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รายงานการประชมุ คณะกรรมการชมรม STRONG โรงพยาบาลระนอง โรงพยาบาลระนอง 

ครั้งที่ 1/2565 

เมื่อวันท่ี 8 มีนาคม 2565 

ณ หองประชุมวัชรคุปต  โรงพยาบาลระนอง 

................................................................................................................. 

ผูมาประชุม 

 1.1. นายสาโรจน จันทรแกว รองผูอํานวยการฝายบริหาร ประธาน 
 1.2. นายบัญชา ภูริปาณิก ชางกายอุปกรณชํานาญงาน รองประธาน 
 1.3. นางพิมพใจ เหลืองออน พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ กรรมการ  
 1.4.  น.ส. สุมา  แดงตั๋น  นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ กรรมการ 
 1.5.  น.ส. เกศณ ี วงศศิลป  เจาพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน  กรรมการ 
 1.6. นายเรืองเดช มิสุด  นิติกร    กรรมการและ
เลขานุการเริ่มประชุมเวลา 14.00 น.  
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ  

 ดวยการตอบแบบหลักฐานเชิงประจักษ EB 18 นั้นจะตองทํากิจกรรมในนามของชมรม STRONG 

โรงพยาบาลระนอง งานนิติการ จึงแตงตั้งคําสั่ง ชมรม STRONG โรงพยาบาลระนอง ภายใตพันธะสัญญา

รวมกันคือ (สาธารณสุข ซื่อสัตย โปรงใส ตื่นรู สูทุจริต จิตพอเพียง) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อตรวจสอบ

หนวยงานใหมีการบริหารงานที่โปรงใส  

 ซ่ึงการประชุมในครั้งนี้ เปนการประชุมครั้งแรก นับแตวันที่แตงตั้งคําสั่ง โดยทั้งนี้เหตุผลท่ีเรียก

ประชุมก็เพื่อการดําเนินการตามวัตถุประสงคของชมรม STRONG โรงพยาบาลระนอง กลาวคือการการ

วิเคราะหความเสี่ยงที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอนหรือการปองกันทุจริตในหนวยงาน เพื่อนํามากําหนด

กิจกรรมการสงเสริมการบริหารงานที่โปรงใส ทั้งนี้กิจกรรมดังกลาวนั้นเปนการปองกันการทุจริตใน

หนวยงาน  

มติที่ประชมุ : รับทราบ   

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชมุ 

มติทีป่ระชุม –ไมม-ี  

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพื่อทราบ  

มติที่ประชมุ –ไมม-ี 

 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องนําเสนอเพื่อพจิารณา   

ขอคําถาม EB 18 หนวยงานมีการวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชนทับซอน 

นายเรืองเดช: หลักฐานเชิงประจักษในขอคําถามที่ 18 จะตองมีการวิเคราะหความเสี่ยง
เก่ียวกับผลประโยชนทับซอน ซึ่งในปงบประมาณ 2565 โรงพยาบาลระนองไดรวมกันวิเคราะหความเสี่ยง 
เพ่ือที่จะคิดวิเคราะหการกําหนดกิจกรรมเพ่ือสรางความโปรงใสในหนวยงาน 
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ประธาน: ตามที่นิติกรไดเสนอนั้น ขอใหคณะทํางานและผูเขารวมประชุมทุกทานรวม
วิเคราะหความเสี่ยง โดยขอใหทุกทานไดรวมกันเสนอความเสี่ยงที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอน ในโรงพยาบาล
ระนอง โดยอางอิงจากขอมูลในปงบประมาณ 2564 

วิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอน  
ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับซอน 

ระดับความเสีย่ง  = โอกาสในการเกิดเหตุการณตางๆ X ความรุนแรงของเหตุการณตางๆ 
ซึ่งจัดแบงเปน 4 ระดับ สามารถแสดงเปน Risk  Profile และแบงพ้ืนที่เปน 4 สวน (4 Quadrants) ใชเกณฑ
ในการจัดแบง ดังนี้ 
 

ระดับความเสี่ยง คะแนนระดับ 
ความเสี่ยง 

 

มาตรการกําหนด การแสดงสี
สัญลักษณ 

ต่ํา (Low) 1-3  คะแนน ยอมรับความเสี่ยง สีเขียว   
ปานกลาง (Medium) 
 

4-8  คะแนน ยอมรับความเสี่ยง แต 
มีมาตรการควบคุมความเสี่ยง 

สีเหลือง 

เสี่ยงสูง (High) 9-14  คะแนน มีมาตรการลดความเสี่ยง สีสม 
เสี่ยงสูงมาก 
(Extreme) 

15-25  คะแนน มีมาตรการลด และประเมินซ้ํา 
หรือถายโอนความเสี่ยง 

สีแดง 
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ผลการวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอน 
ของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 

ประเด็น
ความเสี่ยง 

 
ปจจัยเสี่ยง วัตถุประสงค 

การประเมินความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอน 

โอกาส ผลกระทบ 
ระดับ

ความเสี่ยง 

ลําดับ
ความ
เสี่ยง 

1. การ
จัดหาพัสดุ 

การจัดหาพัสดุไมเปนไป
ตามระเบียบที่เก่ียวของมี
การแบงซื้อแบงจางและ
แสวงหาผลประโยชน
สวนตัวในตําแหนงหนาที่ 

