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EBIT 19 

หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพือ่การบริหารงานที่โปร่งใสหรือไม่   

และกลุ่มดงักล่าวมีกจิกรรมที่แสดงถงึความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงาน 

ของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิง่ขึน้หรือไม่ 
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ค าน า 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เป็นการประเมิน

เชิงบวกเก่ียวกบัการด าเนินงานท่ีมีคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ท่ีหน่วยงานภาครัฐและเจา้หน้าท่ี
ของรัฐพึงจะตอ้งมีและยึดถือปฏิบติัอย่างเคร่งครัด สะทอ้นคุณลกัษณะท่ีดีในการด าเนินงานในดา้นต่าง ๆ 
ของหน่วยงาน ก่อให้เกิดความเช่ือมัน่ต่อสาธารณชนหรือผูรั้บบริการ เป็นมาตรการเชิงรุกท่ีส่งเสริมให้
หน่วยงานภาครัฐด าเนินการ และแกไ้ขขอ้บกพร่อง เพื่อยกระดบัคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว เห็นผล สามารถด าเนินการไดใ้นทนัที และสามารถสะทอ้นระดบัคุณธรรม
และความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐไดอ้ย่างแม่นตรงและขบัเคล่ือนยุทธศาสตร์วา่ดว้ยการป้องกนัการ
ทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ.2560 – 2564) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : EBIT) มุ่งเนน้การประเมินตนเอง (Self-Assessment) ตาม
แบบส ารวจหลกัฐานเชิงประจกัษ ์(Evidence Based Integrity and Transparency Assessment : EBIT) ท่ี
ส านักงาน ปปช.ก าหนด มอบหมายโรงเรียนนายร้อยต ารวจด าเนินการตรวจหลักฐานเชิงประจักษ์
 ขอขอบคุณคณะผูบ้ริหาร และบุคลากรของเครือข่ายบริการสุขภาพ โรงพยาบาลศรีธาตุ ท่ีให้ความ
ร่วมมือในการด าเนินการ และประเมินหลกัฐานเชิงประจกัษ ์ ซ่ึงประประโยชน์คือ ผลการประเมินเป็นขอ้มูล
ส าคญัในการวางแผนปรับปรุงแกไ้ขดา้นคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของโรงพยาบาลอย่าง
ต่อเน่ืองเป็นความรู้ใหม่ และบุคลากรสามารถน าผลการประเมินโดยใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษไ์ปใชป้รับปรุง
แกไ้ขงาน ใหมี้ความกา้วหนา้ต่อไป 
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แบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ 

Evidence-Based Integrity and Transparency Assessment 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

ส่วนที่ 2 การด าเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานในภาพรวมในปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 

 

ดัชนีความโปร่งใส 

 

EB19 หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจา้หนา้ท่ีเพื่อการบริหารงานท่ีโปร่งใสหรือไม่   

และกลุ่มดงักล่าวมีกิจกรรมท่ีแสดงถึงความพยายามท่ีจะปรับปรุงการบริหารงาน 

ของหน่วยงานใหมี้ความโปร่งใสยิง่ข้ึนหรือไม่ 

1) มีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสหรือไม่ 

 มีหลักฐานการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เป็นทางการเพ่ือด าเนินกิจกรรมการป้องกันการทุจริตของ
หน่วยงาน และการบริหารงานที่โปร่งใส ประกอบด้วย 
     - รายชื่อสมาชิกกลุ่มอย่างชัดเจน 
     - วัตถุประสงค์เพ่ือการบริหารงานที่โปร่งใสของหน่วยงาน 
     - ระเบียบ หรือแนวทางการด าเนินงานของกลุ่มที่ชัดเจน 
 มีเอกสาร/หลักฐานอ่ืนประกอบ ที่มีความสอดคล้องกับการตอบค าถามในข้อ EB 19 (1) 
 มีหลักฐานกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใส
ยิ่งขึ้น 
 มีหลักฐานสะท้อนความริเริ่มของกลุ่ม เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต  
และพัฒนาความโปร่งใส 
 มีหนังสือเสนอผู้บริหาร เพ่ือสั่งการ และปรากฏการขออนุญาตน าเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
 มีการแสดงหลักฐานช่องทางท่ีน าไปเผยแพร่ 
 มี Print Screen จาก Web site หน่วยงาน 
 มีเอกสาร/หลักฐานอ่ืนประกอบ ที่มีความสอดคล้องกับการตอบค าถามในข้อ EB 19 (2) 

□ ไม่มี 



2 
 

หมายเหตุ : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………..…….... 
 
. 

 

EB19 เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่านมีการรวมกลุ่มเพ่ือตรวจสอบการบริหารงานในหน่วยงานอย่างไร 

1) มีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสหรือไม่ 
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2) การรวมกลุ่มมีการก าหนดสมาชิก/วัตถุประสงค์และแนวทางการด าเนินงาน 
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3) กรณีท่ีมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส กลุ่มดังกล่าวมีกิจกรรมที่แสดงถึง
ความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้นหรือไม่  

1. หลักฐานกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามท่ีจะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้น 
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                        ร่วมออกประชาคมหมู่บ้าน เรื่องการด าเนินงานโครงการต่างๆ 
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2.หลักฐานสะท้อนความริเริ่มของกลุ่ม เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และพัฒนาความโปร่งใส 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. หนังสือเสนอผู้บริหาร เพื่อสั่งการและปรากฏการขออนุญาตน าเผยแพร่บนเว็บไชต์ของหน่วยงาน 
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4. Print screen จาก web site 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  รายงานการประชุมคณะกรรมการก าหนดหลกัเกณฑ์และแนวทางการปฏบิัตติามมาตรการป้องกนัการทุจริตและประพฤติ

