
 

บันทึกขอความ 
สวนราชการ  งานนิติการ กลุมงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลระนอง โทร. ๐ ๗๗๘๑ ๒๖๓๐-๓ ตอ 5057        
ที ่ รน ๐๐๓3.๒๐๑/พิเศษ           วันที่  9  มีนาคม ๒๕65 
เรื่อง  ลงนามประกาศโรงพยาบาลระนอง เรื่อง กรอบแนวทางในการปองกันผลประโยชนทับซอน 

เรียน  ผูอํานวยการโรงพยาบาลระนอง 

  1. ตนเรื่อง 
        ดวย กระทรวงสาธารณสุข ไดกําหนดใหการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) เปนเครื่องมือสําคัญใน
การปองกันการทุจริตเชิงรุกดวยการยกระดับธรรมาภิบาลเพื่อใหหนวยงานภาครัฐมีการดําเนินงานอยาง
โปรงใส มีแนวทางในการปองกันความเสี่ยงที่อาจกอใหเกิดการทุจริตอันสงผลตอการยกระดับคาดัชนีการรับรู
การทุจริตของประเทศใหดียิ่งขึ้น อีกทั้งเปนการตอบสนองนโยบายภาครัฐดานการสงเสริมการบริหารราชการ
แผนดินใหมีธรรมาภิบาล 

  2. ขอเท็จจริง 
 โรงพยาบาลระนองไดตระหนักถึงความสําคัญในการขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐในการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต และไดมีการจัดอบรมใหความรูบุคลากรในหนวยงานเก่ียวกับการเกิด
ผลประโยชนทับซอนจึงไดจัดทําประกาศโรงพยาบาลระนอง เรื่อง กรอบแนวทางในการปองกันผลประโยชน
ทับซอน พรอมทั้งคูมือการปองกันผลประโยชนทับซอนเพ่ือใหโรงพยาบาลระนองปลอดจากการทุจริตในการ
ปฏิบัติงานและเปนไปตามนโยบายในการกํากับดูแลองคการที่ดี 
  3. ขอพิจารณา 
 พิจารณาแลวเห็นควรจัดทําประกาศโรงพยาบาลระนอง เรื่อง กรอบแนวทางในการ
ปองกันผลประโยชนทับซอนพรอมคูมือการปองกันผลประโยชนทับซอนและนําข้ึนเผยแพรบนเว็บไซตของ
หนวยงาน พรอมทั้งแจงเวยีนใหหนวยงานในโรงพยาบาลระนองรับทราบและถือปฏิบัติอยางเครงครัด  

  4. ขอเสนอ 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในประกาศโรงพยาบาลระนอง 
เรื่อง กรอบแนวทางในการปองกันผลประโยชนทับซอน และหนังสือแจงเวียนหนวยงานท่ีแนบเสนอมาพรอมนี้ 
และอนุญาตใหนําขึ้นเผยแพรบนเว็บไซตของโรงพยาบาลระนองตอไป  
 
 
    
       
       
 
 

     
       อนุมัติ/อนุญาต 
 
 
     

คูฉบบั 



 

บันทึกขอความ 
สวนราชการ  งานนิติการ กลุมงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลระนอง โทร. ๐ ๗๗๘๑ ๒๖๓๐-๓ ตอ 5057        
ที ่ รน ๐๐๓3.๒๐๑/พิเศษ           วันที่  9  มีนาคม ๒๕65 
เรื่อง  ประกาศโรงพยาบาลระนอง เรื่อง กรอบแนวทางในการปองกันผลประโยชนทับซอน          

เรียน  หัวหนากลุมงาน/หัวหนางาน 

  ดวย กระทรวงสาธารสุขไดกําหนดใหการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) เปนเครื่องมือสําคัญใน
การปองกันการทุจริตเชิงรุกดวยการยกระดับธรรมาภิบาล เพื่อใหหนวยงานภาครัฐมีการดําเนินงานอยาง
โปรงใส มีแนวทางในการปองกันความเสี่ยงที่อาจกอใหเกิดการทุจริต อันสงผลตอการยกระดับคาดัชนีการรับรู
การทุจริตของประเทศ อีกท้ังเปนการตอบสนองนโยบายภาครัฐดานการสงเสริมการบริหารราชการแผนดินให
มีธรรมาภิบาล และโรงพยาบาลระนอง ไดคาํนึงถึงการปฏิบัติตนของเจาหนาที่ใหเปนไปตามกรอบจรรยาบรรณ
ของผูปฏิบัติงานใหมีความโปรงใส สามารถตรวจสอบได และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดโดยเปนไปดวยความชอบ
ธรรม 

  ในการนี้ เพื่อใหบุคลากรของโรงพยาบาลระนองมีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการปองกันผล 
ประโยชนทับซอน จึงไดจัดทําประกาศโรงพยาบาลระนอง เรื่อง กรอบแนวทางในการปองกันผลประโยชนทับ
ซอนขึ้น เพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติตนใหกับบุคลากรทราบและถือปฏิบัติอยางเครงครัด 

  จึงเรียนมาเพ่ือทราบและถือปฏิบัติ  
 
 
    
       
 
       
 
 
 
 

          
       อนุมัติ/อนุญาต 
 
 
     

คูฉบบั 



 
 

ประกาศโรงพยาบาลระนอง 
เรื่อง กรอบแนวทางในการปองกันผลประโยชนทับซอน 

 

  ดวย โรงพยาบาลระนอง มีเจตนารมณในการดําเนินงานอยางโปรงใส มีคุณธรรมยึดมั่นใน
ความรับผิดชอบตอสังคมและผูที่มีสวนไดเสียตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี มีนโยบายไมใหบุคลากรกระทําการอัน
ใดที่เปนการเก่ียวของกับการทุจริต หรือคอรรัปชั่นทุกรูปแบบ ไมวาจะในฐานะผูให หรือผูรับ ทั้งนี้สอดคลอง
ตามเกณฑการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐที่เปนเครื่องมือสําคัญ
ในการปองกันการทุจริตเชิงรุก 

  ดังนั้น เพื่อใหบุคลากรของโรงพยาบาลระนองมีแนวทางในการปองกันการทุจริตและการ
จัดการความเสี่ยงเก่ียวกับการเกิดผลประโยชนทับซอนในองคกรที่ชัดเจนเปนรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ 
โรงพยาบาลระนอง จึงไดกําหนดกรอบแนวทางในการปองกันผลประโยชนทับซอน ดังนี ้

กรอบแนวทางในภาพรวม 
  (1) ผูบริหารและผูบังคับบัญชาทุกระดับ ตองตระหนักและใหความสําคัญในเรื่องผลประโยชน
ทับซอน รวมทั้งการเสริมสรางความซื่อสัตยสุจริตภายในหนวยงาน ตลอดจนประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยาง     
ที่ดีแกผูใตบังคับบัญชา รวมถึงเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงในการสรางวัฒนธรรม คานิยม และภาพลักษณของ
หนวยงานใหเปนหนวยงานท่ีปลอดจากผลประโยชนทับซอนทุกประเภท 
  (2) ผูบริหารและผูบังคับบัญชาทุกระดับ ตองกํากับ ตรวจสอบ ติดตาม มิใหผูใตบังคับบัญชา
กระทําการใด ๆ ที่เสี่ยงตอการเกิดผลประโยชนทับซอน หรือใชตําแหนงหนาท่ีแสวงหาผลประโยชนอ่ืนใดโดย
สงเสริมใหยึดถือปฏิบัติและจัดการความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชนทับซอนในหนวยงาน 
  (3) ผูบริหารและผูบังคับบัญชาทุกระดับ ตลอดจนขาราชการและบุคลากรของโรงพยาบาล
ระนอง ตองมีสวนรวมในการตรวจสอบเฝาระวัง เพ่ือควบคุมความเสี่ยงหรือลดความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน
ทับซอนในหนวยงาน เพ่ือใหการบริหารราชการเปนไปดวยความโปรงใส เปนประโยชนสูงสุดตอประชาชน 

กรอบแนวทางเฉพาะเรื่อง 
  (1) กรณีการดําเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง 
 1.1 บุคลากรในหนวยงานตองวางตัวเปนกลางกับผูขาย ผูรับจาง ผูเสนองาน หรือผูชนะ
ประมูล หรือผูมีสวนเก่ียวของที่เขามามีนิติสัมพันธ โดยทุกครั้งท่ีมีการจัดซื้อจัดจางใหจัดทําแบบแสดง 
ความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจาง 
  1.2 การเขาถึงขอมูลที่เกี่ยวของกับการจัดซื้อจัดจางควรถูกเก็บรวบรวมไวดวยกัน 
ไมวาจะเปนขอมูลการดําเนินการ ขอมูลการตัดสินใจ หรือขอมูลทางการเงิน เพ่ือใหงายตอการตรวจสอบ 
 1.3 บุคลากรในหนวยงานตองไมเรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพยสิน หรือประโยชนอ่ืนใด 
ทั้งโดยทางตรงและโดยทางออมจากผูขาย ผูรับจาง ผูเสนองาน หรือผูชนะประมูล หรือผูมีสวนเก่ียวของ 
ที่เขามามีนิติสัมพันธ 
 
                 1.4 บุคลากร... 
 