เพ่ือใหการจัดหาพัสดุภาครัฐ
โดยการซื้อจาง เชา แลกเปลี่ยน 
หรือโดยวิธีอ่ืนใดใหสอดคลอง
กับประกาศระเบียบ หลักเกณฑ 
วิธีปฏิบัติและมติคณะรัฐมนตรีท่ี
เก่ียวของรวมถึงดําเนินการตาม
เกณฑการประเมินคุณธรรมและ
ความโปรงใสในการดําเนินงาน
ของหนวยงานภาครัฐ  
 

 
 
 
 

3 

 
 
 
 

3 

 
 
 
 

9 

 
 
 
 

5 

2. การใช
รถยนต
ราชการ 

2.1. ใชรถยนตราชการ
ไมถูกตองตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวา
ดวยรถราชการ พ.ศ.
2523 และแกไข
เพ่ิมเติม 
 

เพ่ือใหการใชรถยนตสวน
ราชการเปนไปตามระเบียบที่
เก่ียวของและปองกันการเกิดผล
ประโยชนทับซอน 

1 2 2 7 

2.2. ผูใชรถราชการ
ละเลยการปฏิบัติตาม
ระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยรถ
ราชการ พ.ศ.2523 
และแกไขเพิ่มเติม 

เพ่ือใหการใชรถยนตสวน
ราชการเปนไปตามระเบียบที่
เก่ียวของและปองกันการเกิดผล
ประโยชนทับซอน 

2 3 6 6 

3. การใช
ทรัพยสิน
ของทาง
ราชการ 

นําทรัพยสินของทาง
ราชการไปใชสวนตัว 

เพ่ือปองกันการนําทรัพยสิน
สวนราชการไปใชสวนตัว 

 
2 

 
3 

 
6 

 
4 

4. การจัดทํา
โครงการ
ฝกอบรม
ศึกษาดูงาน 
ประชุมและ
สัมมนา 

การจัดทําโครงการ
ฝกอบรมศึกษาดูงาน 
ประชุมและสัมมนาไม
ถูกตอง / ไมเปนไปตาม
ระเบียบที่เก่ียวของ 

เพ่ือใหการจัดทําโครงการ
ฝกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม 
และสัมมนาถูกตอง ไมใหเกิด
การแสวงหาผลประโยชน
สวนตัวในตําแหนงหนาที่อันมิ
ควรไดโดยชอบดวยกฎหมาย 

 
 

4 

 
 

3 

 
 

12 

 
 

3 
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5. การเบิก
คาตอบแทน 

5.1 การใชตําแหนง
หนาที่เอ้ือประโยชนกับ
ตนเอง 
 

เพ่ือดําเนินการใหมีการเบิก
คาตอบแทนที่ตรงตามความเปน
จริงและดําเนินการตามเกณฑ
การประเมินคุณธรรมและความ
โปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ 

3 4 12 2 

5.2 การเบิก
คาตอบแทนที่ไมตรงตาม
ความเปนจริง 

3 5 15 1 

 
หมายเหตุ : การวิเคราะหความเสี่ยงผลประโยชนทับซอนของโรงพยาบาลระนองโดยคณะกรรมการตรวจสอบ
หนวยงานใหมีการบริหารงานที่โปรงใส ไดรวมกันพิจารณาความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงซึ่งในสวนของ
คะแนนที่ซ้ํากันคณะกรรมการฯ ไดลงมติและจัดลําดับจากความเสี่ยงซึ่งอาจสงผลกระทบตอองคกรตามลําดับ
ตามตารางขางตน 
 

การจัดทําแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) 

   
  

    
 

 

 

 
ความเสี่ยงที่ยอมรับได ความเสี่ยงที่ยอมรับไมได 

 

คว
าม

รุน
แร

งข
อง

ผล
กร

ะท
บ 

(Im
pa

ct
) 

5 5 10 
15 

ขอ 5.2 
20 

25 
  

4 4 8 
12 

ขอ 5.2 
16  

 
20 

 
 

 

 

3 3 
6 

ขอ 2.2,3 

9  
ขอ 1 

  

12  
 ขอ 4,  

15 

 

2 
2 

ขอ 2.1 
4 6 8 

10 
 

1 1 2 3 4 5 
 

  
1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 
      

  
โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood) 

 

  ความเสี่ยงท่ียอมรับไมได 

  ความเสี่ยงท่ียอมรับได 
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มตทิี่ประชุม : รับทราบ 
ประธาน : ท่ีประชุมไดมีการวิเคราะหความเสี่ยง และความเสี่ยงท่ีสูง คือ การเบิกคาตอบแทน

นอกเวลาราชและการจัดทําโครงการฝกอบรมศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนาใหคณะทํางานและผูเขารวม
ประชุมเลือก 1 กิจกรรมที่คิดวาเปนความเสี่ยงในหนวยงานที่ควรจะมีการปรับปรุงและวางเปนมาตรการ
ปองกันและวางแนวทางเพ่ือปรับปรุงเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน 

น.ส. สุมา :  จาการท่ีประชุมวิเคราะหความเสี่ยงแลวนั้นเห็นวาการเบิกคาตอบแทนนอกเวลา
ราชการนั้น มีการเบิกจายที่สูงขึ้น ซึ่งเห็นสมควรที่จะมีการกําหนดมาตรการการควบคุมหรือตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