มชิอบ ประจ าปี 2562 

คร้ังที ่1/2562  
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วนัที ่16 ตุลาคมคม พ.ศ. 2562  เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 

 ณ  ห้องประชุมใหญ่ ช้ัน ๒  โรงพยาบาลศรีธาตุ 

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

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 

 1. นายปิยวตัร    ตุงคโสภา                      ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลศรีธาตุ        

              2. นายธนโชติ      คุยบุตร                       ธุรการอาวโุส                                           

              3. นางสาวสมบุญ   ธนบดีววิฒัน์           หวัหนา้การฝ่ายการพยาบาล            

              4. นางพนูมณี   อุ่นสัมฤทธ์ิ                    พยาบาลวชิาชีพช านาญการ                       

              5. นายเฉลิมชยั   สถาวรินทุ                    เภสัชกรช านาญการ                                   

              6. นายพงษพนัธ์   ท ามา                         นกัวชิาการสาธารณสุขช านาญการ             

              7. นายพงศธร    ลีลานนท ์                     นกัวชิาการคอมพิวเตอร์                              

              8.นายบณัฑิต   เครือเจริญ                  นกัจดัการงานทัว่ไป                                    

              9. นางญาฐิกมล   แพง่สีสาร                   เจา้พนกังานธุรการปฏิบติังาน  
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  รายงานการประชุมคณะกรรมการก าหนดหลกัเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปี 2562 

คร้ังที ่1/2562 

วนัที ่16 ตุลาคมคม พ.ศ. 2562  เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 

 ณ  ห้องประชุมใหญ่ ช้ัน ๒  โรงพยาบาลศรีธาตุ 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 

 1. นายปิยวตัร    ตุงคโสภา                      ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลศรีธาตุ        

              2. นายธนโชติ      คุยบุตร                       ธุรการอาวโุส                                           

              3. นางสาวสมบุญ   ธนบดีววิฒัน์           หวัหนา้การฝ่ายการพยาบาล            

              4. นางพนูมณี   อุ่นสัมฤทธ์ิ                    พยาบาลวชิาชีพช านาญการ                       

              5. นายเฉลิมชยั   สถาวรินทุ                   เภสัชกรช านาญการ                                   

              6. นายพงษพนัธ์   ท ามา                         นกัวชิาการสาธารณสุขช านาญการ             

              7. นายพงศธร    ลีลานนท ์                     นกัวชิาการคอมพิวเตอร์                              

              8.นายบณัฑิต   เครือเจริญ                       นกัจดัการงานทัว่ไป                                    

              9. นางสาวญาฐิกมล  แสนสิงห์              เจา้พนกังานธุรการปฏิบติังาน  

 เวลา  ๑๓.๓๐ น.   นายปิยวตัร    ตุงคโสภา    ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลศรีธาตุ  ประธานกล่าวเปิด

และด าเนินการตามวาระการประชุม 

วาระที ่๑  เร่ืองประธานแจ้งให้ทราบ 

 1.1 ประธานแจง้เหตุผลและความจ าเป็นในการจดัท าแผนป้องกนัและปราบปรามการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ เน่ืองจากแผนป้องกนัและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ฉบบัเดิมไม่สอดคลอ้ง
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กบัแผนแม่บทการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข ระยะ 5 ปี 

(พ.ศ.2560 - 2564) จึงเห็นควรใหป้รับเปล่ียนแผนฯ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัแผนแม่บทฯ ดงักล่าว 

 1.2 ประธานแจง้ใหด้ าเนินการจดัท าแผนฯ ใหแ้ลว้เสร็จก่อนไตรมาสท่ี 2  

มติทีป่ระชุม  รับทราบ 

วาระที ่๒  เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังทีแ่ล้ว  

มติทีป่ระชุม    - 

วาระที ่๓  เร่ืองปรึกษาหารือทีป่ระชุม 

 3.1 คุณญาฐิกมล   แสนสิงห์   คณะท างานและเลขานุการ แจง้ประเด็นการจดัท าแผนตามท่ีแผน

แม่บทปราบปรามการทุจริตฯ  ก าหนดใหจ้ดัท าอยา่งนอ้ย 3 ประเด็น คือ  

 1. ด้านการสร้างวฒันธรรมต่อต้านการทุจริตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  การปลูกฝัง

วฒันธรรมใหเ้จา้หนา้ท่ีเกิดการไม่ทนต่อการทุจริตในการปฏิบติังาน 

 2. ดา้นการสร้างกลไกป้องกนัการทุจริต 

 3. ดา้นการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต 

มติทีป่ระชุม  รับทราบ 

 3.2 ประธานฯ แจง้ให้ มอบหมายให้เลขากลุ่มจดัท าโครงการอบรมเจา้หนา้ท่ี/บุคลากรสาธารณสุข  

ดา้นคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานภายในองคก์ร  เพื่อป้องกนัการทุจริตฯ   โดยให้จดัอบรมฯ 

แบ่งเป็น 2 รอบ เพื่อให้ครอบคลุมเจา้หนา้ท่ีทั้งหมด  100%  และให้เจา้หนา้ท่ีผูเ้ก่ียวขอ้งกบังานพสัดุ งาน

การเงิน และกลุ่มตรวจสอบภายใน ตอ้งเขา้รับการฝึกอบรม อยา่งนอ้งปีละ 1 คร้ัง 

มติทีป่ระชุม  เห็นชอบ 

 3.3 ประธานฯ เสนอใหน้ าเสนอ/เผยแพร่กิจกรรมท่ีส่งเสริมคุณธรรม  

มติทีป่ระชุม  เห็นชอบ 
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 3.4 ประธานฯ  แจง้ให้ทุกฝ่ายงานจดัท าบอร์ดประชาสัมพนัธ์ เพื่อรณรงค์เก่ียวกบัการปฎิบติังานท่ี

