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1.   เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน และวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ของหน่วยงาน 
  ผลประโยชน์ทับซ้อน  หมายถึง  สภาวการณ์หรือข้อเท็จจริงที่บุคคลไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง ข้าราชการ พนักงานบริษัท หรือ
ผู้บริหารซึ่งมีอ านาจหน้าที่เจ้าหนา้ที่ของรัฐ ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งหน้าที่ที่ บุคคลนั้น รับผดิชอบอยู่ และส่งผลกระทบต่อประโยชน์
ส่วนรวม ซึ่งการกระท านั้นอาจจะเกิดขึ้นอย่างรู้ตัว หรือไม่รู้ตัว ทั้ง เจตนาและไม่เจตนา และมีรูปแบบที่หลากหลายไม่จ ากัดอยู่ในรูปของ
ตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได ้อาทิ การแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปด ารงต าแหน่งในองค์กรต่างๆ  ทั้งในหน่วยงานราชการ รฐัวสิาหกิจ และบริษัท 
จ ากัด บุคคลผู้มีอ านาจหน้าที่ตัดสินใจให้ญาติพ่ีน้องหรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้สว่นเสียได้รับสัมปทาน หรือผลประโยชน์จากทางราชการ
โดยมชิอบ ส่งผลให้บุคคลนั้นขาดการตัดสินใจที่เที่ยงธรรม เนื่องจากยึด ผลประโยชนส์่วนตนเปน็หลกั ผลเสียจึงเกิดขึ้นกับประเทศชาต ิ
การกระท าแบบนี้เป็นการกระท าที่ผิดทาง จริยธรรมและจรรยาบรรณ  

 
การวิเคราะห์ความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหาร ปัจจัยและควบคุมกระบวนการ 

ปฏิบัติงานเพ่ือลดมูลเหตุของโอกาสที่จะท าให้เกิดความเสียหายจากการ ปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน  จึงหมายถึงกระบวนกาวิเคราะห์ความเสี่ยง ที่เป็นระบบในการบริหาร

ปัจจัย และควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือลดมูลเหตุของโอกาสที่จะท าให้เกิด ความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับข้อน หรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์ส่วนร่วมเป็นส าคัญ 

 
ความรู้เกี่ยวกับ ผลประโยชน์ทับซ้อน จึงหมายถึงความทับช้อนระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์สาธารณะที่มี

ผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ กล่าวทั้งเป็นสถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่และได้ใช้อิทธิพล
ตามอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบเพ่ือให้เกิดประโยชน์ ส่วนตัวโดยก่อให้เกิดผลเสียต่อผลประโยชน์สว่นรวม มีหลากหลายรูปแบบไม่
จ ากัดอยู่ในรูปแบบของตัวเงิน หรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่น  ๆที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินมีลักษณะ ๗ ประการ 
ดังนี้ 

๑. หาผลประโยชน์ให้ตนเอง คือ การใช้อ านาจหน้าที่เพ่ือตนเอง เช่น ข้าราชการใช้อ านาจหน้าที่ให้บริษัทตัวเองได้งานรับเหมา
จากรัฐ หรือฝากลูกหลานเข้าทางาน เป็นต้น 

๒. รับผลประโยชน์ คือ การรับสินบนหรือรับของขวัญ เช่น เป็นเจ้าพนักงานสรรพากรแล้วรับเงินจาก ผู้มาเสียภาษี หรือเป็น
เจ้าหน้าที่จัดซื้อแล้วรับไม้กอล์ฟเป็นของก านัลจากร้านค้า เป็นต้น 

3. ใช้อิทธิพล เป็นการเรียกผลตอบแทนในการใช้อิทธิพลในต าแหน่งหน้าที่ ส่งผลที่เป็นคุณแก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอย่างไม่เป็น
ธรรม 

4. ใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพ่ือประโยชน์สว่นตน เช่น การใชร้ถยนต์ หรือคอมพิวเตอร์ราชการท างานส่วนตัว เป็นต้น 
 
 



 
 
ผลประโยชน์ส่วนตน มี ๒ ประเภท คือ ที่เกี่ยวกับเงิน และที่ไม่เกี่ยวกับเงิน 
1. ผลประโยชน์ส่วนตนที่เกี่ยวกับเงิน ไม่ได้เกี่ยวกับการได้มาซึ่งเงินทองเท่านั้น แต่ยังเกี่ยวกับการเพ่ิมพูน ประโยชน์หรือ