นางพิมพใจ: จากมาตรการการควบคุมการใชรถราชการของปงบประมาณ 2564 ซึ่งไดรับ
การรวมมือจากหนวยงานเปนอยางดี สงผลใหความเสี่ยงของการใชรถราชการไปใชในกิจการสวนตัวลดลง     
จึงเห็นสมควรกําหนดกิจกรรมเพ่ือควบคุมการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
 

4.6 กรอบแนวทางการปองกันผลประโยชนทับซอนในหนวยงาน สอดคลองตามบทวิเคราะห
ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอนในหนวยงาน 

 
ประธาน :  เมื่อที่ประชุมมีมติให การเบิกคาตอบแทนการปฏิบัติราชการ เปนความเสี่ยงสูง 

จึงตองมีการวางแนวทางเพ่ือปรับปรุงเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน 
ที่ประชุม : รวมวางแนวทางเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน ดังนี ้

ที ่ เรื่อง แนวทางการปองกัน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ผลการดําเนิน 
1 เบิกคาตอบแทน

นอกเวลาราชการ 
1. ควบคุมการเบิกจาย
คาตอบแทนนอกเวลา
ใหเปนไปตามระเบียบ
กระทรวงการคลังวา
ดวยการเบิกจายเงิน
ตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ พ.ศ.2550 

๑.กลุมงานจัดทําแผนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ลวงหนาอยางนอย  
2.คณะกรรมการตรวจสอบ
หนวยงานใหมีการบริหารงานที่
มีความโปรงใสสุมเลือก
หนวยงานที่จะทําการตรวจสอบ 
๔.คณะกรรมการฯลงมือ
ตรวจสอบหนวยงานที่สุมเลือก 
๕.กลุมงานที่ไดรับมอบหมาย
ตรวจสอบการออกการทําโอที 
๖.สรุปรายงานผลการ
ดําเนินการตรวจสอบของ
คณะกรรมการฯ 
๗.กลุมงานนิติการรวบรวม

1. คณะกรรมการตรวจสอบฯ ดําเนินการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานนอกเวลาของ
เจาหนาที่ที่มีชื่อในการปฏิบัติงานนอก
เวลาวามีการปฏิบัติงานตามเวลาที่กําหนด
ไวจริงหรือไม 
2. คณะกรรมการตรวจสอบฯ แจงผลการ
ตรวจสอบตอหัวหนากลุมงาน ที่ทําการสุม
เลือกเพื่อตรวจสอบ 

มตทิี่ประชุม : เห็นชอบ 
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  4.7 การรวมกลุมเพื่อตรวจสอบหนวยงานใหมีการบริหารงานที่โปรงใส ตอบ EB 18  

ประธาน :  ใหคณะทํางานและผูเขารวมประชุมคณะทํางานตรวจสอบหนวยงานใหมีการ
บริหารงานที่โปรงใส รวมกําหนดกิจกรรมที่จะแสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของ
หนวยงานใหมีความโปรงใสยิ่งขึ้น และกําหนดใหเปนมาตรการปองกันการทุจริต และแกไขการกระทําผิดวินัย
ของเจาหนาที่ของรัฐฯ 

 
นายเรืองเดช : กิจกรรมท่ีควรจะปรับปรุงการบริหารงานและนํามากําหนดเปนมาตรการ

ปองกันการทุจริตดังกลาว ในหนวยงานโรงพยาบาลระนอง ควรเปนกิจกรรมที่ไดจากการวิเคราะหความเสี่ยง 
คือ การเบิกคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
 

ที่ประชุม : ใหมีกิจกรรมการเฝาระวังการเบิกคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  
ซึ่งไดจากการวิเคราะหความเสี่ยง กิจกรรมดังกลาวถือวาเปนการปองกันการทุจริตได โดยใหมีการเฝาระวัง
ตรวจสอบการปฏิบัติงาน โดยรวมกันระดมความคิดเพ่ือสรางกิจกรรมการตรวจสอบความโปรงใสของการเบิก
คาตอบแทนนอกเวลาราชการ 

 
น.ส.สุมา : เห็นดวยกับการทํากิจกรรม เพราะการที่จะไปตรวจทุกหนวยงานอาจจะทําใหตอง

ใชเวลาเนื่องจากโรงพยาบาลมีหลายหนวยงาน จึงเห็นสมควรท่ีจะทํากิจกรรมเพ่ือใหแตละหนวยดําเนินการ
ตรวจสอบและใหปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเปนไปตามความเปนจริง 
มตทิี่ประชุม  : รับทราบ 

 
ประธาน : ใหคณะทํางานและผูเขารวมประชุม วางรูปแบบในการตรวจสอบฯ 

2 การจัดทํา
โครงการฝกอบรม
ศึกษาดูงาน
ประชุมและ
สัมมนา 

เพ่ือจัดทําโครงการ
ฝกอบรมศึกษาดูงาน
ประชุมและสัมมนา
ถูกตองและเปนไปตาม
ระเบยีบที่เกี่ยวของ 

1. จัดประชุมชี้แจงเจาหนาที่
ของหนวยงานรับทราบเรื่องการ
จัดทําโครงการ การเบิก
คาใชจายฝกอบรมศึกษาดูงาน 
ประชุม สัมมนา 
2. มีการตรวจสอบเอกสารการ
จัดทําโครงการฝกอบรม ศึกษา
ดูงาน ประชุมและสัมมนา ให
ถูกตองตามระเบียบทุกครั้งกอน
อนุมัติเบิกจาย 