โปร่งใส 

มติทีป่ระชุม  รับทราบ 

 3.5 คุณพงษพ์นัธ์  ท ามา  เสนอให้ประชาสัมพนัธ์เผยแพร่ผลการจดัซ้ือจดัจา้ง เป็นประจ าทุกเดือน 

เร่ิมตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2561 เป็นตน้ไป  ตามแบบฟอร์มท่ีงานพสัดุก าหนด(พรบ.ขอ้มูลข่าวสาร พ.ศ.2540 

มาตรา 9 วรรค 1 (8)) โดยใหป้ระชาสัมพนัธ์เผยแพร่ทางเวบ็ไซต ์รพ.ศรีธาตุ 

มติทีป่ระชุม  รับทราบ/เห็นชอบ 

 3.6 คุณบณัฑิต  เครือเจริญ เสนอให้จดัตั้งหน่วยตรวจสอบภายใน เพื่อป้องกนัการทุจริตและพฒันา

กระบวนการจดัซ้ือจดัจา้งท่ีมีความเส่ียงต่อการทุจริตภายในองคก์ร  โดยประธานฯ  เสนอให้แต่งตั้งคุณธน

โชติ  คุยบุตร  ธุรการอาวโุส เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบภายในฯ 

มติทีป่ระชุม  รับทราบ/เห็นชอบ 

 3.7 ประธานฯ  เสนอให้กรรมการทุกท่าน รับผิดชอบในการจดัท าการประเมินคุณธรรมและความ

โปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ (ITA)  ใหผ้า่นการประเมินอยา่งนอ้ย 90% 

มติทีป่ระชุม  รับทราบ/เห็นชอบ 

 3.8 คุณสมบุญ  ธนบดิวิวฒัน์  เสนอให้จดัท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจดัการขอ้ร้องเรียน

ร้องทุกข์  และให้รายงานผลการด าเนินงานร้องเรียนร้องทุกข์ อย่างน้อย 2 ประเด็น คือ เร่ืองพฤติกรรม

บริการ และเร่ืองการจดัซ้ือจดัจา้งของหน่วยงาน พร้อมน าผลการรายงานดงักล่าวประชาสัมพนัธ์ทางเวบ็ไซต ์

รพ. ทุกไตรมาส   

มติทีป่ระชุม  รับทราบ/เห็นชอบ 

 3.9 คุณธนโชติ  คุยบุตร  ธุรการอาวุโส เสนอให้งานการเจา้หนา้ท่ีจดัท าหลกัเกณฑ์/แนวทางในการ

คดัเลือด  สรรหา  แต่งตั้ง  โยกยา้ย และสิทธิอนัพึงไดรั้บ  โดยให้จดัท าเป็นหลกัเกณฑ์ท่ีชดัเจนพร้อมแจง้ให้

เจา้หนา้ท่ีทุกคนรับทราบร่วมกนั เพื่อป้องกนัการร้องเรียนวา่ไม่ไดรั้บความเป็นธรรม หรือเลือกปฏิบติั 

มติทีป่ระชุม  เห็นชอบ 
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 3.10 คุณเฉลิมชยั   สถาวรินทุ   เสนอใหผู้บุ้คคลภายนอกเขา้มามีบทบาทในการร่วมคิด ร่วมท า ร่วม

วางแผนและวิเคราะห์ในกิจกรรม/โครงการหลักของ รพ.ศรีธาตุ มากยิ่งข้ึน โครงการอาหารปลอดภยั  

โครงการผูสู้งอาย ุ

มติทีป่ระชุม  เห็นชอบ 

 3.11 คุณญาฐิกมล   แพ่งสีสาร  เสนอให้มีจดัท ากฎ/ระเบียบการแต่งกายของเจ้าหน้าท่ีพร้อม

ประชาสัมพนัธ์ใหเ้จา้หนา้ท่ีทุกคนรับทราบ เน่ืองจากปัจจุบนัพบวา่มีเพียงหนงัสือแจง้เวียนเท่านั้น เจา้หนา้ท่ี

ยงัไม่ปฏิบติัตามอย่างเคร่งครัดเท่าท่ีควร นายธนโชติ  คุยบุตร  หัวหนา้ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป  แจง้การแจง้

เวียนเป็นหนงัสือราชการภายในผา่นทางไลน์ ให้หัวหนา้งานแต่ละฝ่ายประชาสัมพนัธ์ให้เจา้หนา้ท่ีท่ีอยูใ่น

ฝ่ายรับทราบและถือปฎิบติั 

มติทีป่ระชุม  เห็นชอบ  

มติทีป่ระชุม  รับทราบ/เห็นชอบ 

 3.12 ประธานเสนอใหคุ้ณพงศธร    ลีลานนท ์ งาน IT น าเสนอขอ้มูลข่าวสารและกิจกรรมของ  

รพ.ศรีธาตุและขอ้มูลใหค้วามรู้ดา้นสาธารณสุขอ่ืนๆ  เผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ทางเวบ็ไซต ์รพ.ศรีธาตุ 

มติทีป่ระชุม  เห็นชอบ 

 3.13 คุณพนูมณี   อุ่นสัมฤทธ์ิ   เสนอใหจ้ดัตั้งศูนยรั์บเร่ืองราวร้องทุกข/์ศูนยใ์หบ้ริการขอ้มูลข่าวสาร 

ภายใน รพ.ศรีธาตุ   ประธานฯ  แจ้งให้จัดตั้ ง ณ จุดเดียวกันกับประชาสัมพันธ์ และให้เจ้าหน้าท่ี

ประชาสัมพนัธ์เป็นผูรั้บเร่ืองราวร้องทุกข์ แลว้น าเสนอคณะกรรมการบริหารจดัการขอ้ร้องเรียนร้องทุกข ์

