
รายงานผลการก ากับติดตามการด าเนินการป้องกันการทุจริต 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน) 

ศูนย์ปฏบิตัิการตอ่ต้านการทุจรติจังหวัดเชียงใหม่  
กลุม่งานบรหิารทรัพยากรบุคคล ส านักงานจังหวัดเชยีงใหม่  

E-mail : chiangmai.hrm@gmail.com 

สรุปรายงานโดย 



สรุปงบประมาณตามแผนปฏิบัติการด้านการปอ้งกัน 
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดเชียงใหม่ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ท่ี หน่วยงาน 
งบประมาณ (บาท) 

งบประมาณตาม
แผนงานบูรณาการ 

งบประมาณของ
ส่วนราชการ 

1 ส ำนักงำนจังหวัดเชียงใหม่ 294,000 - 

2 
ส ำนักงำนโยธำธิกำรและผังเมือง

จังหวัดเชียงใหม ่
- - 

3 
ส ำนักงำนป้องกนัและบรรเทำ            

สำธำรณภัยจังหวัดเชียงใหม ่
- - 

4 ส ำนักงำนขนส่งจงัหวัดเชียงใหม่ - - 

5 
ส ำนักงำนพัฒนำสงัคมและควำม

มั่นคงของมนษุย์จงัหวัดเชียงใหม ่
- - 

6 
ส ำนักงำนอุตสำหกรรมจังหวัด

เชียงใหม ่
- - 

7 เรือนจ ำอ ำเภอฝำง จังหวัดเชียงใหม ่ - 4,000 

8 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด

เชียงใหม ่
73,500 64,450 

9 ส ำนักงำนยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม ่ - - 

ภาพรวม 367,500 68,450 



รายงานผลการก ากับติดตามการด าเนินการป้องกันการทุจริต 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน) 

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



หนวยนับ ปริมาณงาน
งบ

บูรณาการ
งบสวน
ราชการ

รวม
งบประมาณ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

1 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
เพื่อขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรม
และความโปรงใส ในการดําเนินงาน
ของหนวยงานภาครัฐ จังหวัดเชียงใหม 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

คน 435 294,000  - 294,000 คะแนน ITA 
จังหวัดเชียงใหม 
ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖4
ไดคะแนนรอยละ 80 
ขึ้นไป

รอยละ 80 เชิงปริมาณ : สวนราชการประจํา
จังหวัดเชียงใหม และองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ที่เขารวมโครงการฯ 
ไดคะแนนผลการประเมินคุณธรรมและ
ความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ (ITA) จังหวัดเชียงใหม
 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ไม
นอยกวารอยละ 80 
เชิงคุณภาพ : สวนราชการประจํา
จังหวัดเชียงใหม และองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น มีคุณธรรมและความ
โปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน
 ที่ครอบคลุมทุกมิติ ทั้งในระดับการ
บริหารงานของผูบริหารและระดับการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี ขั้นตอนและ
กระบวนการดําเนินงานของหนวยงาน
วัฒนธรรมขององคกร รวมไปถึงผลจาก
การดําเนินงานของหนวยงาน
ตอผูมีสวนไดสวนเสีย

 - 294,000  -  - 294,000 สํานักงาน
จังหวัดเชียงใหม

2 มีการประชุมสํานักงานทุกเดือนและ
นําหัวขอการปองกันการทุจริต 
แจงใหเจาหนาที่ทุกคนไดรับรูถึงความผิด
เชน การควบคุมงาน การเปน
คณะกรรมการตรวจการจาง เปนตน

ครั้ง 10  -  - ไมใช
งบประมาณ

จํานวนครั้งในการ
ประชุม
ประจําเดือนของ
สํานักงานฯ

จํานวนบุคลากร
ที่ไดรับรูเกี่ยวกับ
มาตรการการ
ปองกันการ
ทุจริต

บุคลากรของสํานักงานฯ ไดรับรู
ถึงมาตรการการปองกันการทุจริต

 /  /  /  / ไมใช
งบประมาณ

สํานักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัด
เชียงใหม

3 กิจกรรมถวายสัตยปฏิญาณเพื่อเปน
ขาราชการที่ดีและพลังของแผนดิน

ครั้ง 1  -  - ไมใช
งบประมาณ

จํานวนการ
เขารวมกิจกรรม

1 ครั้ง เจาหนาท่ีในสังกัดสํานักงานปภ.จังหวัด
และสาขา ทุกคน ไดเขารวมกิจกรรม
ถวายสัตยปฏิญาณเพื่อเปนขาราชการท่ี
ดีและพลังของแผนดิน

/ ไมใช
งบประมาณ

สํานักงานปองกัน
และบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัด
เชียงใหม

4 กิจกรรมเขาวัดฟงธรรมและรวมกิจกรรม
ทางศาสนาของเจาหนาท่ีสํานักงาน ปภ.
จังหวัด และสาขา

ครั้ง 12  -  - ไมใช
งบประมาณ

จํานวนการ
เขารวมกิจกรรม

12 ครั้ง เจาหนาท่ีในสังกัดสํานักงานปภ.จังหวัด 
และสาขา ทุกคน ไดเขารวมกิจกรรม
ทางศาสนา ที่จังหวัดจัด