การจัดทําโครงการฝกอบรมศึกษาดูงาน 
ประชุม สัมมนา ถูกตอง ไมเกิดการ
แสวงหาผลประโยชนสวนตัวในตําแหนง
หนาที่อันควรมิไดโดยชอบดวยกฎหมาย 
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นายเรืองเดช :  ในกิจกรรมนั้นควนจะมีวัตถุประสงค การควบคุมการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ และประกอบดวยหลักฐานการปฏิบัตินอกเวลาราชการ 
มตทิี่ประชุม : เห็นชอบ 
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ 

ประธาน : คณะกรรมการฯทานใดมีเรื่องอ่ืนๆ เสนอที่ประชุมเพ่ิมเติมหรือไม หากไมมี 
ขอขอบคุณทุกทานที่ไดรวมประชุมวันนี้ และขอปดประชุม 
เลิกประชุมเวลา 16.30 น. 
    
   ............................... ..................................ผูจดรายงานการประชุม 
     (นายเรืองเดช มิสุด)  
              นิตกิร 
 

.................................................................ผูตรวจรายงานการประชุม 
 (นายสาโรจน จันทรแกว) 
         รองผูอํานวยการฝายบริหาร 

             
 



 

 

รายงานการวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 

ท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับซอน 

โรงพยาบาลระนอง 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5

 

โรงพยาบาลระนอง  

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 



คํานํา 
 

โรงพยาบาลระนอง สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ดําเนินการวิเคราะหความเสี่ยง
เก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอนโดยวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิด
ผลประโยชนทับซอนตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizationsof the Tread 
way Commission) เพ่ือกําหนดมาตรการสําคัญเรงดวนเซิงรุกในการปองกันการทุจริตการบริหารงานที่โปรงใส
ตรวจสอบไดและการแกไข ปญหาการกระทําผิดวินัยของเจาหนาที่รัฐที่เปนปญหาสําคัญและพบบอยนอกจากนี้
ยังนาความเสี่ยงเก่ียวกับ การปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอนที่ไดนี้มากําหนดเปนคูมือปองกัน
ผลประโยชนทับซอนหนวยงานอีกดวย เพ่ือบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖0 - ๒๕๖๔) 

 
 
 
 

โรงพยาบาลระนอง
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สารบัญ 

หนา 

คํานํา สารบัญ          1-2 

สวนที่ ๑ บทนํา 

๑. หลักการและเหตุผล                                                                             3 
๒. วัตถุประสงค                                                                                      5 

สวนที่ ๒ การวิเคราะหความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอน 
๑. การวิเคราะหความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอน                                           6 

(Risk Assessment for Conflict of Interest) 
๒. ผลการวิเคราะหความเสี่ยง                                                                      6 
๓. การจัดทําแผนภูมิความเสี่ยง                                                                    8 

สวนที่ ๓ กรอบแนวทางการปองกันผลประโยชนทับซอน                                            9 

สวนที่ 4 ภาคผนวก 

          บันทึกขอความรายงานการวิเคราะหความเสี่ยงที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอน             10
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สวนที่ ๑ บทนํา 

๑. หลักการและเหตุผล 

การมีผลประโยชนทับซอนถือเปนการทุจริตคอรรัปชั่นประเภทหนึ่ง เพราะเปนการแสวงหา 
ประโยชนสวนบุคคลโดยการละเมิดตอกฎหมายหรือจริยธรรมดวยการใชอํานาจในตําแหนงหนาที่ไปแทรกแซง 
การใช ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจชองเจาหนาที่ชองรัฐ จนทําใหเกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติ
หนาที่สาธารณะ ชาดความเปนอิสระ ความเปนกลาง และความเปนธรรม จนสงผลกระทบตอประโยชน
สาธารณะชองสวนรวม และทํา ใหผลประโยชนหลักชององคกร หนวยงาน สถาบันและสังคมตองสูญเสียไป 
โดยผลประโยชนที่สูญเสียไปอาจอยูในรูป ชองผลประโยชนทางการเงิน คุณภาพการใหบริการ ความเปนธรรม
ในสังคม รวมถึงคุณคาอ่ืน ๆ ตลอดจนโอกาสในอนาคตตั้งแตระดับองคกรจนถึงระดับสังคม อยางไรก็ตาม
ทามกลางผูที่จงใจกระทําความผิด ยังพบผูกระทําความผิดโดยไมเจตนาหรือไมมีความรูในเรื่องดังกลาวอีกเปน
จํานวนมาก จนนาไปสูการถูกกลาวหารองเรียนเรื่องทุจริต หรือถูกลงโทษทางอาญา ผลประโยชนทับซอน หรือ
ความชัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชน สวนรวม (Conflict of interest : COI) เปน
ประเด็นปญหาทางการบริหารภาครัฐในปจจุบันที่เปนปอเกิดของปญหา การทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่
รุนแรงข้ึน และยังสะทอนปญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเปนอุปสรรคตอการพัฒนาประเทศอีกดวย 

โรงพยาบาลระนองดําเนินการวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจ เกิด
ผลประโยชนทับซอนโดยวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอนตาม
มาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) 
เปนกรอบการวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชนทับซอน 

การวิเคราะหความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะหความเสี่ยงที่เปนระบบในการ
บริหารปจจัย และควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือลดมูลเหตุชองโอกาสที่จะทําใหเกิดความเสียหายจากการ
ปฏิบัติงานท่ีอาจเกิด ผลประโยชนทับซอน 
                     ประเภทชองความเสี่ยงแบงออกเปน ๔ ดาน ดังนี ้