ตามล าดบัต่อไป 

มติทีป่ระชุม รับทราบ/เห็นชอบ 

                

               ปิดประชุม  เวลา ๑๖.๓๐ น. 
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                             (ลงช่ือ).....................................ผูจ้ดบนัทึก   

                                        (นางญาฐิกมล   แพง่สีสาร)                        

                                    เจา้พนกังานธุรการปฏิบติังาน    

 

 

                                            (ลงช่ือ).........................................ผูต้รวจรายงานฯ 

                                                        (นายธนโชติ      คุยบุตร) 

                                                              ธุรการอาวโุส                                           
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  เมือ่ 2 ปี (2559) ทีแ่ล้ว ศาลได้พพิากษาจ าคุกข้าราชการรายหนึ่งเป็นเวลา 5 ปี ปรับ  2 หมืน่บาท 

           หลงัจากไดส้ัง่เจา้หนา้ท่ีน าเกา้อ้ี 100 ตวั พร้อมผา้คลุมเกา้อ้ี เคร่ืองถ่ายวดิีโอ 2 เคร่ือง เคร่ืองเล่นวดิีโอ กลอ้งถ่ายรูป ผา้
เตน็ทห์ลายผืน และรถยนตส่์วนกลางรวม 4 คนั ไปใชใ้นงานแต่งงานบุตรสาวทั้งท่ีบา้นพกัและโรงแรม 

           กรณนีั้น ข้าราชการผู้นั้นรับสารภาพไม่สู้คด ีพร้อมทั้งได้ชดใช้ค่าเสียหายคนืรัฐ ศาลจงึได้ลดโทษกึง่หนึ่งเหลอืจ าคุก 
2 ปี 6 เดอืน ปรับ 1 หมืน่บาท โดยโทษจ าคุกรอลงอาญา 2 ปี 

           คราวน้ี สดๆ ร้อนๆ ครับ เพราะศาลเพ่ิงตดัสินเม่ือวนัท่ี 24 กนัยายน 2561  ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ
ภาค 6 มีค าพิพากษาจ าคุกขา้ราชการอีกรายหน่ึง 5 ปี เช่นกนั ฐานใชอ้ านาจในต าแหน่งหนา้ท่ีโดยทุจริต กรณีเอารถยนต์
ส่วนกลางไปใชภ้ารกิจส่วนตวั 

           ข้าราชการรายนีถู้กฟ้องว่ามอี านาจหน้าทีใ่นการอนุญาตให้ใช้รถยนต์ส่วนกลางของส่วนราชการแห่งหนึ่งส่ังให้
พนักงานขับรถใช้รถยนต์ส่วนกลางรับส่งระหว่างทีพ่กักบัทีท่ างานเป็นประจ า 

           โดยขา้ราชการรายน้ีไดส้ัง่ใหพ้นกังานขบัรถน ารถยนตส่์วนกลางน าตนเองไปท าธุระส่วนตวัในวนัเสาร์อาทิตย ์ซ่ึง
เป็นการใชอ้ านาจในต าแหน่งโดยทุจริตอนัเป็นการเสียหายแก่ทางราชการ 

           ข้าราชการรายนีต่้อสู้คดว่ีาไม่ได้กระท าความผดิ โดยอ้างว่าไม่ได้ส่ังให้พนกังานขับรถไปรับ และเดนิทางโดยซ้อน
ท้ายรถจกัรยานยนต์ 
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           แต่พยานรวม 3 คน ใหก้ารวา่ขา้ราชการรายน้ีใชร้ถยนตส่์วนกลางของส่วนราชการนั้นซ่ึงมีอยูจ่  านวน 3 คนั โดยสลบั
หมุนเวยีนกนัรับส่งขา้ราชการดงักล่าวระหวา่งท่ีพกัซ่ึงเป็นอพาร์ทเมนทแ์ละท่ีท างานเป็นประจ าทุกวนั ทั้งเชา้และเยน็และ
ช่วงเสาร์อาทิตย ์

           แต่สุดท้ายศาลพพิากษาว่า ข้าราชการรายนีม้คีวามผดิตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 151 (เดมิ) จ าคุก 5 ปี 

           ก็น าข่าวมาเล่าสู่กนัฟังครับ หากขา้ราชการท่านใดท่ีใชย้งัใชร้ถราชการเพ่ือประโยชน์ส่วนตวัอยู ่ก็เลิกเถิดครับ ไม่คุม้
กนัเลยครับกบัการเขา้ไปอยูใ่นคุกถึง 5 ปี 

(เผยแพร่ 3 ตุลาคม 2560 : OK Nation Blog) 

 

 สงัคมไทยทุกวนัน้ีหากสงัเกตกนัใหดี้ จะพบข่าวคอร์รัปชนัหรือการท างานท่ีไม่มีความโปร่งใสของ   ทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชนตามหนา้หนงัสือพิมพ ์รวมไปถึงทางวทิย ุและโทรทศันอ์ยูเ่สมอ ส่ิงเหล่าน้ีเป็นเคร่ือง  ช้ีใหเ้ราเห็นถึงสภาพความ
เป็นจริงในสงัคมท่ีก าลงัเกิดข้ึน บ่งบอกถึงความเจ็บป่วยของสงัคมท่ีมีคอร์รัปชนัเป็นเน้ือร้ายท าลายทุกส่วนของสงัคม 