/ / / / ไมใช
งบประมาณ

สํานักงานปองกัน
และบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัด
เชียงใหม

ที่
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการดานการปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดเชียงใหม ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน)

หนวยงานรับผิดชอบ

แหลงงบประมาณที่ใชในป 2564เปาหมายดําเนินงาน ตัวชี้วัด ผลลัพธ แผนการดําเนินงาน
(ระบุงบประมาณเปนหนวย : บาท) (ระบุงบประมาณเปนหนวย : บาท)

คาเปาหมาย
ผลการ
เบิกจาย
(บาท)



หนวยนับ ปริมาณงาน
งบ

บูรณาการ
งบสวน
ราชการ

รวม
งบประมาณ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ที่
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

หนวยงานรับผิดชอบ

แหลงงบประมาณที่ใชในป 2564เปาหมายดําเนินงาน ตัวชี้วัด ผลลัพธ แผนการดําเนินงาน
(ระบุงบประมาณเปนหนวย : บาท) (ระบุงบประมาณเปนหนวย : บาท)

คาเปาหมาย
ผลการ
เบิกจาย
(บาท)

5  กิจกรรมประชาสัมพันธ รณรงค 
ใหเจาหนาท่ีสํานักงาน ปภ.จังหวัด และ
สาขา รักษาศีล 5

ครั้ง 1  -  - ไมใช
งบประมาณ

จํานวนการ
เขารวมกิจกรรม

1 ครั้ง เจาหนาท่ีในสังกัดสํานักงานปภ.จังหวัด 
และสาขา ทุกคน ไดเขารวมกิจกรรม
รณรงค ใหรักษาศีล 5

/ ไมใช
งบประมาณ

สํานักงานปองกัน
และบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัด
เชียงใหม

6  ใหความรูเก่ียวกับการปองกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ ในการประชุมประจําเดือนของ 
สนง.ปภ.จังหวัด และสาขา

ครั้ง 12  -  - ไมใช
งบประมาณ

จํานวนการ
เขารวมกิจกรรม

8 ครั้ง เจาหนาท่ีในสังกัดสํานักงานปภ.จังหวัด 
และสาขา ไดรับความรูเก่ียวกับการ
ปองกันปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ในการประชุม
ประจําเดือนของ สนง.ปภ.จังหวัด  
และสาขา

/ / / / ไมใช
งบประมาณ

สํานักงานปองกัน
และบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัด
เชียงใหม

7 การเผยแพรแนวทางการลงโทษทางวินัย
แกขาราชการ ลูกจางประจํา และ
พนักงานราชการเพื่อปองปราม
มิใหเกิดการทุจจริตและประพฤติมิชอบ

ครั้ง 9  -  - ไมใช
งบประมาณ

จํานวนการ
เขารวมกิจกรรม

9 ครั้ง เจาหนาท่ี มีความรูเก่ียวกับแนวทาง 
และบทลงโทษการดําเนินการทางวินัย

/ / / / ไมใช
งบประมาณ

สํานักงานปองกัน
และบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัด
เชียงใหม

8  การจัดสงบุคลากรเขารับการฝกอบรม
เพิ่มความรูในการปฏิบัติงานปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต

ครั้ง 2  -  - ไมใช
งบประมาณ

จํานวนการ
เขารวมกิจกรรม

1 ครั้ง เจาหนาท่ีในสังกัดสํานักงานปภ.จังหวัด
และสาขาทุกคน ไดรับความรู
ในการปฏิบัติงานปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต

/ ไมใช
งบประมาณ

สํานักงานปองกัน
และบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัด
เชียงใหม

9 โครงการเจริญสมาธิตามวิถีพุทธ 
ประจําป 2564

คน 80 - - ไมใช
งบประมาณ

 - บุคลากรไดรวมกัน
สวดมนต นั่งสมาธิ 
เพื่อชําระจิตใจให
สะอาดผองใส ดํารง
ตนตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
รวมบําเพ็ญ
สาธารณประโยชนเพื่อ
สวนรวม และรวมใน
อุปถัมภและคุมครอง
พระพุทธศาสนา

บุคลากรเขา
รวม 10 คน/

ครั้ง

 - ไตรมาสที่ 1 จัดจํานวน 3 ครั้ง มี
ผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 45  คน
 - ไตรมาสที่ 2 จัดจํานวน 3 ครั้ง มี
ผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 50  คน

/ / / / ไมใช
งบประมาณ

สํานักงานยุติธรรม
จังหวัดเชียงใหม

10 การแสดงเจตนารมณ ไมรับของขวัญ
และของกํานัลทุกชนิดจากการปฏิบัติ
หนาท่ี (No Gift Policy)

คน 30 - - ไมใช
งบประมาณ

 - หนวยงานประกาศ
เจตนารมณ เร่ือง ไม
รับของขวัญและของ
กํานัลทุกชนิดจากการ
ปฏิบัติหนาที่ (No Gift
 Policy)