๑. ความเสี่ยงดานกลยุทธ (Strategic Risk: s) หมายถึง ความเสี่ยงเก่ียวกับการบรรลุ
เปาหมายและพันธกิจในภาพรวมที่เกิดจากเปลี่ยนแปลงชองสถานการณและเหตุการณภายนอกที่สงผลตอกล
ยุทธที่กําหนดไวและการปฏิบัติตามแผนกลยุทธไมเหมาะสมรวมถึงความไมสอดคลองกันระหวางนโยบาย
เปาหมายกลยุทธโครงสราง องคกรภาวการณแชงชันทรัพยากรและสภาพแวดลอมอันสงผลกระทบตอ
วัตถุประสงคหรือเปาหมายชององคกร 

๒. ความเสี่ยงดานการดําเนินงาน (Operational Risk: 0) เก่ียวชองกับประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล หรือผลการปฏิบัติงานโดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเปนความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในชอง
องคกร/กระบวนการ เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมท่ีใช/บุคลากร/ความเพียงพอชองขอมูลสงผลตอประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลในการดําเนิน โครงการ 

๓. ความเสี่ยงดานการเงิน (Financial Risk: F) เปนความเสี่ยงเก่ียวกับการบริหาร
งบประมาณ และการเงินเชนการบริหารการเงินที่ไมถูกตองไมเหมาะสมทําใหชาดประสิทธิภาพและไมทันตอ
สถานการณหรือเปน ความเสี่ยงท่ีเก่ียวชองกับการเงินชององคการเชนการประมาณการงบประมาณไมเพียงพอ
และไมสอดคลองกับข้ึนตอน การดําเนินการเปนตน เนื่องจากชาดการจัดหาขอมูลการวิเคราะหการวาง
แผนการควบคุมและการจัดทํารายงาน เพ่ือนามาใชในการบริหารงบประมาณและการเงินดังกลาว 
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๔. ความเสี่ยงดานการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C) 
เก่ียวของกับการ ปฏิบัติตามกฎระเบียบตางๆโดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเปนความเสี่ยงเนื่องจากความไมซัด
เจนความไมทันสมัยหรือ ความไมครอบคลุมของกฎหมายกฎระเบียบขอบังคับตางๆรวมถึงการทํานิติกรรม
สัญญาการรางสัญญา ที่ไมครอบคลุมการดําเนินงาน 

สาเหตุของการเกิดความเสี่ยงอาจเกิดจากปจจัยหลัก ๒ ปจจัยคือ 
๑) ปจจัยภายใน เซน นโยบายของผูบริหารความซื่อสัตยจริยธรรมคุณภาพของบุคลากรและ

การ เปลี่ยนแปลงระบบงานความเชื่อถือไดของระบบสารสนเทศการเปลี่ยนแปลงผูบริหารและเจาหนาที่
บอยครั้ง การควบคุมกํากับดูแลไมทั่วถึงและการไมปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบหรือขอบังคับของหนวยงานเปน
ตน 

๒) ปจจัยภายนอก เซน กฎหมายระเบียบขอบังคับของทางราชการการเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยี หรือสภาพการแขงขันสภาวะแวดลอมทั้งทางเศรษฐกิจและการเมืองเปนตน 

ผลประโยชนทับซอน หมายถึง สภาวการณหรือขอเท็จจริงท่ีบุคคลไมวาจะเปนนักการเมือง 
ขาราชการพนักงานบริษัทหรือผูบริหารซึ่งมีอํานาจหนาท่ีเจาหนาที่ของรัฐปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงหนาที่ที่
บุคคลนั้นรับผิดขอบอยูและสงผลกระทบตอประโยชนสวนรวมซึ่งการกระทํานั้นอาจจะเกิดข้ึนอยางรูตัวหรือไม
รูตัว ท้ังเจตนาและไมเจตนาและมีรูปแบบที่หลากหลายไมจํากัดอยูในรูปของตัวเงินหรือทรัพยสินเทานั้นแต
รวมถึง ผลประโยชนอื่นๆที่ไมใชในรูปตัวเงินหรือทรัพยสินก็ไดอาทิการแตงตั้งพรรคพวกเขาไปดํารงตําแหนงใน
องคกรตางๆทั้ง ในหนวยงานราชการรัฐวิสาหกิจและบริษัทจํากัดหรือการที่บุคคลผูมีอํานาจหนาที่ตัดสินใจให
ญาตพ่ีินองหรือบริษัทที่ ตนมีสวนไดสวนเสียไดรับสัมปทานหรือผลประโยชนจากทางราชการโดยมิขอบสงผลให
บุคคลนั้นขาดการตัดสินใจที่ เที่ยงธรรมเนื่องจากยึดผลประโยชนสวนตนเปนหลักผลเสียจึงเกิดข้ึนกับ
ประเทศชาติการกระทําแบบนี้เปนการกระทํา ที่ผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ 

การวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอน จึงหมายถึง กระบวนการวิเคราะห 
ความเสี่ยงที่เปนระบบในการบริหารปจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ีอลดมูลเหตุชองโอกาส ที่จะทํา
ใหเกิด ความเสียหายจากการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับซอน หรือความซัดแยงระหวางผลประโยชน
สวนตนและ ผลประโยชนสวนรวมเปนสําคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอยางใกลชิดกับการทุจริต กลาวคือ ยิ่งมี
สถานการณหรือ สภาวการณของการซัดกันของผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม มากเทาใด ก็ยิ่ง
มโีอกาสกอใหเกิดหรือ นาไปสูการทุจริตมากเทานั้น 

การวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชนทับซอนในครั้งนั้นนาเอาความเสี่ยงในดานตางๆ        
มาดําเนินการวิเคราะหตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of 
the Tread way Commission) และตามบริบทความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอนของสํานักงานสาธารณสุข
อําเภอนา บอน การวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชนทับซอนนั้นจะชวยใหสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ
นาบอนทราบถึงความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอนที่เกิดขึ้นและปจจัยเสี่ยงที่อาจเปนเหตุทําให 

๑. การปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ของขาราชการเปนไปในลักษณะที่ขาดหรือมีความ 
รับผิดชอบไมเพียงพอ 

๒. การปฏิบัติหนาที่ไปในทางที่ทาใหประซาซนขาดความเชื่อถือในความมีคุณธรรมความมี
จริยธรรม 

๓. การปฏิบัติหนาที่โดยการขาดการคํานึงถึงประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน 
และการ ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลพรอมกันนี้ ยังสามารถกําหนดมาตรการแนวทางการปองกัน ยับยั้งการ
ทุจริต ปดโอกาสการทุจริต และเพ่ือกําหนด มาตรการหรือแนวทางการปองกันและแกไขปญหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบ การกระทําผิดวินัยของเจาหนาที่รัฐที่เปนปญหาสําคัญและพบบอยอีกดวย 
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๒. วัตถุประสงค 
๑. เพ่ือสรางสืบทอดวัฒนธรรมสุจริตและแสดงเจตจํานงสุจริตในการบริหารราชการใหเกิด

ความคิด แยกแยะผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม 
๒. เพ่ือแสดงความมุงมั่นในการบริหารราชการโดยใชหลักธรรมาภิบาล 
๓. เพ่ือตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจาหนาที่รัฐไมใหเกิดการ

แสวงหา ผลประโยชนสวนตัวในตําแหนงหนาที่อันมิควรไดโดยชอบตามกฎหมายใหยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม
เปนแบบอยางที่ ด ียนืหยัดทําในสิ่งท่ีถูกตองเปนธรรมถูกกฎหมายโปรงใสและตรวจสอบได 

๔. เพ่ือสรางความเชื่อมั่นศรัทธาตอการบริหารราชการแผนดินแกผูรับบริการผูมีสวนไดสวน
เสียและประชาชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 5 - 



 

สวนที่ 2 การวิเคราะหความเสี่ยงที่อาจจะเกิดผลประโยชนทับซอน 

 

            วิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอน  
ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับซอน 

ระดับความเสี่ยง  = โอกาสในการเกิดเหตุการณตางๆ X ความรุนแรงของเหตุการณตางๆ 
ซึ่งจัดแบงเปน 4 ระดับ สามารถแสดงเปน Risk  Profile และแบงพ้ืนที่เปน 4 สวน (4 Quadrants) ใชเกณฑ
ในการจัดแบง ดังนี้ 
 

ระดับความเสี่ยง คะแนนระดับ 
ความเสี่ยง 

 

มาตรการกําหนด การแสดงสี
สัญลักษณ 

ต่ํา (Low) 1-3  คะแนน ยอมรับความเสี่ยง สีเขียว   
ปานกลาง (Medium) 
 

4-8  คะแนน ยอมรับความเสี่ยง แต 
มีมาตรการควบคุมความเสี่ยง 

สีเหลือง 

เสี่ยงสูง (High) 9-14  คะแนน มีมาตรการลดความเสี่ยง สีสม 
เสี่ยงสูงมาก 
(Extreme) 

15-25  คะแนน มีมาตรการลด และประเมินซ้ํา 
หรือถายโอนความเสี่ยง 

สีแดง 

 
 

ผลการวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอน 
ของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 

ประเด็น
ความเสี่ยง 

 
ปจจัยเสี่ยง วัตถุประสงค 

การประเมินความเสี่ยงดานผลประโยชนทับซอน 

โอกาส ผลกระทบ 
ระดับ

ความเสี่ยง 

ลําดับ
ความ
เสี่ยง 

1. การ
จัดหาพัสดุ 

การจัดหาพัสดุไมเปนไป
ตามระเบียบที่เก่ียวของมี
การแบงซื้อแบงจางและ
แสวงหาผลประโยชน
สวนตัวในตําแหนงหนาที่ 

เพ่ือใหการจัดหาพัสดุภาครัฐ
โดยการซื้อจาง เชา แลกเปลี่ยน 
หรือโดยวิธีอ่ืนใดใหสอดคลอง
กับประกาศระเบียบ หลักเกณฑ 
วิธีปฏิบัติและมติคณะรัฐมนตรีท่ี
เก่ียวของรวมถึงดําเนินการตาม
เกณฑการประเมินคุณธรรมและ
ความโปรงใสในการดําเนินงาน
ของหนวยงานภาครัฐ  
 

 
 
 
 

3 

 
 
 
 

3 

 
 
 
 

9 

 
 
 
 

5 
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2. การใช
รถยนต
ราชการ 

2.1. ใชรถยนตราชการ
ไมถูกตองตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวา
ดวยรถราชการ พ.ศ.
2523 และแกไข 
เพ่ิมเติม 
 

