 

 

 
 

การตัดสินใจ เช่น การพิจารณาให้ความเห็น 
การอนุมัติ เป็นต้น 

 

 

 
แสดงถึงความเช่ือมโยงของกิจกรรม 

และการปฏิบัติงาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง 
ตามประกาศส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ส านักงานสาธารณสขุอ าเภอบ้านหลวง  
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง 
 
ช่ือกลุ่มงาน/งาน…บริหารงานทั่วไป…………………………………………………………………. 
ช่ือหน่วยงาน: …ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง……………………………… 
วัน/เดือน/ปี:  14 มกราคม…พ.ศ.๒๕๖4……………………………………… 
หัวข้อ:   มาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรือ่งร้องเรียนของหนว่ยงาน  
รายละเอียดข้อมลู (โดยสรปุหรือเอกสารแนบ) 
           ๑. บันทึกข้อความลงนามอนุญาตให้เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน                          
           ๒. หนังสือประชาสัมพันธ์ช่องทางการรบัเรื่องร้องเรียน 
           3. หนังสือแจ้งมาตรการ กลไก หรือระบบการจัดการเรือ่งร้องเรียนของหน่วยงาน 
  4. คู่มือการปฏิบัตงิานเรือ่งร้องเรียนร้องทุกข์ฯ  
  5. แบบฟอรม์การเผยแพร่ข้อมลูต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
Linkภายนอก: …… www.ssobanluang.com.......... 
หมายเหต:ุ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
                    ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมลู                                                       ผู้อนุมัติรับรอง 
 

                                                                                 
                   ( นางจรรยา เช้ือหมอ )                                                        ( นายธนเสฏฐ์ สายยาโน ) 
      ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ                                       ต าแหน่ง สาธารณสุขอ าเภอบ้านหลวง 
       วันที่  14  เดือน มกราคม พ.ศ. 2564                                         วันที่  14  เดือน มกราคม พ.ศ. 2564                                    
                                                                                                         

 
ผู้รบัผิดชอบการน าข้อมูลข้ึนเผยแพร ่

 

 
( นางดาวรุ่งงามสม ) 

ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน 
วันที่  14  เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 

 
 
 
 

http://www.ssobanluang.co/