บุคลากรลงนาม
รับทราบ 30 

คน

บุคลากรลงนามรับทราบ จํานวน 30 คน / / / / ไมใช
งบประมาณ

สํานักงานยุติธรรม
จังหวัดเชียงใหม



หนวยนับ ปริมาณงาน
งบ

บูรณาการ
งบสวน
ราชการ

รวม
งบประมาณ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ที่
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

หนวยงานรับผิดชอบ

แหลงงบประมาณที่ใชในป 2564เปาหมายดําเนินงาน ตัวชี้วัด ผลลัพธ แผนการดําเนินงาน
(ระบุงบประมาณเปนหนวย : บาท) (ระบุงบประมาณเปนหนวย : บาท)

คาเปาหมาย
ผลการ
เบิกจาย
(บาท)

11 ดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการการ
เสริมสรางวินัย คุณธรรม จริยธรรม การ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต ของ
กรมการขนสงทางบก พ.ศ. 
2561-2564

ครั้ง ปละ 2 ครั้ง - - ไมใช
งบประมาณ

บุคลากรสํานักงาน
ขนสงจังหวัดเชียงใหม
รักษาวินัยมีคุณธรรม 
ในการปฏิบัติงานและ
ดํารงชีวิต

ปละ 2 ครั้ง ดําเนินการและรายงานผลตาม
แผนปฏิบัติราชการเสริมสรางวินัย
คุณธรรม จริยธรรมฯ ใหกรมการขนสง
ทางบกปละ 2 ครั้ง
ครั้งท่ี 1 เมื่อวันท่ี 26 เมษายน 2564

/ / / / ไมใช
งบประมาณ

สํานักงานขนสง
จังหวัดเชียงใหม

12 จัดชองทางใหประชาชนแสดงความ
คิดเห็นตาง ๆ รวมท้ังรับเร่ืองรองเรียน 
และปฏิบัติตามขั้นตอนในการ
ดําเนินการตอเร่ืองรองเรียนนั้น

รอยละ รอยละ 100 - - ไมใช
งบประมาณ

รอยละความสําเร็จการ
จัดการตอขอรองเรียน
ดานคุณธรรม จริยธรรม

รอยละ 100 
ตอการจัดการ
ขอรองเรียน
ดานคุณธรรม 
จริยธรรมใน
การทํางาน

บุคลากรสํานักงานขนสงจังหวัดเชียงใหม
 มีคุณธรรม จริยธรรมในการทํางาน

/ / / / ไมใช
งบประมาณ

สํานักงานขนสง
จังหวัดเชียงใหม

13 การสงเสริมและสนับสนุนบุคลากรเขา
รวมการอบรมหรือกิจกรรมตาง ๆ ที่
เก่ียวกับการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตของจังหวัด

ครั้ง ไมนอยกวา
 3 ครั้ง

- - ไมใช
งบประมาณ

จัดสงบุคลากรเขารวม
การอบรมหรือกิจกรรม
เก่ียวกับการปองกัน
และปราบปรามการ
ทุจริต

ไมนอยกวา 3 
ครั้ง

บุคลากรสํานักงานขนสงจังหวัดเชียงใหม
 มีคุณธรรม จริยธรรมในการทํางาน 
ครั้งท่ี 1 เมื่อวันท่ี 17 มันาคม 2564

/ / / / ไมใช
งบประมาณ

สํานักงานขนสง
จังหวัดเชียงใหม

14 การดําเนินการบริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายในของสํานักงานขนสง
จังหวัดเชียงใหม

ครั้ง ปละ 1 ครั้ง - - ไมใช
งบประมาณ

มีการประเมินความ
เสี่ยงและควบคุม
ภายในของสํานักงาน
ขนสงจังหวัดเชียงใหม

ปละ 1 ครั้ง สํานักงานขนสงจังหวัดเชียงใหม มีการ
บริหารจัดการความเสี่ยงเพ่ือปองกัน
การทุจริตภายในสํานักงาน

/ / / / ไมใช
งบประมาณ

สํานักงานขนสง
จังหวัดเชียงใหม

18 กิจกรรม:การประกาศเจตนารมณ 
"เจตจํานงสุจริตในการบริหารงาน" การ
ปฏิบัติหนาที่อยางซ่ือสัตยสุจริต โปรงใส
 และเปฯไปตามหลักธรรมมาภิบาล

ครั้ง 1 - - ไมใช
งบประมาณ

จัดกิจกรรมจํานวน 1 
ครั้ง

บุคลากรใน
สํานักงานเขา
รวมจํานวน 36
 คน

บุคลากรในสํานักงานมีเจตจํานงสุจริต
ในการปฏิบัติราชการ

/ / / / ไมใช
งบประมาณ

สํานักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดเชียงใหม

19 การจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงการ
ทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ครั้ง 1 - - ไมใช
งบประมาณ