เพ่ือใหการใชรถยนตสวน
ราชการเปนไปตามระเบียบที่
เก่ียวของและปองกันการเกิดผล
ประโยชนทับซอน 

1 2 2 7 

2.2. ผูใชรถราชการ
ละเลยการปฏิบัติตาม
ระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยรถ
ราชการ พ.ศ.2523 
และแกไขเพิ่มเติม 

เพ่ือใหการใชรถยนตสวน
ราชการเปนไปตามระเบียบที่
เก่ียวของและปองกันการเกิดผล
ประโยชนทับซอน 

2 3 6 6 

3. การใช
ทรัพยสิน
ของทาง
ราชการ 

นําทรัพยสินของทาง
ราชการไปใชสวนตัว 

เพ่ือปองกันการนําทรัพยสิน
สวนราชการไปใชสวนตัว 

 
2 

 
3 

 
6 

 
4 

4. การ
จัดทํา
โครงการ
ฝกอบรม
ศึกษาดูงาน 
ประชุมและ
สัมมนา 

การจัดทําโครงการ
ฝกอบรมศึกษาดูงาน 
ประชุมและสัมมนาไม
ถูกตอง / ไมเปนไปตาม
ระเบียบที่เก่ียวของ 

เพ่ือใหการจัดทําโครงการ
ฝกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม 
และสัมมนาถูกตอง ไมใหเกิด
การแสวงหาผลประโยชน
สวนตัวในตําแหนงหนาที่อันมิ
ควรไดโดยชอบดวยกฎหมาย 

 
 

4 

 
 

3 

 
 

12 

 
 

3 

5. การเบิก
คาตอบแทน 

5.1 การใชตําแหนง
หนาที่เอ้ือประโยชนกับ
ตนเอง 
 

เพ่ือดําเนินการใหมีการเบิก
คาตอบแทนที่ตรงตามความเปน
จริงและดําเนินการตามเกณฑ
การประเมินคุณธรรมและความ
โปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ 

3 4 12 2 

5.2 การเบกิ
คาตอบแทนที่ไมตรงตาม
ความเปนจริง 

3 5 15 1 

 
หมายเหตุ : การวิเคราะหความเสี่ยงผลประโยชนทับซอนของโรงพยาบาลระนองโดยคณะกรรมการตรวจสอบ
หนวยงานใหมีการบริหารงานที่โปรงใส ไดรวมกันพิจารณาความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงซึ่งในสวนของ
คะแนนที่ซ้ํากันคณะกรรมการฯ ไดลงมติและจัดลําดับจากความเสี่ยงซึ่งอาจสงผลกระทบตอองคกรตามลําดับ
ตามตารางขางตน 
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การจัดทําแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) 

   
  

    
 

 

 

 
ความเสี่ยงที่ยอมรับได ความเสี่ยงที่ยอมรับไมได 

 

คว
าม

รุน
แร

งข
อง

ผล
กร

ะท
บ 

(Im
pa

ct
) 

5 5 10 
15 

ขอ 5.2 
20 

25 
  

4 4 8 
12 

ขอ 5.2 
16  

 
20 

 
 

 

 

3 3 
6 

ขอ 2.2,3 

9  
ขอ 1 

  

12  
 ขอ 4,  

15 

 

2 
2 

ขอ 2.1 
4 6 8 

10 
 

1 1 2 3 4 5 
 

  
1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 
      

  

โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  ความเสี่ยงท่ียอมรับไมได 

  ความเสี่ยงท่ียอมรับได 
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สวนที่ 3 กรอบแนวทางปองกันผลประโยชนทับซอน 
ในหนวยงาน 

  
   
 
 
 
  
 

ที ่ เรื่อง แนวทางการปองกัน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ผลการดําเนิน 
1 เบิกคาตอบแทน

นอกเวลาราชการ 
1. ควบคุมการเบิกจาย
คาตอบแทนนอกเวลา
ใหเปนไปตามระเบียบ
กระทรวงการคลังวา
ดวยการเบิกจายเงิน
ตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ พ.ศ.2550 

๑.กลุมงานจัดทําแผนการ
ปฏบิัติงานนอกเวลาราชการ
ลวงหนาอยางนอย  
2.คณะกรรมการตรวจสอบ
หนวยงานใหมีการบริหารงานที่
มีความโปรงใสสุมเลือก
หนวยงานที่จะทําการตรวจสอบ 
๔.คณะกรรมการฯลงมือ
ตรวจสอบหนวยงานที่สุมเลือก 
๕.กลุมงานที่ไดรับมอบหมาย
ตรวจสอบการออกการทําโอที 
๖.สรุปรายงานผลการ
ดําเนินการตรวจสอบของ
คณะกรรมการฯ 
๗.กลุมงานนิติการรวบรวม

1. คณะกรรมการตรวจสอบฯ ดําเนินการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานนอกเวลาของ
เจาหนาที่ที่มีชื่อในการปฏิบัติงานนอก
เวลาวามีการปฏิบัติงานตามเวลาที่กําหนด
ไวจริงหรือไม 
2. คณะกรรมการตรวจสอบฯ แจงผลการ
ตรวจสอบตอหัวหนากลุมงาน ที่ทําการสุม
เลือกเพื่อตรวจสอบ 