      จากสภาพปัญหาท่ีเกิดข้ึน เม่ือมองลึกลงไป พบวา่ รากเงา้ของปัญหาน้ี น่าจะอยูท่ี่ระบบการศึกษาท่ีเป็นกลไกส าคญัใน
การบ่มเพาะจิตส านึกโดยเฉพาะเยาวชน ซ่ึงเป็นอนาคตของชาติ อยา่งไรก็ตาม ระบบในสงัคมไทยยงัไม่ไดใ้หค้วามส าคญัใน
การแกไ้ขปัญหาคอร์รัปชัน่ท่ีเกิดข้ึนอยา่งจริงจงั ระบบการศึกษาไม่ไดก้ระตุน้ใหเ้ยาวชนและสงัคมโดยรวมเกิดจิตส านึกใน
การแกไ้ข ป้องกนัปัญหาคอร์รัปชนั และสร้างระบบตรวจสอบการท างานทั้งของภาครัฐและเอกชนข้ึนมา ยกตวัอยา่งเช่น 
ระบบการศึกษาของไทยในปัจจุบนัยงัไม่ไดอ้ธิบายหรือใหค้วามหมายของค าวา่ "คอร์รัปชนั" ใหส้งัคมไดรั้บรู้ความหมาย
อยา่งจริงจงั แมแ้ต่ในพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตสถานก็ยงัไม่มีการบญัญติัศพัทแ์ละความหมาย ของค าวา่ คอร์รัปชนั ให้
เขา้ใจอยา่งง่ายๆ นอกจากน้ีการช้ี    ใหเ้ห็นพฤติกรรมท่ีเขา้ข่ายคอร์รัปชนัท่ีเป็นรูปธรรม ไม่วา่จะเป็นการเล่นพรรคเล่นพวก 
การฮั้วโครงการ การ  ใชเ้สน้สาย การปกปิดความผดิ ฯลฯ ก็เป็นส่ิงส าคญัท่ีระบบการศึกษาทั้งในและนอกระบบตอ้งให้
ความเขา้ใจ แก่สงัคม เพราะสงัคมอยูก่บัพฤติกรรมขา้งตน้มาเป็นระยะเวลายาวนาน จนเกิดความชาชินและรู้สึกวา่ส่ิงเหล่าน้ี
เป็นส่ิงธรรมดาท่ีเกิดข้ึนในสงัคม ซ่ึงหากเราน่ิงเฉย ปล่อยใหส่ิ้งเหล่าน้ีกลายเป็นวฒันธรรมและค่านิยมของคนในชาติแลว้ 
เป็นท่ีน่าวติกต่อส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนกบัอนาคตของประเทศชาติ 
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      นอกจากระบบการศึกษาท่ีมีปัญหาแลว้ ระบบการเมืองภายในประเทศก็มีปัญหา ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย
นั้น ไม่ควรมีลกัษณะ "มือใครยาว สาวได ้สาวเอา" หรือ "น ้ าข้ึนใหรี้บตกั" เม่ือนกัการเมืองเขา้มาเป็นสมาชิก สภา
ผูแ้ทนราษฎร ตอ้งเขา้มาปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน ไม่ใช่เขา้มาปกป้องสิทธิประโยชนข์องตนเอง
หรือพรรคพวก โดยการใชช่้องทางกฎหมายเอ้ือผลประโยชน์ใหก้บัตนเองและพวกพอ้ง ดงัตวัอยา่งท่ีเราเห็นกนัในปัจจุบนั 
ส่ิงเหล่าน้ีเป็นตวัช้ีใหเ้ห็นถึงจิตส านึกของผูน้ าวา่มีความจริงใจในการบริหารบา้นเมืองหรือไม่ และเม่ือระบบการเมืองมี
ปัญหา ส่ิงท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งอีกอยา่งหน่ึง คือ ระบบ  ราชการ ท่ีตอ้งอิงกบัระบบการเมืองโดยเฉพาะการเมืองในปัจจุบนัท่ี
นกัการเมืองเขา้มามีบทบาทและอ านาจสัง่การ ยิง่ท าใหร้ะบบราชการตอ้งผกูขาดข้ึนอยูก่บัการตดัสินใจของนกัการเมืองท่ี
เขา้มามีอ านาจในขณะนั้น ไม่วา่จะเป็นการเพ่ิม หรือยา้ยต าแหน่ง การท างานของระบบราชการจึงเป็นการท างานท่ีมีลกัษณะ
ของระบบอุปถมัภร์ะหวา่งขา้ราชการและนกัการเมือง จนท าใหข้า้ราชการท่ีมีความรู้ความสามารถจ านวนไม่นอ้ยไม่
สามารถทนกบัระบบดงักล่าวได ้  ตอ้งยอมลาออก ทั้งๆ ท่ีตอ้งการใชค้วามรู้ความสามารถท่ีมีอยูเ่พ่ือการพฒันาประเทศ ท า
ใหเ้กิดปัญหาสมองไหล ขาดแคลนทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณภาพ 

     การแกไ้ขปัญหาคอร์รัปชนัจึงตอ้งแกค้วบคู่ไปกบัการแกไ้ขท่ีระบบการศึกษา ระบบการเมือง และระบบราชการ อยา่งไร
ก็ตาม จิตส านึกของประชาชนทุกคนมีความส าคญัท่ีสุด เราไม่สามารถรอใหห้น่วยงานใดมาจดัการเร่ืองดงักล่าวใหห้มดไป
ไดจ้ากสงัคม เราจึงตอ้งร่วมมือกนัไม่ปล่อยใหค้นท าผิดกลายเป็นคนถูก เพราะน่ีคือผลประโยชน์ส่วนรวมของทุกคนในชาติ
การทุจริตและประพฤติมิชอบหรือการคอร์รัปชัน่ในประเทศไทยนั้น เกิดข้ึนมานานแลว้และก็ยงัเกิดข้ึนตลอดมาจนถึง
ปัจจุบนั  

