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บรรยากาศการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู
บทบาทหญิง-ชาย
แลกเปลี่ยนเรียนรูเรื่อง บทบาทหญิง-ชาย
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สรุปประเด็นจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู
CoP วันนี้เปนการแลกเปลี่ยนเรียนรูเรื่อง บทบาทหญิง-ชาย ทีมงาน KM ขอขอบคุณวิทยากร
คุณดวงสุดา เมือ งวงษ นักพัฒนาสัง คม ชํานาญการพิเศษ และคุณพงศศักดิ์ จิตตะปาโล นักพัฒนาสังคม
ชํานาญการพิเศษ สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย ที่ไดมาแลกเปลี่ยนเรียนรูเรื่อง บทบาทหญิง-ชาย ในวันนี้
สรุปสาระสําคัญที่ไดจากการทํากิจกรรม CoP
สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) กับการแกไขกฎหมายที่เลือกปฏิบัติตอสตรี
เหตุที่สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวตองผลักดันกฎหมาย
เพื่อใหเปนไปตามอนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีในทุกรูปแบบ (CEDAW)
และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
กฎหมายที่เห็นวามีการเลือกปฏิบัติ ไดแก
กฎหมายเกา
 ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 276, 277, 286, 305
 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 246, 247
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 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 1445, 1446, 1447/1, 1516 (1)
 พระราชกฤษฎีกาใชคํานําหนานามสตรี พ.ศ. 2460
 พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508 มาตรา 9
กฎหมายใหม
 พระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550
 รางพระราชบัญญัติสงเสริมโอกาสและความเทาเทียมระหวางเพศ พ.ศ. ….
ผลการแกไขกฎหมายประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 276 วรรคหนึ่ง (เดิมระบุวา)
“ผูใ ดขมขืนกระทําชําเรา หญิงซึ่ งมิ ใช ภริยาของตน โดยขู เข็ ญด วยประการใดๆ โดยใชกํ าลั ง
ประทุษราย โดยหญิงอยูในภาวะที่ไมสามารถขัดขืนได หรือโดยทําใหหญิงเขาใจผิดวา ตนเปนบุคคลอื่น
ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสี่ปถึงยี่สิบป และปรับตั้งแตแปดพันบาทถึงสี่หมื่นบาท”
สาระสําคัญของการแกไข
 หญิงซึ่งมิใชภริยา  ผูอื่น
 เพิ่มนิยามการกระทําชําเรา
ชาย/หญิง  หญิง
ผิด
ชาย/หญิง  ชาย
ผิด
ชาย/หญิง  เด็ก
ผิด
ชาย
 ภริยา
ผิด
วัตถุประสงคของการแกไขประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 276
เพื่อใหการคุมครองสิทธิของผูหญิงที่เปนภริยา ขยายความคุมครองไปถึงผูชายและเด็ก (เด็กหญิง
และเด็กชาย) บนหลักการ” ใครก็ไมสามารถขมขืนใครได
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 276 วรรค 1 (ใหม)
“ผูใดขมขืนกระทําชําเราผูอื่นโดยขูเข็ญดวยประการใดๆ โดยใชกําลังประทุษราย โดยผูอื่นนั้นอยู
ในภาวะที่ไมสามารถขัดขืนได หรือโดยทําใหผูอื่นนั้นเขาใจผิดวาตนเปนบุคคลอื่น ตองระวางโทษจําคุก