ปกป้องการสูญเสียของสิ่งที่มีอยู่แล้ว เช่น ที่ดิน หุ้น รวมถึง การได้มาซึ่งผลประโยชน์ อ่ืน  ๆที่ไม่ได้อยู่ในรูปตัวเงิน เช่น ส่วนลดของขวัญ 
หรือของที่แสดงผ้าใจไมตรีอื่น  ๆ

๒. ผลประโยชน์ที่ไม่เกี่ยวกับเงิน เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ครอบครัว หรือกิจกรรมทางสังคม วัฒนธรรมอ่ืน ๆ  มัก

อยู่ในรูปความล าเอียง อคติ เลือกที่รักมักที่ขัง ㆍ หน้าที่สาธารณะ ของผู้ที่ท างานให้ภาครัฐคือ การให้ความส าคัญอันดับตันแก่

ประโยชน์สาธารณะ ㆍ ผลประโยชน์สาธารณะ คือประโยชน์ของชุมชนโดยรวม ไม่ใช่ผลประโยชน์บุคคล และ กลุ่มคน 
 

ผลประโยชน์ทับซ้อน มี ๓ ประเภท คือ 
ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้นจริง ทับข้อนระหว่างผลประโยชน์สว่นตนและสาธารณะเกิดขึ้น 
1. ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เห็น เป็นผลประโยชน์ทับซ้อนที่คนเห็นว่ามี แต่จริงๆ  อาจไม่มีก็ได้ถ้า จัดการผลประโยชน์ทับซ้อน

ประเภทนี้อย่างขาดประสิทธิภาพ ก็อาจน ามาซึ่งผลเสียไม่น้อยกว่าการ จัดการ ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้นจริง 
2. ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เห็น เป็นผลประโยชน์ทับซ้อนที่คนเห็นว่ามี แต่จริงๆ  อาจไม่มีก็ได้ถ้า จัดการผลประโยชน์ทับข้อน

ประเภทนี้อย่างขาดประสิทธิภาพ ก็อาจน ามาซึ่งผลเสียไม่น้อยกว่าการ จัดการ ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้นจริง 
3. ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เป็นไปได้ ผลประโยชน์ส่วนตนที่มีในปัจจุบันอาจจะทับซ้อนกับ ผลประโยชน์สาธารณะได้ในอนาคต 
 
การกระท าที่อยู่ในข่ายประโยชน์ทับซ้อน 
1. รับผลประโยชน์ คือ การรับสินบนหรือรับของขวัญ เช่น เป็นเจ้าพนักงานสรรพากร แล้วรับเงิน จากผู้มา เสียภาษี หรือเป็น

เจ้าหน้าที่จัดซื้อแล้วไปรับไม้กอล์ฟจากร้านค้า เป็นต้น 
2. ใช้อิทธิพล เป็นการเรียกผลตอบแทนในการใช้อิทธิพลในต าแหน่งหน้าที่เพ่ือส่งผลที่ เป็นคุณแก่ ฝ่ายใด ฝ่ายหนึ่งอย่างไม่

เป็นธรรม 
3. ใช้ทรัพย์สินของนายจ้างเพ่ือประโยชน์ส่วนตน ได้แก่ การใช้รถราชการ เป็นต้น ๖.๔ ใช้ข้อมูลลับของราชการ เช่น รู้ว่า

ราชการจะตัดถนน แล้วรีบชิงไปซื้อ ที่ดักหน้าไว้ก่อน 
4. รับงานนอก ได้แก่ การเปิดบริษัทหากินซ้อนบริษัทที่ตนเอง ท างาน เช่น เป็นพนักงานขายแอบ เอาสินค้าตัวเองมาขายแข่ง 

หรือเช่นนักบัญชีที่รับงานส่วนตัวจนไม่มีเวลาท างานบัญชีในหน้าที่ให้ราชการ 
5. ท างานหลังออกจากต าแหน่ง เป็นการไปท างานให้ผู้อ่ืนหลังออกจากงานเดิม  โดยใช้ความรู้หรืออิทธิพลที่เดิมมาชิงงาน หรือ