 



 

  1.4 บุคลากรในหนวยงานจะตองไมมีความเกี่ยวของหรือมีสวนไดเสียไมวาโดยตรงหรือ
โดยออมหรือผลประโยชนใด ๆ กับผูขาย ผูรับจาง ผูเสนองาน หรือผูชนะประมูล หรือผูมีสวนเก่ียวของที ่
เขามามีนิติสัมพันธ 
  1.5 บุคลากรในหนวยงานตองปฏิบัติหนาที่โดยยึดถือกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ 
ของทางราชการอยางเครงครัด 

 (2) กรณีการจัดทําโครงการ อบรม ศึกษาดูงาน และสัมมนา  
  2.1 การจัดทําโครงการฝกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนาตาง ๆ ใหมีเปาหมาย
และรายละเอียดการดําเนินงานฝกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา ที่สอดคลองการแกไขปญหาและ
พัฒนางานของหนวยงานหรือองคกรอยางชัดเจน 
  2.2 การเบิกจายคาใชจายตาง ๆ จะตองเปนไปตามผลการดําเนินงานที่เปนจริง ท้ังดาน
กิจกรรม จํานวนผูเขาอบรม ระยะเวลา และกรจัดการตาง ๆ ที่สอดคลองและเปนไปตามระเบียบที่เก่ียวของ 
  2.3 หลังจากจัดกิจกรรมเสร็จ ควรมีแบบสรุปรายงานการจัดโครงการฝกอบรม ศึกษาดู
งาน ประชุม และสัมมนา เพ่ือรายงานใหผูบังคบับัญชาทราบ 

  (3) กรณีการเบิกจายคาตอบแทน 
  3.1 การเบิกจายคาใชจายใดไมเปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจาย
คาใชจายในการบริหารงานของสวนราชการ พ.ศ. 2553 หรือระเบียบขอบังคับอ่ืนที่เกี่ยวของ อันเปนเหตุให
ทางราชการไดรับความเสียหาย ใหดําเนินการตามกฎหมายวาดวยความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่โดยเร็ว 
  3.2 มีการกํากับ ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานใหเปนไปตามเงื่อนไขและ
เปาประสงคการเบิกจายคาตอบแทนตาง ๆ ตามระเบียบของกระทรวงสาธารณสุข และระเบียบการเบิกจาย
คาตอบแทนที่เก่ียวของใหถูกตองและชัดเจน 
  3.3 ใหมีการกํากับ ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเบิกจายงบประมาณ 
เพ่ือใชประกอบในการบริหารจัดการ และพัฒนามาตรการเบิกจายคาตอบแทนใหมีประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง 

 (4) กรณีการใชรถยนตราชการเพื่องานสวนตัว 
  4.1 หามขาราชการหรือบุคลากรนํารถยนตราชการไปใชในกิจธุระสวนตัว หรือใหบุคคล
อ่ืนนําไปใช ทั้งในเวลาราชการ และนอกเวลาราชการ หรือนอกสถานที่ปฏิบัติงาน โดยเฉพาะสถานที่ที่ไม
เหมาะสม หรือไมเก่ียวของกับการปฏิบัติราชการ 
  4.2 ใหมีการกํากับดูแล ตรวจสอบ การใชรถ การเบิกจายคาเชื้อเพลิง คาซอมบํารุงโดย
มีกระบวนการตรวจสอบ รับรอง และดําเนินการตาง ๆ ใหเปนไปตามระเบียบโดยเครงครดั 
  4.3 เมื่อมีการใชรถยนตราชการ ตองมีการรายงานในบันทึกการใชรถยนตราชการ
เพ่ือใหการใชรถยนตราชการเปนไปตามระเบียบที่เกี่ยวของ และปองกันผลประโยชนทับซอน 

    จึงประกาศมาเพ่ือทราบ และถือปฏิบัติอยางเครงครัด 

   ประกาศ ณ วันที่  9  มีนาคม พ.ศ. 256๕ 
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 บันทึกขอความ 
สวนราชการ  กลุมงานบริหารทั่วไป  โรงพยาบาลระนอง  โทร.  5057                         

ที ่ พง ๐๐๓3.201/พิเศษ  วันที่   9 มีนาคม  ๒๕๖๕ 

เรื่อง   รายงานผลการดําเนนิงานตามประกาศโรงพยาบาลระนอง เรื่อง กรอบแนวทางการปองกัน

ผลประโยชนทับซอนในหนวยงาน  

เรียน    ผูอํานวยการโรงพยาบาลระนอง 

๑. เรื่องเดิม 
    ตามท่ี โรงพยาบาลระนองไดดําเนินการจัดอบรมใหความรูแกบุคลากรของโรงพยาบาล

ระนอง ในเรื่องของการปองกันผลประโยชนทับซอนและไดจัดทํากรอบแนวทางการปองกันผลประโยชนทับ
ซอน เพ่ือใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานของกลุมงานในโรงพยาบาลระนอง รวมทั้งเปนการปลูกฝง และปรับ
ฐานความคิดของเจาหนาที่ภายในหนวยงานใหมีความตระหนัก และสามารถแยกแยะเรื่องประโยชนสวนตัว
ออกจากเรื่องประโยชนสวนรวมได 

๒. ขอเท็จจริง 
     โรงพยาบาลระนองมีผลการดําเนินงานตามกรอบแนวทางดังกลาว โดยใหความรูแก

บุคลากรในโรงพยาบาลระนองสงเสริมใหผูบริหาร และหัวหนากลุมงาน/หัวหนางานปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี
ตอผูมีสวนไดเสียผูรับบริการ และประชาชนทราบถึงความมุงมั่นในการจัดการผลประโยชนทับซอนมีการ
ทบทวนมาตรการ นโยบายที่กําหนดไวอยางสม่ําเสมอ 

๓. ขอพจิารณา 
    พิจารณาแลวเห็นควรสรุปผลการดําเนินงานตามกรอบแนวทางการปองกันผลประโยชน

ทับซอนของโรงพยาบาลระนองใหมีกรอบแนวทางการปองกันผลประโยชนทับซอนที่เหมาะสม และเปนไปตาม  
นโยบายในการกํากับดูแลองคกรที่ดีสงเสริมใหหนวยงานสามารถปองกันการทุจริตไดอยางมีประสิทธิภาพ  

๔. ขอเสนอ 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาหากเห็นชอบโปรดลงนามรับทราบรายงานผลการดําเนินงาน

ตามกรอบแนวทางการปองกันผลประโยชนทับซอนในหนวยงาน และอนุญาตใหนําขึ้นเผยแพรบนเว็บไซตของ
โรงพยาบาลระนองตอไป 
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คูมือแนวปฏบิตักิารเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอนโรงพยาบาลระนอง 
 

๑.ความหมายของประโยชนทับซอน 
ผลประโยชนทับซอน (Conflict Of Interests) หรือการขัดแยงระหวางผลประโยชนสวนตน 

และผลประโยชนสวนรวมเปนประเด็นปญหาทางการบริหารภาครัฐในปจจุบันที่เปนบอเกิดของปญหาการ
ทุจริตประพฤติมิชอบและยังสะทอนปญหาการขาดหลักธรรมาภิบาล และเปนอุปสรรคตอการพัฒนาประเทศ  

สํานักงาน ก.พ. ไดใหความหมายวาสถานการณหรือการกระทําของบุคคล (ไมวาจะเปน
นักการเมือง ขาราชการ พนักงานบริษัท ผูบริหาร) ที่มีผลประโยชนสวนตนเขามาเก่ียวของ จนสงผลกระทบตอ
การตัดสินใจหรือการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงนั้น การกระทําดังกลาวอาจเกิดข้ึนโดยรูตัวหรือไมรูตัว ทั้งเจตนา
หรือไมเจตนาหรือบางเรื่องเปนการปฏิบัติสืบตอกันมาจนไมเห็นวาจะเปนสิ่งผิดแตอยางใดพฤติกรรมเหลานี้
เปนการกระทําความผิดทางจริยธรรมของเจาหนาที่ของรัฐที่ตองคํานึงถึงผลประโยชนสาธารณะ (ประโยชน
ของสวนรวม) แตกลับตัดสินใจปฏิบัติหนาที่โดยคาํนึงถึงประโยชนของตนเองหรือพวกพอง 