ตั้งแตสี่ปถึงยี่สิบป และปรับตั้งแตแปดพันบาทถึงสี่หมื่นบาท”
บัญญัติเพิ่มนิยามของคําวา
“กระทําชําเรา” หมายความวา การกระทําเพื่อสนองความใครของผูกระทํา โดยการใชอวัย วะเพศ
ของผูกระทํากระทํากับอวั ยวะเพศ ทวารหนัก หรือ ชองปากของผูอื่น หรือ การใชสิ่งอื่น ใดกระทํากับ
อวัยวะเพศหรือทวารหนักของผูอื่น
เพิ่มวรรค 4
“ ถาการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งเปนการกระทําความผิดระหวางคูส มรส และคูสมรสนั้น
ยังประสงคจะอยู กิ นฉันสามี ภริย า ศาลจะลงโทษนอยกวา ที่ ก ฎหมายกํ า หนดไวเพี ย งใดก็ไ ด หรือจะ
กําหนดเงื่อนไขเพื่อคุมความประพฤติแทนการลงโทษก็ได ในกรณีที่ ศาลมีคําพิพ ากษาใหลงโทษจําคุก
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และคูสมรสฝายใดฝายหนึ่งไมประสงคจะอยูกินฉันสามีภริยาตอไป และประสงคจะหยา ใหคูสมรสฝาย
นั้นแจงใหศาลทราบ และใหศาลแจงพนักงานอัยการใหดําเนินการฟองหยาให”
• สามีไมมีสิทธิที่จะมีเพศสัมพันธหากภริยาไมยินยอม (ผิด)
• ไมวาใครขมขืนกระทําชําเราใคร ...ก็มีความผิด
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 277
วรรคหนึ่ง (เดิมระบุวา)
“ผูใ ดกระทําชํ าเรา เด็ก หญิง อายุ ไ มเกิ นสิ บ หาป ซึ่ ง มิ ใช ภริย าของตน โดยเด็ก นั้นจะยิ นยอม
หรือไมก็ตาม ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสี่ปถึงยี่สิบป และปรับตั้งแตแปดพันถึงสี่หมื่นบาท”
วรรคทาย (เดิมระบุวา)
“ ..เปนการกระทําที่ ชาย กระทํากับ เด็กหญิง อายุกวาสิบสามป แตยังไมเกินสิบหาป โดยเด็กนั้น
ยินยอม และภายหลังศาลอนุญาตใหทั้งสองฝายสมรสกัน ผูกระทําผิดไมตองรับโทษ…”
สาระสําคัญของการแกไข
• เด็กหญิงอายุไมเกิน 15 ป  เด็กอายุไมเกิน 15 ป (รวมทั้งเด็กหญิงและเด็กชาย)
• เพิ่มนิยามการกระทําชําเรา (วรรคสอง)
• ชาย
 บุคคลอายุไมเกิน 18 ป
• เด็กหญิง  เด็ก (หญิงและชาย) อายุ 13-15 ป
วัตถุประสงคของการแกไขกฎหมายมาตรา 277
เพื่อใหการคุมครองเด็ ก (หญิงและชาย) และป องกันผูก ระทําผิดหลีกเลี่ย งการรั บโทษ โดยการ
สมรสกับเด็ก
มาตรา 277 วรรคหนึ่ง (ใหม)
“ ผูใดกระทําชําเรา เด็ก อายุไมเกินสิบหาป ซึ่งมิใช ภริยาหรือสามีของตน โดยเด็กนั้นจะยินยอม
หรือไมก็ตาม ตองระวางโทษ...”
มาตรา 277 วรรคทาย (ใหม)
“....เปนการกระทําโดยบุคคลอายุไมเกินสิบแปดปกระทําตอเด็กซึ่งมีอายุกวาสิบสามป แตยังไม
เกินสิบหาป โดยเด็กนั้นยินยอม และภายหลังศาลอนุญาตใหทั้งสองฝายสมรสกัน ผูกระทําผิดไมตองรับ
โทษ…”
สรุปผลการแกไขประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 277
- กระทําชําเราเด็ก 13 -15 ยินยอม = ผิด
- ใหการคุมครองเด็ก (ชาย และหญิง)
- ผูกระทําอายุไมเกิน 18 ป แมวาศาลจะอนุญาตใหสมรสกัน ก็มีความผิดแตไมตองรับโทษ
เทานั้น
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ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 286 (กฎหมายแมงดา) (เดิมระบุวา)
“ผูใดอายุกวาสิบหกปดํารงชีพอยูแมเพียงบางสวนจากรายไดของหญิงซึ่งคาประเวณี ตอง