เอาประโยชน์โดยไม่ชอบธรรม เช่น เอาความรู้ในนโยบาย และ แผนของหน่วยงานรัฐไปช่วยหน่วยงานเอกชนหลังเกษียณ 
 
แนวทางการปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

ยึดหลักธรรมาภิบาล 
1. หลักนิติธรรม ได้แก่ การตรากฎหมาย กฎ ข้อบังคับต่าง ๆ  ให้ทันสมัยและเป็นธรรม เป็นที่ ยอมรับของสังคม ไม่เลือกปฏิบัติ 

และสังคมยินยอมพร้อมใจปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎข้อบังคับเหล่านี้ 
2. หลักความโปร่งใส ได้แก่ การสร้างความไว้วางใจซึ่งกัน โดยมีการให้และการรับข้อมูล ที่สะดวกเป็นจริง ทันการณ์ 

ตรงไปตรงมา มีที่มาที่ไปที่ชัดเจนและเท่าเทียม มี กระบวนการตรวจสอบความถูกต้องชัดเจนได้ 



3. หลักการมีส่วนร่วม ได้แก่ การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้ และร่วมคิด ร่วม เสนอความเห็น ในการตัดสินใจ
ปัญหาส าคัญของท้องถิ่น รวมไปถึงการร่วมตรวจสอบ และร่วมรับผิดชอบต่อผลของการกระท านั้น 

4. หลักความรับผิดชอบตรวจสอบได้ ได้แก่ เป็นการสร้าง กลไกให้มีผู้รับผิดชอบ ตระหนักในหน้าที่ ที่มีต่อสังคม ใส่ใจการ
แก้ปัญหาในสังคม เคารพในความเห็นที่แตกต่าง และกล้าที่จะยอมรับผลจากการกระท าของตน 

5. หลักความคุ้มค่า ได้แก่ การใช้ทรัพยากรที่มีจ ากัดให้เกิดประโยชน์คุ้มค่า เพ่ือประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม 
๖. หลักคุณธรรมได้แก่ การยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม ส านึกในหน้าที่ของตนเอง มีความซื่อสัตย์สุจริตจริงใจ ขยัน อดทน มี

ระเบียบวินัย และเคารพในสิทธิของผู้อื่น 
 

ปฏิบัติตาม ค่านิยมของข้าราชการ ดังนี้ 
๑. มีศักดิ์ศรี (ยึดมั่นในความถูกต้อง สุจริต เที่ยงธรรม) 
๒. ขยันตั้งใจท างาน บริการ/แก้ไขปัญหาประชาชน) 
๓. มีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม 
๔. รู้ทันโลก ปรับตัวทันโลก ตรงกับสังคม 
๕. มุ่งเน้นประสิทธิภาพ (คุณภาพ ดัชนี ประเมินผล) 
6. รับผิดชอบต่อผลงาน ประชาชน 
๗. มีใจ/การกระท าเป็น ประชาธิปไตย (มีส่วนร่วม โปร่งใส) 
๘. มีผลงาน มุ่งเน้นผลงาน เพ่ือประโยชน์สุข ของประชาชน 

 
การปฏิบัติตนในเบื้องต้นที่เจ้าหน้าที่ภาครัฐสามารถกระท าได้ มีตังนี้ 
- ท างานตามหน้าที่อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ 
- ท างานตามหน้าที่ตามกรอบและมาตรฐานทางจริยธรรม 
- ระบุผลประโยชน์ทับซ้อนที่ตนเองมีหรืออาจจะมีและจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 
-ให้ความส าคัญอันดับต้นแก่ผลประโยชน์สาธารณะ มีความคาดหวังว่าเจ้าหน้าที่ต้องจ ากัดขอบเขตที่ประโยชน์ส่วนตนจะมามี

ผลต่อความเป็นกลางในการท าหน้าที่ 
- หลีกเลี่ยงการตัดสินใจหรือการท าหน้าที่ที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
- หลีกเลี่ยงการกระท า กิจกรรมส่วนตนที่อาจท าให้คนเห็นว่าได้ประโยชน์จากข้อมูลภายใน 
- หลีกเลี่ยงการใช้ต าแหน่งหน้าที่หรือทรัพยากรของหน่วยงานเพ่ือประโยชน์ส่วนตน 
- ป้องกันข้อครหาว่าได้รับผลประโยชน์ที่ไม่สมควรจากการใช้อ านาจหน้าที่ 
- ไม่ใช้ประโยชน์จากต าแหน่งหรือข้อมูลภายในที่ได้ขณะอยู่ในต าแหน่ง 