๒.ประเภทของผลประโยชนทับซอน 
ผลประโยชนทับซอน องคกรสากลนิยามวาเปนความทับซอนกันระหวางผลประโยชนสวนตน

และผลประโยชนสวนรวม ผลประโยชนทับซอนมี ๓ ประเภท คือ 
๒.๑ ผลประโยชนทับซอนที่เกิดขึ้นจริง (actual) มีความทับซอนระหวางผลประโยชนสวนตน  

และสาธารณะเกิดขึ้น 
๒.๒ ผลประโยชนทับซอนที่เห็น (perceived & apparent) เปนผลประโยชนที่เห็นวามีอยู

แตจริง ๆ อาจไมมีก็ได ถาจัดการผลประโยชนทับซอนประเภทนี้อยางขาดประสิทธิภาพ ก็อาจนํามาซึ่งผลเสีย
ไมนอยกวาการจัดการผลประโยชนทับซอนที่เกิดขึ้นจริง ขอนี้แสดงวา เจาหนาที่ไมเพียงแตจะตองประพฤติตน
อยางมีจริยธรรมเทานั้น แตตองทําใหคนอื่น ๆ รับรูและเห็นดวยวาไมไดรับประโยชนเชนนั้นจริง 

๒.๓ ผลประโยชนทับซอนที่เปนไปได (potential) ผลประโยชนสวนตนที่มีในปจจุบันอาจจะ 
ทับซอนกับผลประโยชนสาธารณะไดในอนาคตหนาที่ทับซอน (conflict of duty) หนาที่ทับซอนหรือ
ผลประโยชนเบียดซอนกัน มี ๒ ประเภท 

 ๒.๓.1 ประเภทแรกเกิดจากการที่เจาหนาที่มีบทบาทหนาที่มากกวาหนึ่ง เชน เปน
เจาหนาท่ีในหนวยงานและเปนคณะกรรมการดานระเบียบวินัยประจําหนวยงานดวย ปญหาจะเกิดเมื่อไม
สามารถแยกแยะบทบาทหนาที่ท้ังสองออกจากกันไดอาจทําใหทํางานไมมีประสิทธิภาพ หรือ แมกระทั่งเกิด
ความผิดพลาดหรือผิดกฎหมาย ปกติหนวยงานมักมีกลไกปองกันปญหานี้โดยแยกแยะบทบาทหนาที่ตางๆ ให
ชัดเจน แตก็ยังมีปญหาไดโดยเฉพาะอยางยิ่งในหนวยงานที่มีกําลังคนนอยหรือมีเจาหนาที่บางคนเทานั้นที่
สามารถทํางาน บางอยางที่คนอ่ืนๆ ทําไมได คนสวนใหญไมคอยหวงปญหานี้กันเพราะดูเหมือนไมมีเรื่อง
ผลประโยชนสวนตนมาเก่ียวของ 

 ๒.๓.2 ประเภทที่สองเกิดจากการที่เจาหนาที่มีบทบาทหนาที่มากกวาหนึ่งบทบาท และ
การทําบทบาทหนาทีใ่นหนวยงานหนึ่งนั้นทําใหไดขอมูลภายในบางอยางที่อาจนํามาใชเปนประโยชนแกการทํา
บทบาทหนาที่ใหแกอีกหนวยงานหนึ่งไดผลเสีย คือ ถานําขอมูลมาใชก็อาจเกิดการประพฤติมิชอบหรือ 
ความลําเอียง/อคติตอคนบางกลุมควรถือวาหนาท่ีทับซอนเปนปญหาผลประโยชนทับซอนดวย เพราะวามี 
หลักการจัดการแบบเดียวกัน  
 
 

การตัดสินใจ... 



~ ๒ ~ 
 

 

 การตัดสินใจทําหนาที่ตองเปนกลางและกลไกการจัดการผลประโยชนทับซอนก็สามารถนํามา
จัดการกับหนาที่ทับซอนไดความหมาย และประเภทของการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลกับประโยชน
สวนรวมความขัดแยง (Conflict ) สถานการณท่ีขัดกัน ไมลงรอยเปนเหตุการณอันเกิดข้ึนเมื่อบุคคลไมสามารถ
ตัดสินใจกระทําอยางใดอยางหนึ่ง ความขัดแยงอาจเกิดข้ึนไดจากความไมลงรอยกันในเรื่อง ความคิด แนวทาง
ปฏิบัติหรือผลประโยชนผลประโยชนสวนตน (Private Interests) เปนผลตอบแทนที่บุคคลไดรับโดยเห็นวามี
คุณคาที่จะสนองตอบความตองการของตนเองหรือของกลุมที่ตนเองเกี่ยวของ ผลประโยชนเปนสิ่งจูงใจให
คนเรามีพฤติกรรมตางๆ เพ่ือสนองความตองการทั้งหลาย 
 ผลประโยชนสวนรวมหรือผลประโยชนสาธารณะ (Public Interests) หมายถึง สิ่งใดก็ตามที่
ใหประโยชนสุขแกบุคคลท้ังหลายในสังคม ผลประโยชนสาธารณะยังหมายรวมถึงหลักประโยชนตอมวลสมาชิก
ในสังคมความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม (Conflict Of Interests) เปน
สถานการณท่ีบุคคลในฐานะพนักงานหรือเจาหนาที่ของรัฐ ใชตําแหนงหรืออํานาจหนาที่ในการแสวงประโยชน
แกตนเอง กลุมหรือพวกพอง ซึง่เปนการละเมิดทางจริยธรรม และสงผลกระทบหรือความเสียหายตอประโยชน
สาธารณะ คําอื่นที่มีความหมายถึงความขัดแยงกันแหงผลประโยชนสวนตนและสวนรวม ไดแก การมี
ผลประโยชนทับซอน ความขัดกันระหวางผลประโยชนของผูดํารงตําแหนงสาธารณะ และรวมถึงคอรรัปชั่นเชิง
นโยบายคอรรัปชั่นสีเทา 

๓.ปจจัยทีท่ําใหเกิดผลประโยชนทับซอน  
 เจาหนาท่ีรัฐในฐานะผูใชอํานาจรัฐ เจาหนาที่รัฐจะทําอะไรตองมีกฎหมายใหอํานาจ และใน
ฐานะประชาชน เจาหนาที่รัฐจะทําอะไรก็ไดถาไมมีกฎหมายหาม ดังนั้นในงานปฏิบัติหนาที่ราชการเจาหนาที่
รัฐตองแยกเรื่องตําแหนงหนาที่กับเรื่องสวนตัวออกจากกันหามกระทําการใดที่ขัดกัน ระหวางประโยชนสวนตน
กับประโยชนสวนรวม และเจาหนาที่รัฐพึงหลีกเลี่ยงปจจัยทีท่ําใหเกิดผลประโยชนทับซอน ดังนี้ 

๓.1 มีฐานความคิดในลักษณะบูรณาการ ไมสามารถแยกแยะระหวางเรื่องสวนตัวกับเรื่อง
สวนรวมออกจากกันไดอยางสิ้นเชิง 

๓.2 มีฐานคิดในเรื่องการตอบแทนบุญคุณ โดยเฉพาะบุญคุณทางการเมือง 
๓.3 มีพฤติกรรมการใชจายเงินท่ีสุรุยสุราย ทําใหรายรับไมสมดุลกับรายจาย 
๓.4 มีความจําเปนในการเอาตัวรอดเพ่ือลดการเผชิญปญหาเนนเรื่องวัตถุนิยม 
๓.5 โครงสรางทางการบริหาร และการมีระบบการตรวจสอบถวงดุล ฝายตรวจสอบยังขาด

ความเขาใจและระบบการตรวจสอบยังไมมีประสิทธภิาพ 
๓.6 ปจจัยดานกฎหมาย บทลงโทษทางกฎหมายยังไมเพียงพอตอการปองกันและปราบปราม 

๔.จุดเสี่ยงของผลประโยชนทับซอน 
๔.1 การปฏิสัมพันธกับภาคเอกชน 
๔.2 การทําสัญญาจัดซื้อจัดจาง 
๔.3 การตรวจตราเพ่ือควบคุมคุณภาพมาตรฐานของการทํางาน 
๔.4 การอนุมัต ิ/ อนุญาต ใบอนุญาตใหประกอบวิชาชีพ 
๔.5 การกระจายงบประมาณ 
๔.6 การปรับการลงโทษ 
๔.7 การใหเงินหรือสิ่งของชวยเหลือผูเดือดรอน การตัดสินขอพิพาท 
๔.8 การรับของขวัญของกํานันจากผูท่ีมาติดตออันเก่ียวของในการปฏิบัติหนาที ่
 

ทั้งนี้... 