2 การจัดทํา
โครงการฝกอบรม
ศึกษาดูงาน
ประชุมและ
สัมมนา 

เพ่ือจัดทําโครงการ
ฝกอบรมศึกษาดูงาน
ประชุมและสัมมนา
ถูกตองและเปนไปตาม
ระเบียบที่เก่ียวของ 

1. จัดประชุมชี้แจงเจาหนาที่
ของหนวยงานรับทราบเรื่องการ
จัดทําโครงการ การเบิก
คาใชจายฝกอบรมศึกษาดูงาน 
ประชุม สัมมนา 
2. มีการตรวจสอบเอกสารการ
จัดทําโครงการฝกอบรม ศึกษา
ดูงาน ประชุมและสัมมนา ให
ถูกตองตามระเบียบทุกครั้งกอน
อนุมัติเบิกจาย 

การจัดทําโครงการฝกอบรมศึกษาดูงาน 
ประชุม สัมมนา ถูกตอง ไมเกิดการ
แสวงหาผลประโยชนสวนตัวในตําแหนง
หนาที่อันควรมิไดโดยชอบดวยกฎหมาย 
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บันทึกขอความ 
สวนราชการ  งานนิติการ กลุมงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลระนอง โทร. ๐ ๗๗๘๑ ๒๖๓๐-๓ ตอ 5057        
ที ่ รน ๐๐๓๒.๒๐๑/พิเศษ           วันที่ 8 มีนาคม ๒๕65 
เรื่อง  รายงานการวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับซอน โรงพยาบาล
 ระนอง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เรียน  ผูอํานวยการโรงพยาบาลระนอง 

  ตามที่คณะกรรมการชมรม STRONG โรงพยาบาลระนอง ไดประชุมคณะกรรมการฯ เมื่อวันที่ 
8 มีนาคม 2565 เพื่อวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับซอนของ
โรงพยาบาลระนอง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือกําหนดมาตรการสําคัญเรงดวนเชิงรุกในการปองกัน
การทุจริตและการบริหารงานที่โปรงใสตรวจสอบได การแกไขปญหาการกระผิดวินัยของเจาหนาที่ของรัฐที่เปน
ปญหาสําคัญ ซึ่งโรงพยาบาลระนอง ยังไมพบการกระทําความผิดเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอน แตเพ่ือเปนการ
ปองกันในเรื่องดังกลาว ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 โรงพยาบาลระนองจึงไดจัดทําการวิเคราะหความเสี่ยง
เก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอนของโรงพยาบาลระนองข้ึน รายละเอียดตามเอกสารที่
แนบมาพรอมนี ้
   

  จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
  1. รับทราบรายงานการวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับ
ซอนประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
  2. อนุญาตใหนํารายงานการวิเคราะหฯ ตามขอ 1 ประกาศเผยแพรบนเว็บไซต โรงพยาบาล
ระนอง 
  3. อนุญาตใหนํารายงานการวิเคราะหฯ ตามขอ 1 ประกาศเผยแพรบนบอรดประชาสัมพันธ
ของโรงพยาบาลระนอง  
  4. อนุญาตใหนํารายงานการวิเคราะหฯ ตามขอ 1 แจงเวียนกลุมงานผานระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกสของโรงพยาบาลระนอง 
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แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานราชการสวนภูมิภาค 

โรงพยาบาลระนอง กระทรวงสาธารณสุข 
ตามประกาศโรงพยาบาลระนอง 

เรื่อง แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน พ.ศ. 2561 
สําหรับหนวยงานในราชการบริหารสวนภูมิภาค โรงพยาบาลระนอง กระทรวงสาธารณสุข 

 
แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของโรงพยาบาลระนอง กระทรวงสาธารณสุข 

 
ชื่อหนวยงาน: โรงพยาบาลระนอง 
วัน/เดือน/ป: 8 มีนาคม 2565 
หัวขอ: รายงานการประชุมคณะกรรมการชมรม STRONG โรงพยาบาลระนอง ประจําปงบประมาณ 2565 
รายละเอียดขอมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
1. รายงานการประชุมคณะกรรมการชมรม STRONG โรงพยาบาลระนอง ประจําปงบประมาณ 2565 
2. การกําหนดกิจกรรม/มาตรการ เก่ียวกับผลประโยชนทับซอนที่มีความเสี่ยงตอการเกิดผลประโยชนทับซอน 
Linkภายนอก: ไมม ี
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………...... 
................................................................................................................................................................................ 
....................................................................................... ............................................................................... 

 

ผูรับผิดชอบการใหข อมูล ผูอนุมัติรับรอง 

  
(........................................................) (.....................................................................) 

        ตําแหนง                ตําแหนง 
วันที ่.......... เดือน......................... .พ.ศ............. วันที.่......... เดือน..........................พ.ศ. ............. 

 

 
ผูรับผิดชอบการนำขอมูลข้ึนเผยแพร 

(........................................................) 
                                   ตําแหนง      
                                วันที่ .......... เดือน......................... .พ.ศ. ............ 

 
 

                 เรืองเดช มิสุด 

               นายเรืองเดช มสิุด 

                  นิติกร 

    8              มีนาคม                2565 

              สาโรจน จันทรแกว 

            นายสาโรจน จันทรแกว 

                  รองผูอํานวยการฝายบริหาร 

    8              มีนาคม               2565 

                    เยาวล ีเขียวแดง 

               นางสาวเยาวลี เขียวแดง 

                  นักประชาสมัพันธ 

    8              มีนาคม              2565 