           หลายท่านได้เปรียบการทุจริตและประพฤตมิชิอบหรือการคอร์รัปช่ันว่าเสมอืนมะเร็งร้าย 

           ส่วนราชการใดก็ตาม หากหวัหนา้ส่วนราชการไม่ทุจริตและประพฤติมิชอบหรือไม่คอร์รัปชัน่เสียเอง ขา้ราชการใน
ส่วนราชการนั้น ก็ไม่กลา้ทุจริตหรืออาจทุจริตกนันอ้ยมาก 

           เข้าท านองสุภาษิตไทยทีว่่า "หัวไม่ส่าย หางไม่กระดกิ" นั่นแหละครับ 

           แต่หากตรงกนัขา้ม คือหวัหนา้ส่วนราชการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือคอร์รัปชัน่เสียเอง ขา้ราชการในส่วน
ราชการนั้น ก็อาจร่วมทุจริตหรือกลา้ทุจริตกนัมากข้ึน 

           ซ่ึงหากเป็นประการหลงั การตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือการคอร์รัปชัน่ก็กระท าไดย้ากข้ึน 

           นอกจากนั้น การตรวจสอบกนัเองนั้น เป็นเร่ืองทีไ่ม่เคยท ากนัในบางแห่ง ดงัสุภาษิตไทยทีก่ล่าวไว้ว่า "แมลงวนัย่อม
ไม่ตอมแมลงวนั" 

           ดงันั้น หากมีผูท่ี้ใหก้ารช่วยเหลือในการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต ก็อาจจะช่วยใหก้ารทุจริตและประพฤติมิ
ชอบหรือการคอร์รัปชัน่ลดนอ้ยลง 
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           โชคดีท่ีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2560 ไดบ้ญัญติัใหส่้งเสริมและคุม้ครองประชาชนท่ีช่วยในการ
ตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบโดยไดบ้ญัญติัไวว้า่  

           "รัฐต้องส่งเสริม สนับสนนุ และให้ความรู้แก่ประชาชนถงึอันตรายทีเ่กดิจากการทุจริตและประพฤติมิชอบทัง้ใน
ภาครัฐและภาคเอกชน และจดัให้มีมาตรการและกลไกทีม่ีประสิทธิภาพ เพือ่ป้องกนัและขจดัการทุจริตและประพฤตมิิชอบ
ดงักล่าวอย่างเข้มงวด รวมทัง้กลไกในการส่งเสริม ให้ประชาชนรวมตัวกนัเพือ่มีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้ความรู้ ต่อต้าน 
หรือช้ีเบาะแส โดยได้รับความคุ้มครอง จากรัฐตามทีก่ฎหมายบญัญัติ" 

           ทั้งน้ี ส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส านกังาน ป.ป.ท.) ไดย้กร่าง
พระราชบญัญติัการส่งเสริมและคุม้ครองประชาชนในการต่อตา้นการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.....ตามมาตรา 63 แลว้ 

           ทั้งน้ี เพ่ือก าหนดกลไกการด าเนินการตามท่ีบญัญติัไวต้ามมาตรา 63 ดงักล่าว 

ร่างพระราชบญัญติัน้ีไดรั้บฟังความคิดเห็นจากประชาชนในภาคตา่งๆ รวม 5 คร้ัง 

           มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด มูลนิธิต่อต้านการทุจริต และส านักงานสัญญาธรรมศักดิ์ ได้เห็นความส าคญัในเร่ืองนี ้
ทั้งนี ้เพือ่ให้คณะกรรมการมูลนิธิ คณะกรรมการจริยธรรมของส่วนราชการต่างๆ และภาคประชาชนได้มส่ีวนร่วมในการ
รับรู้ รับทราบและแสดงความเห็นเพิม่เตมิ 

           จึงไดร่้วมกนัจดัประชุมระดมปัญญา เร่ือง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต 

           โดยจดัข้ึนท่ีอาคารพิพิธภณัฑต์า้นโกง ส านกังาน ป.ป.ช. ถนนพิษณุโลก ในระหวา่งวนัท่ี 28-29 มิถุนายน 2560 

เสียดายท่ีผูเ้ขียนไดไ้ปร่วมประชุมดว้ยเพียงวนัแรก เท่านั้น 
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           การประชุมเร่ิมจาก นายแพทย์จักรธรรม ธรรมศักดิ์ ประธานมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด  ได้กล่าว
ต้อนรับและช้ีแจงวตัถุประสงค์ของการประชุม 

หลงัจากน้ัน เป็นการอภิปรายกลุ่ม โดย ศาสตราจารย์พเิศษ วชิา มหาคุณ ประธานมูลนิธิต่อต้านการทุจริต 
คุณรสนา โตสิตระกูล กรรมการมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด และ            ผศ.ดร.วรรณภา ติระสังขะ 
รักษาการผู้ปฏิบัติการศูนย์ประชาธิปไตยและพลเมือง มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ โดยมี ดร. สมโภชน์ นพ
คุณ เป็นผู้ด าเนินการอภิปราย 

           ศาสตราจารยพ์ิเศษ วชิา มหาคุณ ไดอ้ภิปรายถึงเจตน์จ านงแห่งรัฐท่ีใหอ้ านาจอธิปไตยเป็นของ
ประชาชน  

           ส่งเสริมใหป้ระชาชนมีพลงัต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ตามมาตรา 63  เพื่อใหป้ระชาชนไดเ้รียนรู้ท่ี
จะเป็นเจา้ของอ านาจประชาธิปไตยท่ีดี ตระหนกัรู้และรักษาสิทธ์ิของตน 

เป็นผูใ้ชสิ้ทธิท่ีดีและถูกตอ้งดว้ยการปฏิบติัตามกฎเกณฑ์และภาระหนา้ท่ีของตน รวมทั้งมีความเป็นพลเมือง
ของรัฐโดยสมบูรณ์ 