~ ๓ ~ 
 

 

  ทั้งนี้ เจาหนาที่ของรัฐควรมีจิตสํานึกในการปฏิบัติหนาที่ราชการ โดยคํานึงถึงประโยชน
สวนรวมมากกวาประโยชนสวนตนเสมอ 
ตัวอยางพฤติกรรมที่เขาขายผลประโยชนทับซอนที่สงผลกระทบอยางรุนแรงตอสังคมไทย ไดแก 

 1. การรับของขวัญหรือการรับประโยชน เปนการรับของขวัญและความสะดวกสบายที่เกิน
ความเหมาะสม ซึ่งมีผลตอการตัดสินใจการปฏิบัติงานในหนาที่ ในลักษณะที่เอ้ือประโยชนตอผูใหของขวัญ 

 2. การหาประโยชนใหกับตนเอง ครอบครัว หรือพวกพอง เปนการใชตําแหนงหนาที่เพ่ือ
ตนเอง มีสวนไดสวนเสียในสัญญาทีท่ํากับหนวยงานตนสังกัด โดยเฉพาะการจัดซื้อจัดจาง 

 3. การทํางานหลังเกษียน เปนการทํางานหลังออกจากราชการ โดยใชความรูประสบการณ
หรืออิทธิพลจากที่เคยปฏิบัติหนาที่ราชการมารับงาน หรือเอาประโยชนใหกับตนเองหรือพวกพอง หรือลาออก
จากราชการเพื่อไปทํางานในหนวยงานท่ีดําเนินกิจการประเภทเดียวกัน 

4. การทํางานพิเศษ เปนที่ปรึกษาหรือตั้งบริษัทดําเนินธุรกิจที่แขงขัน หรือรับงานจาก
หนวยงานตนสังกัด 

 5. การรับรูขอมูลภายใน เปนการนําขอมูลลับราชการไปเปดเผย เพ่ือรับสิ่งตอบแทนที่เปน
ประโยชนในรูปของเงินหรือประโยชนอ่ืนๆ หรือนําขอมูลของทางราชการไปเปดเผยใหแกญาติหรือพวกพอง
เพ่ือแสวงหาประโยชนจากขอมูลเหลานั้น 

 6. การนําทรัพยสินของหนวยงานไปใชชั่วคราวในกิจการที่เปนของสวนตนเปนการนํา
ทรัพยสินของหนวยงานไปใชในงานสวนตัว 

 7. การนําโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพ่ือประโยชนทางการเมืองเปนการใชงบ
สาธารณะในการหาเสียงหรือการนําองคการสาธารณะ 

๕.หลักการจัดการผลประโยชนทับซอน 
 ๕.1 ปกปองประโยชนสาธารณะการปฏิบัติหนาที่ไมใหผลประโยชนสวนตัวมาแทรกซอนและ
รวมถึงความเห็นและทัศนคติสวนบุคคล มีความเปนกลาง ไมมีอคติลําเอียง 

 ๕.2 สนับสนุนความโปรงใสและความพรอมรับผิดเปดโอกาสใหตรวจสอบ หรือการเปดเผย
ผลประโยชนสวนตัว หรือความสัมพันธที่อาจมีผลตอการปฏิบัติหนาที ่

 ๕.3 สงเสริมความรับผิดชอบสวนบุคคลและปฏิบัติตนเปนแบบอยางการปฏิบัติตนท่ียึดหลัก
คุณธรรมและความเปนมืออาชีพในการหลีกเลี่ยงผลประโยชนทับซอนโดยเฉพาะผูบริหารตองเปนแบบอยาง 

 ๕.4 สรางวัฒนธรรมองคกรสรางสภาพแวดลอมที่สนับสนุนการหลีกเลี่ยงประโยชนทับซอน
และสรางวัฒนธรรมแหงความซื่อสัตย 

๖.แนวทางการจัดการปองกันผลประโยชนทับซอน 
การให – การรับของขวัญ และผลประโยชนอ่ืนใด หลักการและแนวคิดนี้สามารถประยุกตใช

ประกอบการดําเนินการตามนโยบายการใหและรับของขวัญ และผลประโยชนของขาราชการพลเรือน และ
เจาหนาที่ภาครัฐ ในประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน ขอบังคับวาดวยจรรยาขาราชการของสวนราชการ 
ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และประกาศคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของ
เจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓  

 
 

เจตนารมณ... 
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เจตนารมณเนื่องจากความเชื่อถือไววางใจของประชาชนตอการปฏิบัติงานของขาราชการและ
เจาหนาท่ีภาครัฐวาจะตองตัดสินใจ และกระทําหนาที่โดยยึดผลประโยชนสาธารณะเปนหลักปราศจาก
ผลประโยชนสวนบุคคล หากขาราชการและเจาหนาที่ภาครัฐคนใดรับของขวัญและผลประโยชนท่ีทําใหมี
อิทธิพลตอการตัดสินใจ และการกระทําหนาที่ถือวาเปนการประพฤติมิชอบ ยอมทําลายความเชื่อถือไววางใจ
ของประชาชน กระทบตอความถูกตองชอบธรรมที่องคกรภาครัฐ ยึดถือในการบริหารราชการ รวมทั้งกระทบ
ตอกระบวนการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

๗.อะไรคือของขวัญและประโยชนอื่นใดท่ีใชในความหมายนี ้
ของขวัญและประโยชนอ่ืนใด หมายถึงสิ่งใด ๆ หรือบริการใด ๆ (เงิน ทรัพยสินสิ่งของ บริการ

หรืออ่ืน ๆ ที่มีมูลคา) ที่ขาราชการและเจาหนาที่ภาครัฐใหและหรือไดรับที่นอกเหนือจากเงินเดือนรายไดและ
ของขวัญและผลประโยชนอ่ืนใดสามารถตีคาตีราคาเปนเงินหรืออาจไมสามารถตีคาตีราคาไดของขวัญที่
สามารถคิดราคาได (Tangible gifts) หมายรวมถึง สินคาบริโภค ความบันเทิง การตอนรับใหที่พักการเดินทาง 
อุปกรณเครื่องใช เชน ตัวอยางสินคา บัตรของขวัญ เครื่องใชสวนตัว บัตรกํานัล บัตรลดราคาสินคาหรือบริการ 
และเงิน เปนตน ของขวัญและประโยชนอ่ืนใดที่คิดเปนราคาไมได (Intangible gifts and benefits) หมายถึง  
สิ่งใด ๆ หรือบริการใด ๆ ที่ไมสามารถคิดเปนราคาที่จะซื้อขายได อาทิเชน การใหบริการสวนตัว การปฏิบัติ
ดวยความชอบสวนตนการเขาถึงประโยชน หรือการสัญญาวาจะใหหรือการสัญญาวาจะไดรับประโยชน
มากกวาคนอื่น ๆ 

ขอเสนอแนะในการพิจารณาเก่ียวกับการให - รับของขวัญและ หรือผลประโยชนอ่ืนใดในทาง 
ปฏิบัติเราจะจัดการอยางไร การจะรับของขวญัและหรือผลประโยชนใด ๆ มี ๓ คําถาม ท่ีใชในการตัดสินใจวา 
จะรับหรือไมรับของขวัญและหรือผลประโยชน คือ 

๑) เราควรรับหรือไม 
๒) เราควรรายงานการรับหรือไม 
๓) เราสามารถเก็บไวเปนของตนเองไดหรือไม 

๘.การจะรับของขวัญและหรือผลประโยชนใด ๆ 
๘.๑ เราควรรับหรือไมตามหลักการทางจริยธรรม แมวาเราจะไมควรรับ แตมีหลายโอกาสที่

เราไมสามารถปฏิเสธได หรือเปนการรับในโอกาสท่ีเหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมหรือให
กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคมอยางไรก็ตาม มีหลายโอกาสที่ไมเหมาะสมอยางยิ่งท่ีจะรับ 