ระวางโทษจําคุกตั้งแตเจ็ดปถึงยี่สิบป และปรับตั้งแตหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถึงสี่หมื่นบาทหรือจําคุก
ตลอดชีวิต”
ผูใดไมมีปจจัยอยางอื่นอันปรากฏสําหรับดํารงชีพหรือไมมีปจจัยอันพอเพียงสําหรับดํารงชีพและ
(1) ปรากฏวาอยูรวมกับหญิงซึ่งคาประเวณีหรือสมาคมกับหญิงซึ่งคาประเวณีคนเดียวหรือหลาย
คนเปนอาจิณ
(2) กินอยูหลับนอน หรือรับเงิน หรือประโยชนอยางอื่นโดยหญิงซึ่งคาประเวณีเปนผูจัดให หรือ
(3) เขาแทรกแซงเพื่อชวยหญิงซึ่งคาประเวณีในการทะเลาะวิวาทกับผูที่คบคากับหญิงซึ่ง
คาประเวณีนั้น ใหถือวาผูนั้นดํารงชีพอยูจากรายไดของหญิงในการคาประเวณี เวนแตจะพิสูจนใหเปนที่
พอใจไดวามิไดเปนเชนนั้น
บทบัญญัติแหงมาตรานี้มิใหใชบังคับ แกผูรับคาเลี้ยงดู จากหญิงซึ่งคาประเวณี ซึ่ งพึงใหค าเลี้ยงดู
นั้นตามกฎหมายหรือตามธรรมจรรยา
สาระสําคัญของการแกไข
หญิงซึ่งคาประเวณี เปน ผูซึ่งคาประเวณี (ซึ่งจะรวมทั้งผูหญิงและผูชาย)
วัตถุประสงคของการแกไขประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 286
• เพื่อใหการคุมครองแกผูหญิงไมใหถูกแสวงหาประโยชนจากการคาประเวณี
• ขยายผลรวมไปถึงการคุมครองผูชายและเด็กดวย
มาตรา 286 (กฎหมายแมงดา) (ใหม)
“ผูใ ดอายุก วาสิ บหกปดํา รงชีพอยู แมเ พียงบางสวนจากรายได ของผูซึ่ง คาประเวณี ตอ งระวางโทษ
จําคุกตั้งแตเจ็ดปถึงยี่สิบป และปรับตั้งแตหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถึงสี่หมื่นบาทหรือจําคุกตลอดชีวิต
ผูใดไมมี ปจจั ยอยางอื่น อัน ปรากฏสําหรับดํารงชีพ หรือไมมีป จจั ยอัน พอเพียงสําหรับ ดํารงชี พ และมี
พฤติการณ อยางหนึ่งอยางใดตอไปนี้ ใหถือ วาผูนั้นดํารงชีพ อยูจากรายไดของผูซึ่งค าประเวณี เว นแต จะ
พิสูจนใหเปนที่พอใจไดวามิไดเปนเชนนี้
(1) อยูรวมกับผูซึ่งคาประเวณี หรือสมาคมกับผูซึ่งคาประเวณีคนเดียวหรือหลายคนเปนอาจิณ
(2) กินอยูหลับนอนหรือรับเงินหรือประโยชนอยางอื่น โดยผูซึ่งคาประเวณีเปนผูจัดให
(3) เขาแทรกแซงเพื่อชวยผูซึ่งคาประเวณีในการทะเลาะวิวาทกับผูที่คบคากับผูซึ่งคาประเวณีนี้
บทบัญญัติแหงมาตรานี้มิใหใชบังคับแกผูรับคาเลี้ย งดูจากผูซึ่งคาประเวณี ซึ่งพึงใหคาเลี้ยงดูนั้นตาม
กฎหมายหรือตามธรรมจรรยา
สรุปผลการแกไขประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 286
การแกไขกฎหมาย......เพื่อ
 คุมครองศักดิ์ศรีความเปนมนุษย
 คุมครองสิทธิและเสรีภาพ
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 ความเสมอภาคตามรัฐธรรมนูญ
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 246 (เดิมระบุวา)
“ศาลมี อํานาจสั่ งใหทุเลาการบั งคับ ใหจํา คุ ก ไวก อน จนกวา เหตุอันควรทุ เลาจะหมดไป ในกรณี
ดังตอไปนี้
(1) เมื่อจําเลยวิกลจริต
(2) เมื่อเกรงวาจําเลยจะถึงอันตรายแกชีวิตถาตองจําคุก
*** (3) ถาจําเลยมีครรภแตเจ็ดเดือนขึ้นไป
*** (4) ถาจําเลยคลอดบุตรแลวยังไมถึงเดือน
ในระหวางการทุเลาการบังคับอยูนั้น ใหศาลสั่งพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจจัดใหบุคคลดังกลาว
อยูในความควบคุมในสถานที่อันควร”
สาระสําคัญของการแกไข
• ศาล
 ผูเกี่ยวของ
• มีครรภ 7 เดือน  มีครรภ
• คลอดบุตร 1 เดือน  คลอดบุตร 3 ป และตองเลี้ยงดูบุตร
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 246 (ใหม)
ศาลเห็นสมควร.... เมื่อ
 เมื่อจําเลย สามี ภริยา ญาติของจําเลย พนักงานอัยการ ผูบัญชาการเรือนจําหรือพนักงานผูมีหนาที่
จัดการตามหมายจําคุกรองขอ หรือเมื่อศาลเห็นสมควร
• ถาจําเลยมีครรภ
• ถาจําเลยคลอดบุตรแลวยังไมถึงสามป และจําเลยตองเลี้ยงดูบุตร
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 247 วรรคสอง (เดิมระบุวา)
“หญิงใดตองโทษประหารชีวิต ถามีครรภอยู ใหรอไวจนกวาคลอดบุตรเสียกอน แลวจึ งให ประหาร
ชีวิต”
สาระสําคัญของการแกไข
คลอดบุตร

คลอดบุตร + 3 ป
หลังจากนั้นลดโทษ ลงเหลือจําคุกตลอดชีวิต รวมทั้งวิธีการ/มาตรการ ในการดูแลบุตร
วัตถุประสงคของการแกไขประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
เพื่อใหเหมาะสมกับสภาพจิตใจของผูหญิงที่ตั้งครรภ ควรจะไดรับการดูแลเปนพิเศษ ซึ่งจะสงผลกับ
บุตรทั้งดานรางกายและจิตใจ และมีสิทธิที่จะไดเลี้ยงดูบุตรจนครบ 3ป ในสถานที่ที่เหมาะสม ภายใตการ
ดูแลของเจาหนาที่
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 247 วรรคสอง (ใหม)
“หญิงใดจะตองโทษประหารชีวิต ถามีครรภอยู ใหรอไวจนพนกําหนดสามป นับแตคลอดบุตรแลว
ใหลดโทษประหารชีวิตลงเหลือจําคุกตลอดชีวิต เวนแตบุตรถึงแกความตายกอนพนกําหนดเวลาดังกลาว
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ในระหวางสามปนับแตคลอดบุตร ใหหญิงนั้นเลี้ยงดูบุตรตามความเหมาะสมในสถานที่ที่สมควรแกการ
เลี้ยงดูบุตรภายในเรือนจํา”
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
มาตรา 1445 (เดิมระบุวา)
“ชายคูหมั้น อาจเรียกคาทดแทนจาก ชายอื่น ซึ่งไดรวมประเวณีกับหญิงคูหมั้นโดยรู หรือควรจะรูวา
หญิง ไดหมั้นกับ ชายคูหมั้นนั้นแลวได เมื่อ ชายคูหมั้น ไดบอกเลิกสัญญาหมั้นตามาตรา 1442 แลว”
มาตรา 1446 (เดิมระบุวา)
“ชายคูหมั้น อาจเรียกคาทดแทนจากชายอื่นซึ่งไดขมขืนกระทําชําเรา หญิงคูหมั้นของตนโดยรูหรือ
ควรจะรูถึงการหมั้นนั้น โดยไมจําตองบอกเลิกสัญญาหมั้น”
สาระสําคัญของการแกไข
ชายคูหมั้น  ชายหรือหญิง คูหมั้น
วัตถุประสงคของการแกไขประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
• เพื่อใหสอดคลองกับมาตรา 276 แหงประมวลกฎหมายอาญา
• เพื่อใหเกิดความเทาเทียมและความเสมอภาคระหวางเพศ
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
มาตรา 1445
“ชายหรือหญิงคูหมั้น อาจเรียกคาทดแทนจากผูซึ่งไดรวมประเวณีกับคูหมั้น ของตนโดยรูหรือควรรู
ถึงการหมั้นนั้น เมื่อไดบอกเลิกสัญญาหมั้นตามมาตรา 1442 หรือมาตรา 1443 แลวแตกรณี”
มาตรา 1446
“ชายหรือหญิงคูหมั้น อาจเรียกคาทดแทนจากผูซึ่งไดขมขืนกระทําชําเราคูหมั้นของตน โดยรู หรือ