           ดงันั้น จึงตอ้งคุม้ครองจากการใชสิ้ทธิโดยไม่ใหมี้ภยนัตรายมากล ้ากลาย โดยคุม้ครองการถูกฟ้องให้
ความผดิอาญา หรือในทางแพง่ฐานหม่ินประมาท เพื่อปิดปากมิใหแ้จง้เบาะแสหรือรายงานต่อรัฐในกรณี
ทุจริตคอรัปชัน่  
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รวมทั้งไดรั้บการเยยีวยาความเสียหายหากถูกข่มขู่ คุกคามหรือก่อใหเ้กิดความเสียหายจากกรณีแจง้เบาะแส
การทุจริตคอรัปชัน่ 

           คุณรสนา โตสิตระกลู ไดอ้ภิปรายถึงประสบการณ์ตรงในการแจง้เบาะแสการทุจริตคอรัปชัน่หลาย
เร่ือง โดยกล่าววา่เป็นนกัทดลองเคร่ืองมือ เพราะประชาชนไม่มีเคร่ืองมือในการตรวจสอบ บางเร่ืองก็ไม่อาจ
ด าเนินการไดเ้พราะถือวา่ประชาชนผูต้รวจสอบไม่ไดเ้ป็นผูเ้สียหายโดยตรง  

           นอกจากนั้น ยงัมีความยากล าบากในการหาขอ้มูลเป็นอยา่งยิง่ แมจ้ะมีพระราชบญัญติัขอ้มูลข่าวสาร
ของทางราชการ แลว้ก็ตาม 

           ผศ.ดร.วรรณภา ติระสังขะ ไดเ้ร่ิมตน้วา่ ประชาชนทุกคนเขา้ใจความหมายของการทุจริตมากนอ้ย
เพียงใด และระดบัของการทุจริตก็ยากเกินไปท่ีประชาชนจะรับรู้ได ้ 

           การมีส่วนร่วมของประชาชนนั้นส าคญัท่ีกระบวนการมากกวา่เป้าหมาย และการเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสาร
ของภาครัฐยงัมีปัญหา คือยากและชา้ 

           ยงัไม่มีพื้นท่ีสาธารณะเพื่อส่งเสริมใหผู้ก้ลา้ (Active Citizen) ไดแ้สดงออก รวมถึงไม่ไดคุ้ม้ครองผู ้
กลา้ดว้ย 

หลงัจากนั้น ไดแ้ยกประชุมกลุ่มยอ่ย 4 กลุ่ม เพื่อพิจารณาใน 3 เร่ือง โดย 

           กลุ่มที ่1 และกลุ่ม 2 เร่ือง การมีส่วนร่วมของประชาชน กลุ่มที ่3 เร่ือง งานอาสาเฝ้าไทยใสสะอาด 
(whistle blower, Watch dog) และกลุ่มที ่4 เร่ือง ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 

           ส าหรับในวนัท่ี 29 มิถุนายน นั้น เป็นการวพิากษ ์เร่ือง ร่างพระราชบญัญติัการส่งเสริมและคุม้ครอง
ประชาชนในการต่อตา้นการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยนายวรีะ สมความคิด เลขาธิการเครือข่าย
ประชาชนตา้นคอร์รัปชัน่ และนายทวสีันต ์โลณานุรักษ ์อดีตประธานหอการคา้จงัหวดันครราชสีมา 

           กห็วงัว่าผลการประชุมระดมปัญญาในคร้ังนี ้จะมีส่วนช่วยในการยกร่างพระราชบัญญตัิการส่งเสริม
และคุ้มครองประชาชนในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.....ของส านักงาน ป.ป.ท. ให้
สมบูรณ์มากยิง่ขึน้ 

           อนัเป็นการจูงใจใหมี้ประชาชนผูก้ลา้มากข้ึน ทั้งน้ี เพื่อประเทศไทยจะไดใ้สสะอาดเสียที 
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                                                              ระเบียบกลุ่มการท างานโปร่งใส 
 
กลุ่มการท างานโปร่งใสหมายถึงขา้ราชการพนกังานราชการพนกังานกระทรวงสาธารณสุขและพนกังานจา้ง
เหมาบริการ 
ความโปร่งใส (Transparency) หมายถึงการกระท าใดๆขององคก์รท่ีแสดงออกถึงความชดัเจนมีการเปิดเผย
ขอ้มูลต่อสาธารณชนการประพฤติปฏิบติัของบุคลากรซ่ือสัตยสุ์จริตมีจิตสานึกท่ีดีต่อหนา้ท่ีทั้งน้ีการกระท า
ใดๆนั้นสามารถตรวจสอบและช้ีแจงไดค้วามโปร่งใสที่ใช้ในก ารบริหารงานหมายถึงการสร้างความเปิดเผย
เปิดโอกาสใหผู้มี้ส่วนไดส่้วนเสียทั้งจากภายในและภายนอกหน่วยงานสามารถเขา้ถึงขอ้มูลดว้ยวิธีการต่างๆ
มีการส่ือสารการแสดงความรับผิดชอบพร้อมรับการตรวจสอบรวมทั้งมีกระบวนการในการติดตามและ
ประเมินผลท่ีไดรั้บการยอมรับวา่เท่ียงตรงและเช่ือถือไดใ้นสังคม 
วา่เป็นมาตรการส าคญัท่ีจะช่วยป้องกนัการทุจริตคอรัปชัน่ช่วยให้หน่วยงานและผูป้ฎิบติัมีความรับผิดชอบ
และมีการปฏิบัติงานหรือมีการบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสร้างความเป็นธรรมแก่
ประชาชนผูรั้บบริการอย่างทัว่ถึงมิใช่เฉพาะกลุ่มหรือพวกพอ้งดังนั้นจึงมีความจาเป็นท่ีภาครัฐจะตอ้งมี
มาตรการและแนวทางในการสร้างความโปร่งใสให้เป็นรูปธรรมเพื่อให้ได้รับการยอมรับและเช่ือถือท่ี
รวมตวัเพื่อความโปร่งใสในการท างานคนท างานจะตอ้งปฏิบติัให้เกิดความถูกตอ้งโปร่งใสรวมถึงจิตใตส้า
นึกของแต่ละบุคคลท่ีมีความฝักใฝ่ท่ีจะดาเนินการให้เกิดความถูกตอ้งเป็นหลกัเป็นไปดว้ยความโปร่งใสมี
ท่ีมา - ท่ีไปสามารถตรวจสอบไดทุ้กเร่ืองและทุกกระบวนการมีจรรยาบรรณต่อวิชาชีพของตนเองตระหนกั
ถึงหนา้ท่ีความรับผิดชอบท่ีไดรั้บมอบหมายปฏิบติัหน้าท่ีในต าแหน่งยึดแนวทางตามพระราชดาริพระบรม
ราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัวเป็นแนวทางในการดาเนินชีวิตของการปฏิบติังานใน "การรับ
ราชการตลอดเวลา"...การท างานใดๆในระบบราชการถา้เรากระท าดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต”  
 