จัดประชุมทําแผน
บริหารความเสี่ยง 
จํานวน 1 ครั้ง

หนวยงานมี
มาตรการ
ภายในเพื่อ
สรางความ
โปรงใส ลด
ปญหาการ
ทุจริต 
ประพฤติมิชอบ
ในการ
ปฏิบัติงาน

หนวยงานมีแผนบริหารความเสี่ยงการ
ทุจริต

/ / / / ไมใช
งบประมาณ

สํานักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดเชียงใหม



หนวยนับ ปริมาณงาน
งบ

บูรณาการ
งบสวน
ราชการ

รวม
งบประมาณ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ที่
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

หนวยงานรับผิดชอบ

แหลงงบประมาณที่ใชในป 2564เปาหมายดําเนินงาน ตัวชี้วัด ผลลัพธ แผนการดําเนินงาน
(ระบุงบประมาณเปนหนวย : บาท) (ระบุงบประมาณเปนหนวย : บาท)

คาเปาหมาย
ผลการ
เบิกจาย
(บาท)

20 การเขารวมการประเมินคุณธรรมและ
ความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐ (ITA)
 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ครั้ง 1 - - ไมใช
งบประมาณ

ผลคะแนนการประเมิน
 ITA ไมนอยกวา
รอยละ 80

หนวยงานมี
การปรับปรุง
กระบวนการ
ปฏิบัติ และ
การบริหาร
ราชการของ
หนวยงานใหมี
ประสิทธิภาพ

ผลคะแนนการประเมินITA ของ
หนวยงานไมต่ํากวารอยละ 80

/ / / / ไมใช
งบประมาณ

สํานักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดเชียงใหม

21 โครงการจัดกิจกรรมประกาศเจตจํานง
สุจริตดานคุณธรรมและความโปรงใสใน
การบริหารงาน

คน 63 - 1,000 1,000 ไมมีปญหาเรื่อง
รองเรียนการทุจริตใน
หนาท่ีของเจาหนาท่ี

เจาหนาท่ี
เรือนจําอําเภอ
ฝาง จํานวน 
63 คน เขา
รวมกิจกรรม

เจาหนาท่ีเรือนจําอําเภอฝาง ทุกคน
ประกาศเจตจํานงสุจริตดานคุณธรรม 
และความโปรงใสในการบริหารงาน

/ / / / เรือนจําอําเภอฝาง
จังหวัดเชียงใหม

22 โครงการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 
เรือนจําอําเภอฝาง

คน 63 - 3,000 3,000 ไมมีปญหาท่ีเกิดจาก
การขาดคุณธรรมและ
จริยธรรมของเจาหนาท่ี

เพื่อสงเสริม
คุณธรรมและ
จริยธรรมแก
เจาหนาท่ี 
เรือนจําอําเภอ
ฝาง จํานวน 
63 คน

เจาหนาท่ีเรือนจําอําเภอฝางมีคุณธรรม
และจริยธรรม

/ / / / เรือนจําอําเภอฝาง
จังหวัดเชียงใหม

23 มาตรการปองกันการรับสินบนมาตรการ
ตรวจสอบการใชดุลพินิจมาตรการ
ปองกันผลประโยชนทัซอน

รอยละ 6 - - ไมใช
งบประมาณ

จํานวนคดีการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
ลดลง

จํานวนคดีการ
ทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
ลดลง รอยละ 6

เจาหนาท่ีเรือนจําอําเภอฝางปฏิบัติ
หนาท่ีราชการอยางเปดเผย โปรงใส ไม
รับสินบนไมมีผลประโยชนทับซอน

/ / / / ไมใช
งบประมาณ

เรือนจําอําเภอฝาง
จังหวัดเชียงใหม

24 กิจกรรมแสดงเจตจํานงภายใตแนวคิด 
ZERO TOLERANCE คนไทยไมทนตอ
ทุจริต

คน 63 - - ไมใช
งบประมาณ

เรือนจําอําเภอฝางไมมี
การทุจริต

เจาหนาท่ี
เรือนจําอําเภอ
ฝางจํานวน 63
 คน เขารวม
กิจกรรมครบ
ทุกคน

เจาหนาท่ีเรือนจําอําภอฝางไมมีการ
ทุจริต ปราศจากการคอรัปชั่น ตาม
แนวทางขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ วา
ดวยการปองกันละปราบปรามการทุจริต
อยางเปนรูปธรรม

/ / / / ไมใช
งบประมาณ

เรือนจําอําเภอฝาง
จังหวัดเชียงใหม



หนวยนับ ปริมาณงาน
งบ

บูรณาการ
งบสวน
ราชการ

รวม
งบประมาณ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ที่
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

หนวยงานรับผิดชอบ

แหลงงบประมาณที่ใชในป 2564เปาหมายดําเนินงาน ตัวชี้วัด ผลลัพธ แผนการดําเนินงาน
(ระบุงบประมาณเปนหนวย : บาท) (ระบุงบประมาณเปนหนวย : บาท)

คาเปาหมาย
ผลการ
เบิกจาย
(บาท)

25 โครงการปฏิบัติการปองกันปราบปราม
การทุจริตและพฤติมิชอบ สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม 
ปงบประมาณ 2564

