
 
 

 
 

ชมรม STRONG 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอปง  จังหวัดพะเยำ 

 
 

การด าเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ   ได้ถูกก าหนด
เป็นกลยุทธ์ที่ส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่งถือเป็นการยกระดับให้การ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก ที่
หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องด าเนินการ และปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ให้มีความโปร่งใส เป็นธรรม ปลอดจาก
การทุจริต ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอปง  จังหวัดพะเยา จึงให้ความส าคัญกับผู้ปฏิบัติงาน โดยการส่งเสริมสนับสนุน
ให้บุคลากร มีความพร้อมในการปฏิบัติงานตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข ที่ให้ความส าคัญกับการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ในระบบสุขภาพ (Human Resource for Health) ซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุดของทุกองค์กร เป็น
ปัจจัยแห่งความส าเร็จขององค์กร ซึ่งการที่จะบรรลุเป้าหมาย “ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพ
ยั่งยืน” นั้น บุคลากรในระบบสุขภาพต้องได้รับการดูแลและพัฒนาให้เป็นคนไทย 4.0 คือคนที่ยืนอยู่บนขาของตนเอง
ได ้และพร้อมช่วยเหลือผู้อื่น ตามแนวทางค่านิยมขององค์กร MOPH คือ  
 M: Mastery ฝึกฝนตนเองให้มีศักยภาพสูงสุด (มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบ)  
 O: Originality สร้างสรรค์นวัตกรรม สิ่งใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อระบบสุขภาพ  
 P: People-centered approach ยึดประชาชนเป็นที่ตั้ง เป็นศูนย์กลางในการท างาน  
 H: Humility มีความอ่อนน้อมถ่อมตน การเคารพผู้อ่ืน  

วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือส่งเสริม ปรับปรุงและพัฒนา ให้ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอปง  จังหวัดพะเยา เป็นหน่วยงานที่

ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม ปลอดจากการทุจริต 
2. ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอปงจังหวัดพะเยา มีมาตรฐานการบริการที่ดีให้แก่ผู้รับบริการ 

 

หลักคุณธรรมในกำรด ำเนินงำน   
1. หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง      
2. หลักธรรมาภิบาล คือ  

- หลักนิติธรรม  
- หลักคุณธรรม  
- หลักความโปร่งใส    
- หลักการมีส่วนร่วม  
- หลักความรับผิดชอบ  
- หลักความคุ้มค่า            

3. หลัก 4 ป. คือ เป็นธรรม โปร่งใส ประสิทธิภาพ และประหยัด 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

ระเบียบและแนวทำงกำรด ำเนินงำนของกลุ่ม 
1. ปกป้องประโยชน์สาธารณะ ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักผลประโยชน์ส่วนรวม ไม่ให้ผลประโยชน์ส่วนตัวมา

แทรกซ้อน รวมถึงความเห็นและทัศนคติส่วนบุคคล มีความเป็นกลาง ไม่มีอคติ ล าเอียง 
 2. สนับสนุนความโปร่งใสและความพร้อมรับผิด เปิดโอกาสให้ตรวจสอบ หรือการเปิดเผยผลประโยชน์
ส่วนตัว หรือความสัมพันธ์ที่อาจมีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ 
 3. ส่งเสริมความรับผิดชอบส่วนบุคคลและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง การปฏิบัติตนที่ยึดหลักคุณธรรม และ
ความเป็นมืออาชีพของเจ้าหน้าที่ในการหลีกเลี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน โดยเฉพาะผู้บริหารต้องเป็นแบบอย่าง 
 4. สร้างวัฒนธรรมองค์กร  สร้างสภาพแวดล้อมสนับสนุนการหลีกเลี่ยงประโยชน์ทับซ้อน และสร้าง
วัฒนธรรมแห่งความซื่อสัตย์ สุจริต เสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 

5. ร่วมประชุมและประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตในองค์กร ในการจัดประชุม สัมมนาประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
 6. ด าเนินงานร่วมกับคณะกรรมการด าเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector 
Management Quality Award : PMQA) ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอปง  จังหวัดพะเยา เพ่ือพัฒนาองค์กรสู่ความ
เป็นเลิศ 
กิจกรรมหลัก 

1. ส่งเสริมสนับสนุนปรับปรุงและพัฒนา ให้ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอปง  จังหวัดพะเยา เป็นหน่วยงานที่
ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม ปลอดจากการทุจริต บุคลกรมีคุณธรรม จริยธรรม 

2. มีการประชุมกลุ่ม ทุกไตรมาสเพื่อระดมความคดิเห็นจากสมาชิก ในการก าหนดแนวทางกลุ่มเพิ่มเติม 
3. ด าเนินการเฝ้าระวังรูปแบบพฤติกรรมและการกระท าที่เข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นไปในลักษณะ