หมวดที่ 1   ช่ือ – สถานที่ 
1. ช่ือกลุ่มการท างานโปร่งใสเพื่อความโปร่งใสในการท างาน 
2. สถานท่ีตั้งกลุ่ม 27 หมู่ท่ี 13 ต าบลจ าปี อ าเภอศรีธาตุ จงัหวดัอุดรธานี 
 
หมวดที่ 2  วตัถุประสงค์ 
3. วตัถุประสงคข์องกลุ่มการท างานโปร่งใส 
3.1 เพื่อยกระดบัความโปร่งใสในการปฏิบติังานขององคก์ร 
3.2 ส่งเสริมใหก้ลุ่มการท างานโปร่งใส ใหเ้ห็นความส าคญัและเสริมสร้างภาพลกัษณ์ของหน่วยงานใหมี้
ความโปร่งใสและเป็นธรรม 
หมวดที่ 3  สมาชิก 
4. สมาชิกกลุ่มพนกังานและเจา้หนา้ท่ีโรงพยาบาลทุกคนเป็นสมาชิกกลุ่ม 
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หมวดที่ 4  การพ้นสมาชิกภาพ 
5. การพ้นจากสมาชิกภาพดังนี้ 
5.1 ตาย 
5.2 โอนยา้ยไปสังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืน 
หมวดที่ 5 หน้าที่ของสมาชิก 
6. สมาชิกมีหน้าที่ 
                   1. ประพฤติปฏิบติัตนตั้งอยูบ่นฐานคติของความซ่ือสัตยสุ์จริตมีจิตสานึกท่ีดีต่อหนา้ท่ีเปิดเผยเปิด
โอกาสใหผู้มี้ 
ส่วนไดส่้วนเสียทั้งจากภายในและภายนอกหน่วยงานสามารถเขา้ถึงขอ้มูลดว้ยวธีิการต่างๆ 
                   2. มีการส่ือสารการแสดงความรับผดิชอบพร้อมรับการตรวจสอบรวมทั้งมีกระบวนการในการ
ติดตามและ 
ประเมินผลท่ีไดรั้บการยอมรับวา่เท่ียงตรง 
                   3. มีความส าคญัของความโปร่งใสซ่ึงเป็นมาตรการส าคญัท่ีจะช่วยป้องกนัการทุจริตคอรัปชัน่ 
                   4. ปฏิบติังานอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสร้างความเป็นธรรมแก่ประชาชนผูรั้บบริการ
อยา่งทัว่ถึงเพื่อใหไ้ดรั้บการยอมรับและเช่ือถือจากประชาชนและหน่วยงานอ่ืนมีจรรยาบรรณต่อวชิาชีพของ
ตนเอง 
                   5. ตระหนกัถึงหนา้ท่ีความรับผิดชอบท่ีไดรั้บมอบหมายปฏิบติัหนา้ท่ีในต าแหน่งยดึแนวทางตาม
พระราชดาริพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัเป็นแนวทางในการดาเนินชีวติของการ
ปฏิบติังานใน 
หมวดที่ 6  คณะกรรมการ 
7. คณะกรรมการกลุ่มการท างานโปร่งใสประกอบดว้ย 
                      1. ผูอ้  านวยการโรงพยาบาล                                    ประธานคณะท างาน 
                      2.ธุรการอาวโุส                                                       คณะท างาน 
                      3. หวัหนา้ฝ่ายการเงิน                                             คณะท างาน 
                      4. หวัหนา้เภสัชกร                                                  คณะท างาน 
                      5 .นกัวชิาการสาธารณสุข                                       คณะท างาน 
                      6. นกัจดัการงานทัว่ไป                                           คณะท างาน 
                      7. พยาบาลวชิาชีพ                                                  คณะท างาน 
                      8. เภสัชกร                                                              คณะท างาน 
                      9. เจา้พนกังานธุรการ                                             คณะท างานและเลขานุการ 
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หมวดที่ 7  
การประชุมสมาชิก 
8. การจดัประชุมสมาชิกประจาปีอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 
9. ระเบียบน้ีใหใ้ชไ้ปจนกวา่จะมีการยกเลิก 
 
ประกาศ ณ  วนัท่ี 16 ตุลาคม  2561 
 
                                                                                       (ลงช่ือ) ...ปิยวตัร.....ตุงคโสภา.......... 
                                                                                                   (นายปิยวตัร  ตุงคโสภา )  
                                                                                       ประธานกรรมการกลุ่มการท างานโปร่งใส 
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