ประชุมชี้แจงเตรียมความพรอมติดตาม
ความกาวหนาการประเมินคุณธรรมและ
ความโปรงใส (ITA) ของหนวยงานใน
สังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
เชียงใหม

คน 75 28,000  - 28,000 หนวยงานในสังกัด
สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดเชียงใหม ผาน
เกณฑการประเมิน ITA

รอยละ 92 ประชุมชี้แจงเตรียมความพรอมติดตาม
ความกาวหนาการประเมิน ITA ครั้งที่ 1
 แกหนวยงานในสังกัด จํานวน 51 แหง
 วันที่ 14 ธันวาคม 2563 ณ หอง
ประชุม สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
เชียงใหม มีผูรับผิดชอบงาน ITA ระดับ
อําเภอเขารวมประชุม จํานวน 80 คน

/ / 12,000
(รอการ
จัดสรรโอน
งบฯ จาก
สวนกลาง)

สนับสนุนการเสริมสรางวินัยพัฒนา
จริยธรรม และการปองกันผลประโยชน
ทับซอน ดวยโมเดล STRONG

อําเภอ 25 37,500  - 37,500 บุคลากรสาธารณสุข
ระดับอําเภอไดรับการ
เสริมสรางวินัย พัฒนา
จริยธรรมและการ
ปองกันผลประโยชน
ทับซอนดวยโมเดล 
STRONG

รอยละ 100 / รอการจัดสรร
โอนงบฯ 
จากสวนกลาง

อบรมเสริมสรางวินัย จริยธรรมและการ
ปองกันผลประโยชนทับซอนดวยโมเดล 
STRONG แกบุคลากรสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม

คน 50 8,000  - 8,000 บุคลากรสาธารณสุข
จังหวัดเชียงใหมไดรับ
การอบรมเสริมสราง
วินัยจริยธรรมและการ
ปองกันผลประโยชน
ทับซอนดวยโมเดล 
STRONG

รอยละ 100 อยูระหวางเตรียมดําเนินการ รอการจัดสรร
โอนงบฯ 
จากสวนกลาง

สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดเชียงใหม



หนวยนับ ปริมาณงาน
งบ

บูรณาการ
งบสวน
ราชการ

รวม
งบประมาณ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ที่
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

หนวยงานรับผิดชอบ

แหลงงบประมาณที่ใชในป 2564เปาหมายดําเนินงาน ตัวชี้วัด ผลลัพธ แผนการดําเนินงาน
(ระบุงบประมาณเปนหนวย : บาท) (ระบุงบประมาณเปนหนวย : บาท)

คาเปาหมาย
ผลการ
เบิกจาย
(บาท)

26 โครงการเสริมสรางวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม เพื่อปองปราบการทุจริต 
กระทําละเมิดของบุคลากร สํานักงาน
จังหวัดเชียงใหม ป 2564

 - ประชุมเชิงปฏิบัติการเร่ืองวินัย
คุณธรรม จริยธรรมเพื่อปองปราบการ
ทุจริต กระทําละเมิดของบุคลากร
สาธารณสุขอําเภอในสังกัดสํานักงาน
สาธารณสุข

คน 95 26,000 26,000 บุคลากรสาธารณสุข
ที่เขารวมประชุม
มีความรูความเขาใจ 
วินัย คุณธรรม 
จริยธรรม เพิ่มขึ้น

รอยละ 80 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง วินัย 
คุณธรรม จริยธรรม เพื่อปองปราบการ
ทุจริต กระทําละเมิดของบุคลากร
สาธารณสุขอําเภอ ในสังกัดสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม 
รุนท่ี 1 วันที่ 18 ก.พ. 2564 
และรุนที่ 2 วันที่ 19 ก.พ. 2564 
ณ หองประชุมศรีเวียงพิงค สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม มีบุคลากร
สาธารณสุขระดับอําเภอและจังหวัด 
เขารวมประชุม จํานวน 106 คน

ก.พ. 64 26,000

 - ประชุมคณะกรรมการศูนยบริหาร
จัดการเรื่องรองเรียนรองทุกข

คน 15 9,600 9,600 ขอรองเรียน รองทุกข
ไดรับการจัดการภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด

รอยละ 100 ประชุมกรรมการศูนยบริหารจัดการ
เร่ืองรองเรียนรองทุกข ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่
24 ก.พ. 2564 ณ หองประชุมลีลาวดี
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม 
มีผูเขารวมประชุมจํานวนทั้งส้ิน 23 คน

24 ก.พ. 
64

3,200

 - สืบสวน สอบสวนขอเท็จจริงการ
กระทําผิดวินัย ละเมิด

คดี 7 28,850 28,850 ขอรองเรียน รองทุกข
กระทําผิดวินัย ละเมิด
ไดรับการจัดการภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด

รอยละ 100  - ดําเนินการสืบสวนขอเท็จจริง  2 คดี
 - ดําเนินการสอบสวนขอเท็จจริง  5 คดี