 
2. การเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระท าผิดวินัย 

ความหมาย คือ วินัย หมายถึง ระเบียบ กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ ส าหรับควบคุมความประพฤติทางกาย วาจา ของคนในสังคมให้
เรียบร้อยดีงาม เป็นแบบแผน อันหนึ่งอันเดียวกัน ผู้ฝ่าฝืนจะได้รับโทษที่ก าหนด 

 
ผลกระทบของการท าผิดวินัย 
- ต่อประเทศชาติ/ความมั่นคง 
- ต่องานราชการ - ต่อประชาชน 
- ต่อชื่อเสียง/ภาพลักษณ์ของทางราชการหรือเจ้าหน้าที่ 
 



 
 
ผลกระทบจากการถูกลงโทษทางวินัย 
- จิตใจ/ครอบครัว/ชื่อเสียง 
- เงินเดือน 
- บ าเหน็จ/บ านาญ 
- คดีอาญา/คดีแพ่ง 
-คุณสมบัติการกลับเข้ารับราชการ 

 
ข้อปฏิบัติในการรักษาวินัย 
- ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความชื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรม 
- ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ มติ ครม. นโยบายของรัฐ และระเบียบแบบแผนของทางราชการ 
- ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดผลดีหรือความก้าวหน้าของทางราชการ ด้วยความอุตสาหะ เอาใจใส่ และรักษาผลประโยชน์ ของทาง

ราชการ 
- ต้องปฏิบัติตามค าสั่งผู้บังคับบัญชา ซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการโดยขอบด้วยกฎหมายและระเบียบของ ทางราชการ โดยไม่ขัดขืน

หลีกเลี่ยง 
- ต้องอุทิศเวลาของตนให้แก่ราชการ จะละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ ราชการมิได้ 
- ต้องรักษาความลับของทางราชการ 
- ต้องสุภาพเรียบร้อย รักษาความสามัคคี ช่วยเหลือกันในการปฏิบัติ ราชการ 
- ต้องรักษาชื่อเสียงของตน และรักษาเกียรติของ ต าแหน่งหน้าที่ราชการของตนมิให้เสื่อมเสีย 
- ต้องกระท าการอ่ืนใดตามที่ก าหนดในกฎ ก.พ. 
 
ข้อห้ามในการรักษาวินัย 
1. ต้องไม่รายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา 
2. ต้องไม่ปฏิบัติราชการอันเป็นการกระท าการข้ามผู้บังคับบัญชา เหนือตน เว้นแต่ผู้บังคับบัญชา  เหนือตนขึ้นไปเป็นผู้สั่งให้

กระท าหรือ ได้รับอนุญาตเป็นพิเศษชั่วครั้งคราว 
3. ต้องไม่อาศัยหรือยอมให้ผู้อ่ืนอาศัยต าแหน่งหน้าที่ราชการของ ตนหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อ่ืน 
4. ต้องไม่ประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ 
5. ต้องไม่กระท าการหรือยอมให้อ่ืนกระท าการหาประโยชน์อันอาจ ท าให้เสียความเที่ยงธรรม หรือเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของ

ต าแหน่ง หน้าที่ราชการของตน 
6. ต้องไม่เป็นกรรมการผู้จัดการ หรือผู้จัดการ หรือด ารงต าแหน่ง อ่ืนใดที่มีลักษณะงานคล้ายคลึง กันนั้นในห้างหุ้นส่วนหรือ

บริษัท 
7. ต้องไม่กระท าการอย่างใดที่เป็นการกลั่นแกล้ง กดขี่ หรือ ข่มเหงกันในการปฏิบัติราชการ 
8. ต้องไม่กระท าการอันเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศตามที่ก าหนดในกฎ ก.พ. 
๑. ต้องไม่ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ หรือข่มเหงประชาชนผู้ ติดต่อราชการ 
10. ไม่กระท าการอ่ืนใดตามที่ก าหนดในกฎ ก.พ. 
 