 ๑) ถาเปนการใหเงิน ทานจะตองปฏิเสธ ไมวาจะเปนโอกาสใด ๆ การรับเงินสดหรือสิ่ง
ใด ๆ ที่สามารถเปลี่ยนกลับมาเปนเงิน เชน ลอตเตอรี่ หุน พันธบัตร เปนการฝาฝนประมวลจริยธรรม และอาจ
เขาขายการรับสินบนการถูกเสนอสิ่งใด ๆ นอกเหนือจากเงนินั้น สิ่งที่ควรนํามาเปนเหตุผลในการ 

๒) การรับกอใหเกิดการขัดแยงระหวางผลประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม
หรือไม หากการรับกอใหเกิดความขัดแยงระหวางผลประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม แลว
ผลประโยชนสวนตนที่ไดรับกลายเปนมีอิทธิพลตอการปฏิบัติหนาที่ราชการ หรือกอใหเกิดขอ สงสัยตอ
สาธารณชนวาเปนการประพฤติโดยมิชอบการขัดแยงระหวางผลประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม 
เปนตัวกระตุนใหเกิดการประพฤติมิชอบ และการทุจริตคอรรัปชั่น ในแตละสวนราชการควรกําหนดนโยบาย
การรับของขวัญและผลประโยชนของตนเอง โดยสวนราชการท่ีอยูในกลุมปฏิบัติหนาที่ ที่เสี่ยงตอการประพฤติ
มิชอบ ควรกําหนดนโยบายดานนี้อยางเครงครัดมากกวาหนวยงานอื่น ๆ  

 
หลักการ... 
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 หลักการการปฏิบัติงานในภาครัฐอยูบนพ้ืนฐานที่วา “การกระทําและการตัดสินใจใด ๆ 
จะตองกระทําดวยความเปนกลาง ปราศจากการมีสวนไดสวนเสียในการใหบริการและปกปองผลประโยชนของ
สังคมไทยโดยรวม” ดังนั้น องคกรหรือบุคคลใด ๆ ไมควรใชของขวัญหรือผลประโยชนมาแสวงหา ความชอบ 
ผลประโยชนใหกับองคกรของตนหรือตนเอง เหนือองคกรหรือบุคคลอื่น ทําใหเกิดความ สั่นคลอนความเชื่อถือ
ไววางใจที่ประชาสังคมมีตอภาครัฐ และทําใหเกิดความไมเปนธรรมในสังคม ประการสําคัญ สมาชิกทั้งหมดใน
สังคมตองไดรับการปฏิบัติอยางเปนธรรม ภายใตระบอบประชาธิปไตยขาราชการ และเจาหนาที่ภาครัฐมีพันธะ
ผูกพันที่จะตองปฏิบัติงานอยางเปนธรรม โดยกระทําและแสดงออกโดยยึดมาตรฐานความโปรงใส ความพรอม
รับผิดชอบ และแสดงพฤติกรรมที่ถูกตองเที่ยงธรรมตลอดเวลาที่มีอาชีพรับขาราชการ 
                   ๘.๒ เราตองรายงานหรือไม : การรายงานการรับของขวัญและหรือผลประโยชนตัดสินจาก
หลักการตอไปนี ้

๑) ธรรมชาติของผูให : พิจารณาตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เก่ียวของ เชน ประกาศ
คณะกรรมการปองกัน และปราบปรามการทุจริตแหงชาติ รวมทั้งนโยบายของหนวยงาน เชน การหามรับ
ของขวัญหรือประโยชนจากคูสัญญา/องคกรหรือบุคคลที่กําลังจะมาทําการคา การสัญญาวาจะให-รับกับ
องคกร หรือบุคคลที่จะขอทําใบอนุญาตหรือรับการตรวจสอบดานตาง ๆ ฯลฯ หนวยงานควรกําหนดนโยบาย
ดานนี้ใหเครงครัดและมีกระบวนการที่ชวยใหขาราชการและเจาหนาที่ภาครัฐสามารถจัดการเรื่องนี้ไดอยาง
เหมาะสม การรายงานการรับของขวัญและหรือผลประโยชนใด ๆ ตองมีการลงทะเบียนรับอยางเปนทางการ 

๒) บทบาทหนาที่ของทานในองคกร : ถาขาราชการนั้น ๆ ทํางานในขอบขายที่ออนไหว 
และตองการความเชื่อถือไววางใจเปนพิเศษ และหรือกลุมที่เก่ียวกับการไดประโยชนหรือเสียประโยชนทั้งจาก
ระดับองคกรและระดับบุคคล อาทิเชน งานตรวจสอบ งานจัดซื้อจัดจาง การใหใบอนุญาต/ยึดใบอนุญาต ฯลฯ 
ควรใหแนใจที่สุดวาตัวทานและองคกรมีความเที่ยงธรรม และจะไมถูกตั้งขอสงสัย แมวาหนวยงานของทานมิได
กําหนดนโยบายเก่ียวกับการหามรับของขวัญหรือ ผลประโยชนใด ๆ และมิไดกําหนดใหรายงานการรับ
ของขวัญและผลประโยชนทานควรดํารงความถูกตองดวยการรายงานหรือปฏิเสธที่จะรับของขวัญและหรือ
ผลประโยชนนั้น ๆ หลักการการกําหนดวาของขวัญและผลประโยชนอื่นใดควรตองรายงานหรือไม ควรจะตอง
ใหองคกรเก็บรักษาไวหรือไม หรือควรตกเปนของขาราชการ ใหเทียบกับคาตามราคาตลาด โดยตองมีคานอย
กวา ๓,๐๐๐ บาท ท้ังนี้ ใหปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เรื่อง
หลักเกณฑการรบัทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ 

๙.แนวพิจารณาในทางปฏิบัติในการพจิารณาเกี่ยวกับการให - รับของขวัญและ หรือผลประโยชนอื่นใด 
ของขวัญทั้งหมดที่มีคาทางวัฒนธรรมหรือประวัติศาสตร เชน งานศิลปะ พระพุทธรูป ฯลฯ 

แมจะมีขนาดเล็กหรือเปนเรื่องเล็กนอย ของขวัญนั้น ๆ ยอมเปน ทรัพยสินขององคกรไมวาจะมีคาราคาเทาใด
ของขวัญหรือผลประโยชนที่ไดรับเมื่อเทียบกับราคาตลาด มีคานอยกวา ๓,๐๐๐ บาท ไมตองรายงานและอาจ
เก็บเปนของตนเองไดของขวัญหรือผลประโยชนใด ๆ เมื่อเทียบกับราคาตลาดมีคาเกิน ๓,๐๐๐ บาท ตอง
รายงานหนวยงานและลงทะเบียนไว และเจาหนาที่มีความจําเปนตองรับใหองคกร โดยหัวหนาสวนราชการ
ตัดสินวาสมควรใหขาราชการหรือเจาหนาที่ของรัฐคนนั้น ๆ รับทรัพยสินดังกลาวหรือไม หรือ ใหสงมอบเปน
ทรัพยสินขององคกร เพ่ือใชประโยชนสาธารณะและหรือตามความเหมาะสม องคกรอาจพิจารณาอนุญาตให
ขาราชการหรือเจาหนาที่ของรัฐผูนั้นเก็บรักษาของไวเปนกรณีไป เชน ของขวัญในการยายหนวยงานในขณะ
ดํารงตําแหนงเดิม ของขวัญในโอกาสเกษียณอายุราชการหรือลาออกจากงาน ของขวัญหรือผลประโยชนที่
เพ่ือนรวมงานใหเม่ือเจ็บปวย ฯลฯ  

 
ใน... 
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ในปงบประมาณใด ๆ คุณคารวมของขวัญและหรือผลประโยชนที่ไดรับจากผูใหคน เดียวกัน
กลุมเดียวกัน หรือผูใหมีความสัมพันธกันหลาย ๆ ครั้ง เมื่อรวมกันทั้งปมีคามากกวา ๓,๐๐๐ บาท ตองรายงาน
ของขวัญหรือผลประโยชนแตละอยางที่ไดรับถาในปงบประมาณใด ๆ ไดของขวัญและหรือผลประโยชนจาก
ผูรับบริการ แมจะตางคน ตางกลุมเพ่ือเปนการขอบคุณในการใหบริการที่ดี แตเมื่อรวมกันแลวมีคามากกวา 
๓,๐๐๐ บาท ตองรายงานของขวัญหรือผลประโยชนแตละอยางนั้นของขวัญและหรือผลประโยชนใด ๆ ท่ี
ไดรับเพ่ือเปนการขอบคุณจากผูรับบริการที่ไดอยางสมํ่าเสมอ บอยครั้ง อาจทําใหเกิดขอสงสัยจากประชาชน 
วามีอิทธิพลบิดเบือน กอใหเกิดอคติในการใหบริการของขาราชการหรือเจาหนาที่ภาครัฐ หรืออาจกอใหเกิด
ความรูสึกชอบ และคาดหวังวาจะไดรับของขวัญและหรือผลประโยชนเมื่อมีผูมารับบริการ ควรปฏิเสธการรับ
เงินสดหรือสิ่งใด ๆ ที่สามารถเปลี่ยนเปนเงินไดตองปฏิเสธไมรับไมวาจะอยูในสถานการณใด ๆ 