/ / / 2,880

สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดเชียงใหม



รายงานผลการดําเนินงานและการใชจายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการดานการปองกัน 
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบจังหวัดเชียงใหม  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

หนวยงาน : สํานักงานจังหวัดเชียงใหม 

โครงการ : สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส ในการดําเนินงาน              
ของหนวยงานภาครัฐ จังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

งบประมาณ : 294,000 บาท (ผลการใชจายงบประมาณ 294,000 บาท คิดเปนรอยละ 100) 

ผูเขารวมโครงการฯ : 435 คน 

ผลการดําเนินงาน : จังหวัดเชียงใหม โดยศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริตจังหวัดเชียงใหม (กลุมงานบริหาร 
ทรัพยากรบุคคล สํานักงานจังหวัดเชียงใหม) ไดดําเนินโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใส ในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ จั งหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ               
พ.ศ. 2564 ภายใตแผนงานบูรณาการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
ของจังหวัด โดยจัดใหมีการสัมนาเชิงปฏิบัติการ จํานวน 3 ครั้ง รายละเอียดดังตอไปนี้ 
 1. การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส ในการ 
ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ จังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 กลุมที่ 1 กลุมเปาหมาย คือ 
บุคลากรของสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม ดําเนินการเมื่อวันพุธที่ 17 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 - 
16.30 น. ณ หองภูมิระพี (ช้ัน 2 อาคาร 3) โรงแรมเชียงใหมภูคํา อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม โดยมี
ผูเขารวมโครงการฯ จํานวน 86 คน 

ภาพถายผลการดําเนินงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. การสัมมนา ... 



- 2 - 

  2. การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส                    

ในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ จังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 กลุมที่ 2 รุนที่ 1 

กลุมเปาหมาย คือ บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดเชียงใหม ประกอบดวยองคกรปกครองสวนทองถิ่น

ในพื้นที่อําเภอดอยสะเก็ด อําเภอแมริม อําเภอเวียงแหง อําเภอพราว อําเภอสันทราย อําเภอแมอาย อําเภอฝาง              

อําเภอไชยปราการ อําเภอสันกําแพง อําเภอเชียงดาว อําเภอแมแตง และอําเภอแมออน ดําเนินการเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 

18 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ หองเอราวัณ (ชั้น 2 อาคาร 2) โรงแรมเชียงใหมภูคํา อําเภอเมือง

เชียงใหม จังหวัดเชียงใหม โดยมีผูเขารวมการสัมมนาฯ จํานวน 180 คน 

ภาพถายผลการดําเนินงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 3. การสัมมนาเชิงปฏิบั ติการเพื่อขั บเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใ ส                     

ในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ จังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 กลุมที่ 2 รุนที่ 2 

กลุมเปาหมาย คือ บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดเชียงใหม ประกอบดวยองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นในพื้นที่อําเภอเมืองเชียงใหม  อําเภอสะเมิง อําเภอกัลยาณิวัฒนา อําเภอดอยหลอ อําเภอดอยเต า                   

อําเภออมกอย อําเภอแมวาง อําเภอแมแจม อําเภอฮอด อําเภอสันปาตอง อําเภอจอมทอง อําเภอหางดง และ              

อําเภอสารภี ดําเนินการเมื่อวันศุกรที่ 19 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ หองเอราวัณ (ชั้น 2 อาคาร 2) 

โรงแรมเชียงใหมภูคํา อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม โดยมีผูเขารวมการสัมมนาฯ จํานวน 169 คน  

ภาพถาย ... 



- 3 - 

ภาพถายผลการดําเนินงาน 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

  โดยจังหวัดเชียงใหม ไดรับการสนับสนุนวิทยากรจากสํานักงาน ป.ป.ท. จํานวน 2 ทาน คือ              

วาที่ รอยโท ดร.เจนรบ พละเดช ผูอํานวยการกลุมงานสงเสริมธรรมาภิบาลในภาครัฐ กองปองกันการทุจริต            

ในภ าครั ฐ สั งกัด สํานักงาน ป.ป .ท.  และนายชิ ตชนก ชุ มพล ผู อํานวยการกลุม งานปองกันการทุ จริ ต                   

สังกัดสํานักงาน ป.ป.ท. เขต 5 

 

ปญหา/อุปสรรค : .............-................................................................................................................................. 

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

 

       
      ผูรายงาน : นางพัฒนา วงควิเศษ 
      ตําแหนง : ผูอํานวยการกลุมงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
      เบอรโทรศัพท : 0 5311 2705 

 
 



รายงานผลการดําเนินงานและการใชจายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการดานการปองกัน 
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบจังหวัดเชียงใหม  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

หนวยงาน :  สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม 

โครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมเขาวัดฟงธรรมและรวมกิจกรรมทางศาสนาของเจาหนาที่ ปภ.จังหวัด และสาขา 

งบประมาณ : ………-……….. บาท   (ผลการใชจายงบประมาณ .........-......... บาท คิดเปนรอยละ .....-..... 