ควรจะรูถึงการหมั้นนั้น โดยไมจําตองบอกเลิกสัญญาหมั้น”
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1516 (เดิมระบุวา)
“เหตุฟองหยา” มีดังตอไปนี้
(1) สามีอุปการะเลี้ยงดูหรือยกยองหญิงอื่นฉันภริยา หรือภริยามีชูอีกฝายฟองหยาได
สาระสําคัญของการแกไข
สามี
 สามีหรือภริยา
ภริยามีชู  สามีหรือภริยาเปนชู หรือมีชู หรือรวมประเวณีกับผูอื่นเปนอาจิณ
วัตถุประสงคของการแกไขประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1516
1) เพื่อใหสอดคลองกับหลักการของรัฐธรรมนูญ
2) เพื่อใหเกิดความเทาเทียมและความเสมอภาคระหวางหญิงชาย
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1516 (ใหม)
(1) สามี หรื อ ภรรยา อุ ป การะเลี้ ย งดู ห รือ ยกย อ งผู อื่ น ฉั น ภริย าหรือ สามี เป น ชู หรื อ มี ชู หรือ ร ว ม
ประเวณีกับผูอื่นเปนอาจิณ อีกฝายหนึ่งฟองหยาได
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พระราชบัญญัติคํานําหนานามหญิง พ.ศ. 2551
กฎหมายเดิม (พ.ศ. 2460)
หญิงที่ยังไมมีสามี  นางสาว
หญิงมีสามีแลว  นาง
สาระสําคัญของ พรบ.
• เปนกฎหมายทางเลือก
• หญิงยังไมสมรส  นางสาว
• หญิงสมรสแลว  นางสาว/นาง
• หยา
 นางสาว/นาง
*** รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย กระทรวงการตางประเทศ และกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย เปนผูรักษาการตามพระราชบัญญัติฯ
วัตถุประสงคของการแกไขพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550
• เปนกฎหมายที่มุงแกไขฟนฟูผูกระทําผิดหรือปกปองคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงใน
ครอบครัว
• มีการกําหนดรูปแบบ วิธีการและขั้นตอนที่มีลักษณะแตกตางจากการดําเนินคดีอาญาทั่วไป
• ผูกระทําผิดไดมีโอกาสกลับตัวและยับยั้งการกระทําผิดซ้ํา
• สรางความสัมพันธที่ดีในครอบครัว
สาระสําคัญของการแกไข
• นิยามความรุนแรง
• ฐานความผิดที่ชัดเจน
• หนาที่ของผูถูกกระทํา/ผูพบเห็น
• กระบวนการการสอบสวน การสอบปากคํา
• อํานาจของพนักงานสอบสวน
• อํานาจศาลและการพิจารณาคดี
กฎหมายที่ยกรางใหม….
รางพระราชบัญญัติสงเสริมโอกาสและความเทาเทียมระหวางเพศ พ.ศ. …. (ใหม)
วัตถุประสงค
กลไกการใหความคุมครองและพิทักษสิทธิสตรีจากการถูกเลือกปฏิบัติ
รางพระราชบัญญัติสงเสริมโอกาสและความเทาเทียมระหวางเพศ พ.ศ. ....
หมวด 1 คณะกรรมการสงเสริมโอกาสและความเทาเทียมระหวางเพศ
หมวด 2 คณะกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติฯ และสํานักงานกิจการสตรีฯ
หมวด 3 การตรวจสอบการเลือกปฏิบัติฯ
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หมวด 4 การสงเคราะหผูเสียหาย
หมวด 5 กองทุนสงเสริมโอกาสและความเทาเทียมระหวางเพศ
หมวด 6 บทกําหนดโทษ
(รวม 6 หมวด 36 มาตรา)
สาระสําคัญ
- นิยาม
- กรรมการ 3 ชุด
- การตรวจสอบ
- มาตรการชวยเหลือ
- การสงเคราะหผูเสียหาย
- กองทุนสงเสริมโอกาส
- บทกําหนดโทษ
สุดทาย เราคงไดเห็นรางพระราชบัญญัติสงเสริมโอกาสและความเทาเทียมระหวางเพศ พ.ศ....