เราจะเก็บรักษาไวเองไดหรือไมปกติสามารถเก็บรักษาไวเอง หากมีคาไมเกิน ๓,๐๐๐ บาท ถา
เกินกวานี้สวนราชการตองพิจารณาตัดสินวาขาราชการหรือเจาหนาที่ภาครัฐนั้น ๆ จะเก็บไวเองไดหรือไม หรือ
เปนทรัพยสินของสวนราชการ และสวนราชการพิจารณาตัดสินวาจะใชประโยชนอยางไร ตัวอยางดังตอไปนี้  

 - เจาหนาที่ตรวจสอบน้ําหนักรถยนตรับคาตอบแทน ๒๗ ครั้ง เปนเงินรวม ๑๐๑,๐๐๐ 
บาท เพ่ือใหการอนุญาตรถบรรทุกที่บรรทุกสินคาที่มีน้ําหนักเกินกวาที่กฎหมายกําหนดใหขนสงสินคาไดกรณี
เชนนี้ นอกจากจะเปนการฝาฝนประมวลจริยธรรมผิดวินัยขั้นไลออกจากราชการแลวยังมีโทษทางอาญา
แผนดินดวย ในการพิจารณาวินิจฉัยโทษทางอาญา ผูพิพากษาไดระบุเหตุผลวาการกระทําของเจาหนาที่ของรัฐ
ผูนั้น กอใหเกิดความไมปลอดภัยตอสาธารณชน ทําลายทรัพยสินสาธารณะ (ถนน) เปนการที่เจาหนาท่ียอมให
ผูรับบริการกระทําผิดกฎหมาย และเปนการใหผลประโยชนในทางมิชอบตอบริษัทที่เปนเจาของกิจการ
รถบรรทุกรวมทั้งเจาของสินคาและสั่งลงโทษจําคุก ๑ ป โดยไมรอลงอาญา  
 - หนวยงานภาครัฐสงนักทรัพยากรบุคคลทีท่ําหนาที่จัดซื้อจัดจางใหเขารวมสัมมนา ดาน
ทรัพยากรบุคคล เจาหนาที่ผูนั้นไดรับรางวัลมูลคา ๗,๐๐๐ บาท จากการเปนผูเขารวมสัมมนา เจาหนาที่ไดเก็บ
ของรางวัลนั้นไวโดยไมไดรายงานหนวยงานเนื่องจากคิดวาเปนรางวัลที่ตนชนะจากการเขารวมกิจกรรมการ
สัมมนา ผูบังคับบัญชาตระหนักถึงความหมายที่อาจแอบแฝงมาจากการใหและตัดสินใจวาจะตองมีการรายงาน
ของรางวัลนั้นและลงทะเบียนเปนของหนวยงาน โดยใหเหตุผลวาการปรากฏตัวของเขาในการเขารวมสัมมนา
เปนเพราะไดรับการสนับสนุนจากหนวยงาน ดังนั้นเปนความชอบธรรมของหนวยงานที่จะตัดสินวาจะจัดการ
อยางไรกับรางวัลชิ้นนี้ เนื่องจากราคาของของรางวัลและบทบาทในหนาที่มีความเสี่ยงในเรื่องผลประโยชน ใน
ที่สุดเจาหนาที่จึงถูกขอรองใหสละรางวัลแกหนวยงานเพ่ือใชประโยชนตามความเหมาะสม เจาหนาที่รัฐตอง
เปนผูมีจิตสํานึกที่ถูกตองและมีจริยธรรมในการปฏิบัติหนาที่ราชการเพ่ือสวนรวมตลอดเวลา  
 พฤติกรรมความขัดแยงระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวมอาจเกิดขึ้นได
โดยเจตนาหรือไมก็ตามถือเปนพฤติกรรมที่ฝาฝนการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือนยอม
สงผลใหถูกลงโทษตักเตือนตัดเงินเดือนจนกระท่ังถึงข้ันไลออกขึ้นอยูกับความรายแรงของการฝาฝน
นอกจากนั้นหากพฤติกรรมความขัดแยงระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวมเขาขายการรับ
สินบน ฉอฉลทุจริต และสามารถพิสูจนไดวาเจาหนาที่รัฐผูนั้นมีการรับผลประโยชนทับซอนดังกลาว ซึ่งมีผลตอ
ความเปนธรรมกอใหเกิดผลประโยชนแกผูใหโดยมิชอบ หากถูกตัดสินวาผิดจริงผูมีสวนเก่ียวของทุกคนอาจมี
สวนรวมในการรับโทษอาญาดวยความผิดฐานทุจริตตอหนาที่หรือความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการหรือ
ความผิดตอตําแหนงหนาที่ในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญาและ พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 
2550 กําหนดโทษของการฝาฝนบทบัญญัติมาตรา 100 มาตรา 101 หรือมาตรา 103 ตองระวังโทษจําคุก
ไมเกินสามปหรือปรับไมเกิน 60,000 บาทหรอืทั้งจําทั้งปรับ 

๑๐.มาตรการ... 
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๑๐.มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการปองกันผลประโยชนทับซอน 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 

และแกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2550 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2554 
มาตรา 100 หามมิใหเจาหนาที่ของรัฐผูใดดําเนินกิจการ ดังตอไปนี ้
(๑) เปนคูสัญญาหรือมีสวนไดสวนเสียในสัญญาที่ทํากับหนวยงานของรัฐที่เจาหนาที่ของรัฐผู

นั้นปฏิบัติหนาที่ในฐานะที่เปนเจาหนาที่ของรัฐซึ่งมอํีานาจกับกับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือดําเนินคด ี
(๒) เปนหุนสวนหรือผูถือหุนในหางหุนสวนหรือบริษัทที่เขาเปนคูสัญญากับหนวยงาน ของรัฐ 

ที่เจาหนาที่ของรัฐผูนั้นปฏิบัติหนาที่ในฐานะที่เปนเจาหนาที่ของรัฐซึ่งมีอํานาจกํากับดูแล ควบคุม ตรวจสอบ 
หรือดําเนินคด ี

(๓) รับสัมปทานหรือคงถือไวซึ่งสัมปทานจากรัฐ หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ  
หรือราชการสวนทองถ่ิน หรือเขาเปนคูสัญญากับรัฐ หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการ
สวนทองถ่ินอันมีลักษณะเปนการผูกขาดตัดตอน ทั้งนี้ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม หรือเปน หุนสวนหรือผูถือ
หุนในหางหุนสวนหรือบริษัทที่รับสัมปทานหรือเขาเปนคูสัญญาในลักษณะดังกลาว 

(๔) เขาไปมีสวนไดเสียในฐานะเปนกรรมการ ที่ปรกึษา ตัวแทน พนักงานหรือลูกจางในธุรกิจ 
ของเอกชนซึ่งอยูภายใตการกํากับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบของหนวยงานของรัฐที่เจาหนาที่ของรัฐ 
ผูนั้นสังกัดอยูหรือปฏิบัติหนาที่ในฐานะเปนเจาหนาที่ของรัฐ ซึ่งโดยสภาพของผลประโยชนของธุรกิจของ
เอกชน นั้นอาจขัดแยงตอประโยชนสวนรวม หรือประโยชนทางราชการหรือกระทบตอความมีอิสระในการ
ปฏิบัติหนาที่ ของเจาหนาที่ของรัฐผูนั้นเจาหนาที่ของรัฐตําแหนงใดท่ีตองหามมิใหดําเนินกิจการตามวรรคหนึ่ง
ใหเปนไปตามที่ คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) กําหนดโดยประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษาใหนําบทบัญญัติในวรรคหนึ่งมาใชบังคับกับคูสมรสของเจาหนาที่ของรัฐตามวรรคสอง โดยให
ถือวาการดําเนินกิจการของคูสมรสดังกลาวเปนการดําเนินกิจการของเจาหนาที่ของรัฐ 