ผูเขารวมโครงการฯ : ..........๑๕......... คน 

ผลการดําเนินงาน : มีเจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมายใหเขารวมกิจกรรมและพิธีทางศาสนาในโอกาสสําคัญตาง ๆ                

ของจังหวัดเชียงใหม โดยไดมีการจัดเปนชุดเวรพิธี และมอบหมายใหบุคลากรเขารวมพิธีดังกลาว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปญหา/อปุสรรค : ………………-…………………………………(ถามี)…………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ผูรายงาน : วาที่รอยตรีณัฐพงค  ฐิตวิกรานต 

    ตําแหนง : หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม 

                                                                  เบอรโทรศัพท : 08 9969 6729 

 

ภาพถายผลการดําเนินงาน 



รายงานผลการดําเนินงานและการใชจายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการดานการปองกัน 
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบจังหวัดเชียงใหม  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

หนวยงาน :  สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม 

โครงการ/กิจกรรม : ใหความรูเกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในการประชุม 

       ประจําเดือนของสํานักงาน ปภ.จังหวัด และสาขา 

งบประมาณ : ………-……….. บาท   (ผลการใชจายงบประมาณ .........-......... บาท คิดเปนรอยละ .....-..... 

ผูเขารวมโครงการฯ : ..........๕๐......... คน 

ผลการดําเนินงาน : มีการสอดแทรกความรูดานการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในการประชุม

      ประจําเดือน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปญหา/อปุสรรค : ………………-…………………………………(ถามี)…………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ผูรายงาน : วาที่รอยตรีณัฐพงค  ฐิตวิกรานต 

    ตําแหนง : หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม 

                                                                  เบอรโทรศัพท : 08 9969 6729 

ภาพถายผลการดําเนินงาน 



รายงานผลการดําเนินงานและการใชจายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการดานการปองกัน 
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบจังหวัดเชียงใหม  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

หนวยงาน :  สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม 

โครงการ/กิจกรรม : การเผยแพรแนวทางการลงโทษทางวินัยแกขาราชการ ลูกจางประจํา และพนักงานราชการ 

เพื่อปองปรามมิใหเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

งบประมาณ : ………-……….. บาท   (ผลการใชจายงบประมาณ .........-......... บาท คิดเปนรอยละ .....-..... 

ผูเขารวมโครงการฯ : ..........๕๐......... คน 

ผลการดําเนินงาน : เผยแพรเปนหนังสือแจงเวียน พรอมทั้งแจงในที่ประชุมประจําเดือนสํานักงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปญหา/อปุสรรค : ………………-…………………………………(ถามี)…………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ผูรายงาน : วาที่รอยตรีณัฐพงค  ฐิตวิกรานต 

    ตําแหนง : หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม 

                                                                  เบอรโทรศัพท : 08 9969 6729 

ภาพถายผลการดําเนินงาน 



รายงานผลการดําเนินงานและการใชจายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการดานการปองกัน 
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบจังหวัดเชียงใหม  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

หนวยงาน      สํานักงานขนสงจังหวัดเชียงใหม 

โครงการ/กิจกรรม   ดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการการเสริมสรางวินัย คุณธรรม จริยธรรม การปองกันและ 
    ปราบปรามการทุจริต ของกรมการขนสงทางบก พ.ศ. 2561 - 2564 

งบประมาณ :  ………-……………. บาท  (ไมใชงบประมาณ) 

ผลการดําเนินงาน : สํานักงานขนสงจังหวัดเชียงใหมมีการดําเนินการและรายงานผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติ
การเสริมสรางวินัย คุณธรรม จริยธรรม การปองกันและปราบปรามการทุจริตฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ครั้งที่ 1 ผลการดําเนินงานรอบ 6 เดือน ตามหนังสือกรมการขนสงทางบก ดวนมาก ที่ คค 0405.4/ ว 176             
ลงวันที่ 31 มีนาคม 2564 โดยสงเปนจดหมายอิเล็กทรอนิกสใหกองการเจาหนาที่ กรมการขนสงทางบก เมื่อวันที่ 
26 เมษายน 2564  

ภาพถายผลการดําเนินการ 

       

ปญหา/อุปสรรค :    ไมมี 

 

               ผูรายงาน :  นางสาวกุลิสราพร  ศรีโพธา 
                ตําแหนง : นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ 
      เบอรโทรศัพท :  053-277156 



รายงานผลการดําเนินงานและการใชจายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการดานการปองกัน 
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบจังหวัดเชียงใหม  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

หนวยงาน      สํานักงานขนสงจังหวัดเชียงใหม 

โครงการ/กิจกรรม   จดัชองทางใหประชาชนแสดงความคิดเห็นตาง ๆ รวมทั้งรับเรื่องรองเรียนและปฏิบัติตาม 
                          ขั้นตอนในการดําเนินการตอเร่ืองรองเรียนนั้น 

งบประมาณ :  ………-……………. บาท  (ไมใชงบประมาณ) 