ผูเขารวมกิจกรรม
1. น.ส.จารุพรรณ ทุนทัน
จพง.ธุรการ สกถ.สป.
โทร. 50605
2. นางวันเพ็ญ ทรงวิวัฒน
นวค. ชํานาญการพิเศษ สดร.สป. โทร. 50556
3. น.ส.พิชยา นารีเลิศ
จพง.ธุรการ สมน.สนผ.สป.
โทร. 50116
4. น.ส.อัจฉรา อินจันทร
จพง.ธุรการ สดร.สป.
โทร. 50463
5. นางพวงเพชร นาคชาติ
นวค. ชํานาญการพิเศษ สนผ.สป. โทร. 50508
6. น.ส.ลัดดา แกวเรือง
พนง.วิเคราะหนโยบายและแผน สดร.สป.
7. นางณิทฐา แสวงทอง
ผอ.สบค.สดร.สป.
โทร.50554
8. นางกาญจนา แจมมินทร
นวค.ชก. สดร.สป.
โทร. 50565
9. น.ส.สุขใจ กาญจนพันธุ
นวค.ชํานาญการ กพร.สป.
โทร. 50634
10. นางวันเพ็ญ มังศรี
นวช.การเงิน กค.สป.
โทร. 50328
11. น.ส.สุปราณี อิ่มใจ
จพง.การเงินและบัญชี กค.สป.
โทร. 50229
12. น.ส.ทิพรส บํารุงจิต
นวช.การเงินและบัญชี กค.สป.
โทร. 50321
13. นางอรทัย สิทธิสงวน
นวค. สนผ.สป.
โทร. 50511
14. นางอัมพร โพธิ์ศรี
จพง.การเงินฯ
โทร. 50425
15. น.ส.มณฑา แสงทอง
นักจัดการทั่วไป กก.สป.
โทร. 50305
16. นางบรรจง สอดจันทร
พนักงานประจําสํานักงาน
โทร. 50246
17. น.ส.วิบูลพรรณ เปาอินทร
นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชก. โทร. 50246
18. นายบุญฤทธิ์ สุขเขียว
นวค.ชก.
โทร. 50561
19. น.ส.นัทธมน เหลืองสมบูรณ
นักทรัพยากรบุคคล ชก.
โทร. 50333
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20. นายศุภวัชร สุทธินุน
21. นายสิทธิวัฒน อินทะจักร
22. น.ส.ดารณี บํารุงสวัสดิ์
23. นายคมสัน วรวิวัฒน
24. นางดวงสุดา เมืองวงษ
25. นายพงษศักดิ์ จิตตะปาโล
26. นายคงรัตน คูมีสมบัติ
27. นายธนะรัตน สุภาพันธ
28. น.ส.ศรีวรรณ พันธุเอก
29. น.ส.อุบลวรรณ นะประทุม
30. นางสุนทรี นิ่มลมูล
31. นายสุรศักดิ์ บุญประกอบ
32. นางรัตนาภรณ ศรีพยัคฆ
33. นายศักดิ์สิทธิ์ สิริพัชรกุล
34. น.ส.สุกันยา ทัศนาญชลี
35. น.ส.ระพีพรรณ หลั่งน้ําทิพย

จนท.บันทึกขอมูล
โทร.50333
เจาหนาที่บันทึกขอมูล
โทร.50327
เจาหนาที่บันทึกขอมูล
โทร.50337
พนักงานการเงินและบัญชี
โทร.50581
จบท. สดร.สป.
โทร.023068851
นักพัฒนาสังคม ชํานาญการพิเศษ โทร.023068766
นักพัฒนาสังคม ชํานาญการพิเศษ
จบท.สดร.สป.
โทร.50550
นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ
โทร.50426
เจาหนาที่บรรณารักษ
โทร.50426
เจาหนาที่บรรณารักษ
โทร.50479
นักทรัพยากรบุคคล
โทร.50463
นวค.ชก.สดร.สป.
โทร.50557
จนท.บริหารงานทั่วไป
โทร.50559
จพ.ธก.ชํานาญงาน สดร.สป.
โทร.50559
จพ.ธก.ปฏิบัติงาน สดร.สป.
โทร.50559
....................................