มาตรา 101 ใหนําบทบัญญัติมาตรา 100 มาใชบังคับกับการดําเนินกิจการของผูซึ่งพนจาก
การเปนเจาหนาที่ของรัฐมาแลวยังไมถึงสองปโดยอนุโลม เวนแตการเปนผูถือหุนไมเ กินรอยละหา 
ของจํานวนหุนทั้งหมดที่จําหนายไดในบริษัทมหาชนจํากัด ซึ่งไมใชบริษัทที่เปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐ
ตามมาตรา 100 (2) ที่ไดรับอนุญาตตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

มาตรา 102 บทบัญญัติมาตรา 100 มิใหนํามาใชบังคับกับการดําเนินกิจการของเจาหนาที่ 
ของรัฐ ซึ่งหนวยงานที่มีอํานาจกํากับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบการดําเนินงานของบริษัทจํากัดหรือบริษัท
มหาชนจํากัดมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่ในบริษัทจํากัด มอบหมายใหปฏิบัติหนาที่ในบริษัทจํากัดหรือบริษัท 
มหาชนจํากัดที่หนวยงานของรัฐถือหุนหรือเขารวมทุน 

มาตรา 103 หามมิใหเจาหนาที่ของรัฐผูใดรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดจากบุคคล 
นอกเหนือจากทรัพยสินหรือประโยชนอันควรไดตามกฎหมาย หรือกฎ ขอบังคับที่ออกโดยอาศัยอํานาจตาม 
บทบัญญัติแหงกฎหมายเวนแตการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใด โดยธรรมจรรยาตามหลักเกณฑและ 
จํานวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.กําหนด บทบัญญัติในวรรคหนึ่งใหใชบังคับกับการรับทรัพยสินหรือประโยชน
อ่ืนใดของผูที่พนจาก การเปนเจาหนาที่ของรัฐมาแลวยังไมถึงสองปดวยโดยอนุโลม 

มาตรา 103/1 บรรดาความผิดที่บัญญัติไวในหมวดนี้ใหถือเปนความผิดฐานทุจริตตอ หนาที ่
หรือความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการหรือความผิดตอตําแหนงหนาที่ในการยุติธรรมตามประมวล กฎหมาย
อาญาดวยบทลงโทษ 

มาตรา 122 เจาหนาที่ของรัฐผูใดฝาฝนบทบัญญัติมาตรา 100 มาตรา 101 หรือมาตรา
103 ตองระวางโทษ จําคุกไมเกินสามปหรือปรับไมเกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

กรณี... 
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กรณีความผิดตามมาตรา 100 วรรคสาม หากเจาหนาที่ของรัฐผูใดพิสูจนไดวาตนมิไดรูเห็น 
ยินยอมดวยในการที่คูสมรสของตนดําเนินการตามมาตรา 100 วรรคหนึ่งใหถือวาผูนั้นไมมีความผิดประกาศ
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติเรื่อง หลักเกณฑการ รับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใด
โดยธรรมจรรยาของเจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ. 2543 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 103 แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการ 
ปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาต ิ
จึงกําหนดหลักเกณฑ และจํานวนทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดที่เจาหนาที่ของรัฐจะรับจากบุคคลไดโดย 
ธรรมจรรยาไวดังนี ้

ขอ 1 ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต แหงชาต ิ
เรื่องหลักเกณฑการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ. 2543 

ขอ 2 ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
ขอ 3 ในประกาศนี้ “การรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดโดยธรรมจรรยา” หมายความวา

การรับทรัพยสิน หรือประโยชน อ่ืนใดจากญาติหรือจากบุคคลที่ ให กันในโอกาสตาง ๆ โดยปกต ิ
ตามขนบธรรมเนียมประเพณีหรือวัฒนธรรม หรือใหกันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม 

“ญาติ”หมายความวา ผูบุพการีผูสืบสันดาน พ่ีนองรวมบิดามารดา หรือรวมบิดาหรือ มารดา
เดียวกัน ลุงปา นาอา คูสมรสผูบุพการีหรือผูสืบสันดานของคูสมรส บุตรบุญธรรม หรือผูรับบุตรบุญธรรม 

“ประโยชนอ่ืนใด”หมายความวา สิ่งที่มีมูลคา ไดแก การลดราคา การรับความบันเทิงการรับ
บริการการรับการฝกอบรม หรือสิ่งอ่ืนใดในลักษณะเดียวกัน 

ขอ 4 ห ามมิ ให เจ าหนาที่ ของรัฐผู ใดรับทรัพยสินหรือประโยชน อ่ืน ใดจากบุคคล 
นอกเหนือจากทรัพยสินหรือประโยชนอันควรไดตามกฎหมาย หรือกฎ ขอบังคับท่ีออกโดยอาศัยอํานาจ 
ตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย เวนแตการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดโดยธรรมจรรยาตามที่กําหนดไว 
ในประกาศนี้ 

ขอ 5 เจาหนาที่ของรัฐจะรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดโดยธรรมจรรยาไดดังตอไปนี้ 
(๑) รบัทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดจากญาติซึ่งใหโดยเสนหาตามจํานวนที่เหมาะสมตามฐานานุรูป 
(๒) รับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดจากบุคคลอื่นซึ่งมิใชญาติมีราคาหรือมูลคา ในการรับจาก

แตละบุคคลแตละโอกาสไมเกินสามพันบาท 
(๓) รับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดที่การใหนั้นเปนการใหในลักษณะใหกับ บุคคลท่ัวไป 
ขอ 6 การรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดจากตางประเทศ ซึ่งผูใหมิไดระบุใหเปนของ 

สวนตัว หรือมีหรือมูลคาเกินกวาสามพันบาท ไมวาจะระบุเปนของสวนตัวหรือไม แตมีเหตุผลความจําเปนที่ 
จะตองรับไวเพื่อรักษาไมตรีมิตรภาพ หรือความสัมพันธอันดีระหวางบุคคลเจาหนาที่ของรัฐผูนั้นรายงาน 
รายละเอียดขอเท็จจริงเก่ียวกับการรับทรัพยสินหรือประโยชนดังกลาว ใหผูบังคับบัญชาทราบโดยเร็ว 
หากผูบังคับบัญชาเห็นวาไมมีเหตุที่จะอนุญาตใหเจาหนาที่ผูนั้นยึดถือทรัพยสินหรือประโยชนดังกลาวนั้น 
ไวเปนประโยชนสวนบุคคล ใหเจาหนาที่ของรัฐผูนั้นสงมอบทรัพยสินใหหนวยงานของรัฐที่เจาหนาท่ีของรัฐ 
ผูนั้นสังกัดโดยทันที 

ขอ 7 การรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดที่ไมเปนไปตามหลักเกณฑหรือมีราคาหรือ มีมูลคา 
มากกวาที่กําหนดไวในขอ 5 ซึ่งเจาหนาที่ของรัฐไดรับมาแลวโดยมีความจําเปนอยางยิ่งที่ตองรับไวเพ่ือรักษา
ไมตรีมิตรภาพ หรือความสัมพันธอันดีระหวางบุคคลเจาหนาที่ของรัฐผูนั้นตองแจงรายละเอียด ขอเท็จจริง
เก่ียวกับการรับทรัพยสินหรือประโยชนนั้นตอผูบังคบับัญชา ซึ่งเปนหัวหนาสวนราชการ ผูบริหาร สูงสุดของ 
 

รัฐวิสาหกิจ... 