ผลการดําเนินงาน : สํานักงานขนสงจังหวัดเชียงใหมมีการจัดชองทางใหประชาชนแสดงความคิดเห็นตาง ๆ               
รวมทั้งรับเร่ืองรองเรียนและปฏิบัติตามขั้นตอนในการดําเนินการตอเรื่องรองเรียนน้ัน 

ภาพถายผลการดําเนินการ    

   

      

ปญหา/อุปสรรค :    ไมมี 

               ผูรายงาน :  นางสาวกุลิสราพร  ศรีโพธา 
                ตําแหนง : นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ 
      เบอรโทรศัพท :  053-277156 



รายงานผลการดําเนินงานและการใชจายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการดานการปองกัน 
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบจังหวัดเชียงใหม  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

หนวยงาน      สํานักงานขนสงจังหวัดเชียงใหม 

โครงการ/กิจกรรม   การสงเสริมและสนับสนุนบุคลากรเขารวมการอบรมหรือกิจกรรมตาง ๆ ที่เก่ียวกับการปองกัน 
      และปราบปรามการทุจริตของจังหวัด 

งบประมาณ :  ………-……………. บาท  (ไมใชงบประมาณ) 

ผลการดําเนินงาน : สํานักงานขนสงจังหวัดเชียงใหมจัดสงบุคลากรเขารวมการอบรมจํานวน 2 ทาน เมื่อวันที่       
17 มีนาคม 2564  โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  

ภาพถายผลการดําเนินการ    

 

 

ปญหา/อุปสรรค :    ไมมี 

               ผูรายงาน :  นางสาวกุลิสราพร  ศรีโพธา 
                ตําแหนง : นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ 
      เบอรโทรศัพท :  053-277156 

 



รายงานผลการดําเนินงานและการใชจายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการดานการปองกัน 
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบจังหวัดเชียงใหม  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

หนวยงาน :     สํานักงานขนสงจังหวัดเชียงใหม 

โครงการ/กิจกรรม :   การดําเนินการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของสํานักงานขนสงจังหวัดเชียงใหม  

งบประมาณ :  ………-……………. บาท  (ไมใชงบประมาณ) 

ผลการดําเนินงาน : สํานักงานขนสงจังหวัดเชียงใหมมีการบริหารความเสี่ยงปละ ๑ ครั้ง และยังมีการประเมิน             
ความเส่ียงเพื่อการวางแผนการตรวจสอบภายในประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 สงใหหนวยตรวจสอบภายใน
จังหวัดเชียงใหม เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563 

ภาพถายผลการดําเนินการ    

 

 

ปญหา/อุปสรรค :    ไมมี 

 

               ผูรายงาน :  นางสาวกุลิสราพร  ศรีโพธา 
                ตําแหนง : นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ 
      เบอรโทรศัพท :  053-277156 

 

 

 



รายงานผลการดําเนินงานและการใชจายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการดานการปองกัน 
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบจังหวัดเชียงใหม  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

หนวยงาน:  สํานักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม 

โครงการ/กิจกรรม  โครงการเจริญสมาธิตามวิถีพุทธ ประจําป 2564      

งบประมาณ :   - บาท (การใชจายงบประมาณ - บาท  คิดเปนรอยละ   - ) 

ผูเขารวมโครงการฯ : 95 คน 

ผลการดําเนินงาน : ดํ าเนินการจัดกิ จกรรมโ ดยเชิญชวนบุคลากรเข ารวมนั่งสมาธิ  เดือนละ 1 ครั้ ง                  

   จํานวน 6 ครั้ง  มีผูเขารวมทั้งสิ้น  จํานวน 95 คน     

   

ภาพถายผลการดําเนินการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปญหา/อุปสรรค :  (ถามี)        

 

 

      ผูรายงาน : นางสาวสุวิพา  สุขสวัสดิ์ 

      ตําแหนง : นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ 

      เบอรโทรศัพท : 053-112314 

 

 



รายงานผลการดําเนินงานและการใชจายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการดานการปองกัน 
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบจังหวัดเชียงใหม  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน) 
--------------------------------------------------------------------------------- 

หนวยงาน:  สํานักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม 

โครงการ/กิจกรรม :  การแสดงเจตนารมณ ไมรับของขวัญและของกํานัลทุกชนิดจากการปฏิบตัหินาที ่(No Gift Policy) 
งบประมาณ :   - บาท (การใชจายงบประมาณ - บาท  คิดเปนรอยละ   - ) 

ผูเขารวมโครงการฯ : 30 คน 

ผลการดําเนินงาน : ดําเนินการจัดทําประกาศ  แสดงเจตนารมณ ไมรับของขวัญและของกํานัลทุกชนิด               

จากการปฏิบัติหนาที่ (No Gift Policy) และแจงใหบุคลากรรับทราบ พรอมลงนามรับทราบทั้งสิ้น  จํานวน 30 คน 

และมีการเผยแพรประชาสัมพันธใน Web site ของสํานักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปญหา/อุปสรรค :  (ถามี)        

 

 

      ผูรายงาน : นางสาวสุวิพา  สุขสวัสดิ์ 

      ตําแหนง : นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ 

      เบอรโทรศัพท : 053-112314 
 