 
 



 
 
ลักษณะการกระท าผิดวินัยร้ายแรง 
1. ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ เพ่ือให้เกิดความเสียหายร้ายแรงแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติหรือละเวน้

การ ปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยทุจริต 
2. ละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร เป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง 
3,. ละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกิน ๑๕ วัน โดยมีมีเหตุอันสมควรหรือโดยพฤติการณ์อันแสดงถึงความ

จงใจไม่ ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ 
4. กระท าการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง ๖.๕ ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ ข่มเหง หรือท าร้ายประชาชน ผู้ติดต่อ

ราชการอย่างร้ายแรง 
5. กระท าความผิดอาญาจนได้รับโทษจ าคุกหรือโทษที่หนัก กว่าโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุด เว้นแต่ เป็นโทษส าหรับ

ความผิดที่กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
๖. ละเว้นการกระท าหรือกระท าการใด  ๆอันเป็นการไม่ ปฏิบัติตามมาตรา ๔๒ หรือฝ่าฝืนข้อห้าม ตามมาตรา ๘๓ อันเป็นเหตุ

ให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง 
7. ละเว้นการกระท าหรือกระท าการใดๆ  อันเป็นการไม่ ปฏิบัติตามมาตรา 80 วรรคสอง และ มาตรา๔๒ (๑๑) หรือ ฝ่าฝืนข้อ

ห้ามตามมาตรา ๘๓  (๑0)  ที่มีกฎ ก.พ. ก าหนดให้ เป็นความผิดวินัยอย่าง ร้ายแรง 
 

การด าเนินการทางวินัย 
1. มาตรา 90  เมื่อมีการกล่าวหาหรือมีกรณีเป็นที่สงสัยว่าผู้ใดกระท า ผิดวินัย ให้ผู้บังคับบัญชามี หน้าที่ต้องรายงานให้

ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ทราบ โดยเร็ว และให้ผู้บังคับบัญชาซึ่ง มีอ านาจสั่งบรรจุด าเนินการ ตาม
พระราชบัญญัตินี้โดยเร็วด้วยความยุติธรรมและโดย ปราศจากอคติ 

2. ผู้บังคับบัญชาหรือผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ผู้ใดละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ ตามวรรคหนึ่ง หรือ
ปฏิบัติหน้าที่โดย ไม่สุจริตให้ถือว่าผู้นั้นกระท าผิดวินัย อ านาจหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ตามหมวด
นี้ ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุจะมอบหมายให้ ผู้บังคับบัญชาระดับคา่ลงไปปฏิบัติแทนตามหลักเกณฑ์ท่ี ก.พ. ก าหนดก็ได้ 
 

การสอบสวนทางวินัย 
1. การสอบสวนที่ไม่เป็นกระบวนการตามกฎหมาย ได้แก่ การสอบสวนในความผิดวินัยไม่ร้ายแรง 
2. การสอบสวนที่เป็นกระบวนการตามกฎหมาย ได้แก่ การสอบสวนในความผิดวินัยร้ายแรง 
 
โทษทางวินัย มี ๕ สถาน ดังนี้ 
1. ภาคทัณฑ ์
2. ตัดเงนิเดือน 
3. ลดเงินเดือน 
4. ปลดออก 
5. ไล่ออก 
 
 
 
 



 
 
การอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษทางวินัย 
1. อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ภายในสามสิบวัน นับแต่วัน รับทราบค าสั่ง 
2. เมื่อ ก.พ.ค. พิจารณาแล้วผู้อุทธรณ์ไม่เห็นด้วยกับ ค าวินิจฉัยอุทธรณ์ของ ก.พ.ค. ให้ ฟ้องคดีต่อศาลปกครอง สูงสุดภายใน 

เก้าสิบวัน นับแต่วันที่ทราบหรือถือว่าทราบ ค าวินิจฉัยของ ก.พ.ค 
 
 
ปิดการอบรม เวลา 16.30 น. 

 

                                                                        
  (นายชิตพล   เปลี่ยนศรี)     (นายทศพร   ปริกเพ็ชร) 
          นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ            นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
  ผู้บันทึกการอบรม                                 ผู้ตรวจรายงานการอบรม 

 
 
 

 