~ ๙ ~ 
 

 

รัฐวิสาหกิจ หรือผูบริหารสูงสุดของหนวยงาน สถาบันหรือองคกรที่เจาหนาที่ของรัฐผูนั้นสังกัดโดยทันท ี
ที่สามารถกระทําไดเพ่ือใหวินิจฉัยวามีเหตุผลความจําเปน ความเหมาะสม และสมควรที่จะใหเจาหนาที่ของรัฐ 
ผูนั้นรับทรัพยสินหรือประโยชนนั้นไวเปนสิทธิของตนหรือไม 

ในกรณทีี่ผูบังคบับัญชาหรือผูบริหารสูงสุดของรฐัวิสาหกิจหนวยงานหรือสถาบัน หรือองคกร 
ที่เจาหนาที่ของรัฐผูนั้นสังกัด มีคําสั่งวาไมสมควรรับทรัพยสินหรือประโยชนดังกลาวก็ใหคืนทรัพยสิน หรือ
ประโยชนนั้นแกผูใหโดยทันทีในกรณีท่ีไมสามารถคืนใหไดใหเจาหนาที่ของรัฐผูนั้นสงมอบทรัพยสิน หรือ
ประโยชนดังกลาวให เปนสิทธิของหนวยงานที่ เจาหนาที่ของรัฐผูนั้นสังกัดโดยเร็วเมื่อไดดําเนินการ 
ตามความในวรรคสองแล ใหถือวาเจาหนาที่ของรัฐผูนั้นไมเคยไดรับทรัพยสินหรือประโยชนดังกลาวเลย 

ในกรณทีี่เจาหนาที่ของรัฐผูไดรับทรัพยสินไวตามวรรคหนึ่งเปนผูดํารงตําแหนง ผูบังคบับัญชา  
ซึ่งเปนหัวหนาสวนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเทา หรือเปนกรรมการหรือผูบริหารสูงสุด ของรัฐวิสาหกิจ 
หรือเปนกรรมการ หรือผูบริหารสูงสุดของหนวยงานของรัฐใหแจงรายละเอียดขอเท็จจริงเก่ียวกับการรับ
ทรัพยสินหรือประโยชนนั้นตอผูมีอํานาจแตงตั้งถอดถอน สวนผูที่ดํารงตําแหนงประธานกรรมการ และ
กรรมการในองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ หรือผูดํารงตําแหนงที่ไมมีผูบังคับบัญชาที่มีอํานาจถอดถอนใหแจง
ตอคณะกรรมการ ป.ป.ช. ทั้งนี้เพ่ือดําเนินการตามความในวรรคหนึ่งและวรรคสอง 

ในกรณีที่ เ จ าหน าที่ ของรัฐผู ได รับทรัพยสิน ไวตามวรรคหนึ่ ง เปนผูดํ ารงตําแหน ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกสภาทองถิ่น ใหแจงรายละเอียดขอเท็จจริงเก่ียวกับ 
การรับทรัพยสินหรือประโยชนนั้นตอประธานสภาผูแทนราษฎร ประธานวุฒิสภา หรือประธานสภาทองถ่ิน 
ทีเ่จาหนาที่ของรัฐผูนั้นเปนสมาชิก แลวแตกรณีเพ่ือดําเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง 

ขอ 8 หลักเกณฑการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดของเจาหนาที่ของรัฐตามประกาศ ฉบับ 
นี้ใหใชบังคับผูซึ่งพนจากการเปนเจาหนาที่ของรัฐมาแลวไมถึงสองปดวยประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน 

1. สวนคําปรารภไดกลาวถึงคานิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรมสําหรับผูดํารงตําแหนง ทาง 
การเมืองและเจาหนาที่ของรัฐ ๙ ประการของสํานักงานผูตรวจการแผนดิน ๙ ขอ ดังนี ้

(๑) การยึดมั่นในคณุธรรมและจริยธรรม 
(๒) การมีจิตสํานึกที่ดีซื่อสัตยสุจริต และรับผิดชอบ 
(๓) การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน และไมมีผลประโยชน

ทับซอน 
(๔) การยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง เปนธรรมและถูกกฎหมาย 
(๕) การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัต ิ
(๖) การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง ไมบิดเบือนขอเท็จจริง 
(๗) การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐานมีคุณภาพ โปรงใส และตรวจสอบได 
(๘) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
(๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร 
2.หมวด ๒ ขอ ๕ ใหขาราชการตองแยกเรื่องสวนตัวออกจากตําแหนงหนาท่ี และยึดถือ

ประโยชนสวนรวมของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน โดยอยางนอยตองวางตน ดังนี ้
(1) ไมนําความสัมพันธสวนตัวที่ตนมีตอบุคคลอ่ืน ไมวาจะเปนญาติพ่ีนอง พรรคพวก เพ่ือน 

ฝูงหรือผูมีบุญคุณสวนตัวมาประกอบการใชดุลยพินิจใหเปนคณุหรือเปนโทษแกบุคคลนั้น หรือปฏิบัติตอ บุคคล
นั้นตางจากบุคคลอ่ืนเพราะความชอบหรือชัง 
 

(๒) ไมใช... 
 



~ ๑๐ ~ 
 

 

(๒) ไมใชเวลาราชการ เงิน ทรัพยสิน บุคลากร บริการหรือสิ่งอํานวย ความสะดวก ของทาง 
ราชการไปเพ่ือประโยชนสวนตัวของตนเองหรือผูอ่ืน เวนแตไดรับอนุญาต โดยชอบดวยกฎหมาย 

(๓) ไมกระทําการใด หรือดํารงตําแหนง หรือปฏิบัติการใดในฐานะสวนตัว ซึ่งกอใหเกิดความ 
เคลือบแคลงหรือสงสัยวาจะขัดกับประโยชนสวนรวมที่อยูในความรับผิดชอบ ของหนาที่ ทั้งนี้ ในกรณีมีความ
เคลือบแคลงหรือสงสัยใหขาราชการผูนั้น ยุติการกระทํา ดังกลาวไวกอนแลวแจงใหผูบังคับบัญชา หัวหนาสวน
ราชการและคณะกรรมการจริยธรรมพิจารณา เมื่อคณะกรรมการจริยธรรมวินิจฉัยเปนประการใด แลวจึง
ปฏิบัติตามนั้น 

(๔) ในการปฏิบัติหนาที่ที่รับผิดชอบในหนวยงานโดยตรงหรือหนาที่ อ่ืน ในราชการ 
รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน หรือหนวยงานของรัฐขาราชการตองยึดถือประโยชนของทางราชการเปนหลัก ใน
กรณีที่มีความขัดแยงระหวางประโยชนของทางราชการหรือประโยชนสวนรวม กับประโยชนสวนตนหรือสวน
กลุม อันจําเปนตองวินิจฉัยหรือชี้ขาดตองยึดประโยชนของทางราชการ และประโยชนสวนรวมเปนสําคัญ 

๓.๒ หมวด ๒ ขอ ๖ ใหขาราชการตองละเวนจากการแสวงหาประโยชนที่มิชอบ โดยอาศัย
ตําแหนงหนาที่และไมกระทําการอันเปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนตน และประโยชนสวนรวม โดยอยาง
นอยตองวางตน ดังนี ้

(๑) ไมเรียก รับ หรือยอมจะรับ หรือยอมใหผูอื่นเรียกรับหรือยอมจะรับของขวัญ แทนตน
หรือญาติของตนไมวากอนหรือหลังดํารงตําแหนงหรือปฏิบัติหนาท่ีไมวาจะเก่ียวของหรือไมเก่ียวของ กับการ
ปฏิบัติหนาที่หรือไมก็ตามเวนแตเปนการใหโดยธรรมจรรยา หรือการใหตามประเพณีหรอืใหแกบุคคลทั่วไป 

(๒) ไมใชตําแหนงหรือการกระทําการที่เปนคุณหรือเปนโทษแกบุคคลใดเพราะมีอคต ิ
(๓) ไมเสนอ หรืออนุมัติโครงการการดําเนินการ หรือการทํานิติกรรมหรือสัญญา ซึ่งตนเอง

หรือบุคคลอ่ืนจะไดประโยชนอันมิควรไดโดยชอบดวยกฎหมายหรือประมวลจริยธรรมนี้ 

 
 

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



 
แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานราชการสวนภูมิภาค 

โรงพยาบาลระนอง กระทรวงสาธารณสุข 
ตามประกาศโรงพยาบาลระนอง 

เรื่อง แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน พ.ศ. 2561 
สําหรับหนวยงานในราชการบริหารสวนภูมิภาค โรงพยาบาลระนอง กระทรวงสาธารณสุข 

 
แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของโรงพยาบาลระนอง กระทรวงสาธารณสุข 

 
ชื่อหนวยงาน: โรงพยาบาลระนอง 
วัน/เดือน/ป: 9 มีนาคม 2565 
หัวขอ: การดําเนินการตามแนวทางการปฏิบัติงานในการปองกันผลประโยชนทับซอนของโรงพยาบาลระนอง
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๕ 
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 

    9             มีนาคม                2565 

              สาโรจน จันทรแกว 

            นายสาโรจน จันทรแกว 

                  รองผูอํานวยการฝายบริหาร 

    9              มีนาคม               2565 

                    เยาวล ีเขียวแดง 

               นางสาวเยาวลี เขียวแดง 

                  นักประชาสมัพันธ 

    9              มีนาคม              2565 