ต่างๆ ดังนี้ 
- การรับของขวัญหรือรับผลประโยชน์ คือ การรับของขวัญและความสะดวกสบาย ที่เกินความเหมาะสม 
ซึ่งอาจส่งผลต่อบุคคลในการปฏิบัติงานในหน้าที่  
- การหาประโยชน์ให้ตนเอง (Self –dealing) คือ การหาประโยชน์ให้กับตนเอง ครอบครัวหรือพวกพ้อง
จากต าแหน่งหน้าที่ เป็นการใช้ต าแหน่งหน้าที่เพ่ือตนเอง 
- การท างานพิเศษ (Outside Employment of Moonlighting) คือ การเป็นที่ปรึกษาและการจ้างงาน
ให้แก่ตนเอง รวมถึงการใช้ต าแหน่งสถานภาพการท างานสาธารณะ ในการเข้าไปเป็นนายจ้างของ
ภาคเอกชนหรือเป็นเจ้าของเองนอกจากนี้ยังรวมถึงการใช้เวลาและเครื่องมือของรัฐในการท างานพิเศษ
ภายนอกที่ไม่ใช่อ านาจหน้าที่ๆได้รับมอบหมายจากหน่วยงานด้วย 
- การรับรู้ข้อมูลภายใน (Inside Information) คือ การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐรู้เห็น ในข้อมูลลับของทาง
ราชการ หรือน าข้อมูลไปเปิดเผย เพ่ือรับสิ่งตอบแทนที่เป็นประโยชน์ ในรูปของเงินหรือประโยชน์อ่ืนๆ 
หรือน าข้อมูลไปเปิดเผยให้แก่ญาติหรือพวกพ้องในการแสวงหาผลประโยชน์จากข้อมูลเหล่านั้น 
- การน าทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ชั่วคราวในกิจการที่เป็นของส่วนตน เพ่ือประโยชน์ส่วนตัวของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐและท าให้หน่วยงานของรัฐเสียหายหรือเสียประโยชน์ 

4. สนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรประพฤติปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับ MOPH ของกระทรวงสาธารณสุข คือ  
 M: Mastery ฝึกฝนตนเองให้มีศักยภาพสูงสุด (มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบ)  
 O: Originality สร้างสรรค์นวัตกรรม สิ่งใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อระบบสุขภาพ  
 P: People-centered approach ยึดประชาชนเป็นที่ตั้ง เป็นศูนย์กลางในการท างาน  
 H: Humility มีความอ่อนน้อมถ่อมตน การเคารพผู้อ่ืน  



 
 

 
 

คณะทีป่รึกษำกลุ่ม 
๑.  นายจีรศักดิ์  แก้วค าปา สาธารณสุขอ าเภอปง 
๒.  นายยรรยง  เกิดแก้ว ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอฝ่ายกิจการพิเศษ 
๓.  นายนพดล  ทิวาศิริ ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอฝ่ายวิชาการ 
๔.  นายวินัย ก๋องแก้ว ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอฝ่ายสนับสนุน 

              
คณะบริหำรจัดกำรชมรม STRONG สสอ.ปง 

๑.  นายประสาท กันชัย  ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอฝ่ายบริหาร      ประธานกรรมการ  
2   นางนุชจิรา  บัวเขียว   ผอ.รพ.สต.ร้องเอ่ียน        กรรมการ  
4.  นางสาวสวุนีย์  ใจวงค์  ผอ.รพ.สต.ออย          กรรมการ 
5.  ว่าที่ รต.เจตน์ด ารงค์ ศรีสมบัติ ผอ.รพ.สต.ควร            กรรมการ 
6.  นายมงคลสวัสดิ์  แสงคีรีเขต    ผอ.รพ.สต.สบขาม        กรรมการ  
7.  นายรุ่งโรจน์  พันธ์ดี   ผอ.รพ.สต.หนองบัว               กรรมการ  
8. นายวีระชัย  ค ามา  ผอ.รพ.สต.บ้านเลี้ยว        กรรมการ  
9. นายภาณุสิทธิ์ จางศิริกุล       ผอ.รพ.สต.งิม           กรรมการ 
11. นางสมพร  ตาจุมปู  ผอ.รพ.สต.ขุนควร        กรรมการ 
12. นายชิติพัทธ์   มาฟู   ผอ.รพ.สต.สันติสุข        กรรมการ  
17. นางสาวกฤษณา  วุฒิไชยา นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ      กรรมการและเลขานุการ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
ใบสมัครเข้ำเป็นสมำชกิชมรม STRONG 

ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอปง  จังหวัดพะเยำ                              
 

         วันที่    
 

เรียน  ประธำนคณะบริหำรจัดกำรชมรม STRONG สสอ.ปง 
 

  ๑. ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว                                                                          
ต าแหน่ง                                                 สังกัดหน่วยงาน     
ว./ด./ป.เกิด    อายุ  ปี   ปัจจุบันอยู่บ้านเลขท่ี          หมู่ที่
            ซอย             ถนน    ต าบล    
อ าเภอ    จังหวัด     รหัสไปรษณีย์          โทร.
(มือถือ)    E-mail    

  ๒. ข้าพเจ้ามีความประสงค์สมัครเป็นสมาชิก ชมรม STRONG สสอ.ปง 

  ๓. ข้าพเจ้ายินยอมปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของกลุ่มทุกประการ 
 
 

(ลงชื่อ)    ผู้สมัคร 
(    ) 

 
 
หมำยเหตุ   

1. เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างชั่วคราว  
ในสังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอปง จังหวัดพะเยา 

2. สามารถเสียสละท างานเพ่ือส่วนรวม เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม มากกว่าประโยชน์ส่วนตน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
ทะเบียนสมาชิกชมรม STRONG  

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอปง  จังหวัดพะเยา 
คุณสมบัต ิ:  

1. เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างชั่วคราว ในสังกัด
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอปง จังหวัดพะเยา 

2. สามารถเสียสละท างานเพ่ือส่วนรวม เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม มากกว่าประโยชน์ส่วนตน 
 

รายช่ือสมาชิกชมรม STRONG  

ที ่ ชื่อ-นำมสกุล ต ำแหน่ง สถำนที่ท ำงำน 
 นายประสาท  กนัชยั นกัวชิาการสาธารณสุขช านาญการ สสอ.ปง 
 นายวนิยั ก๋องแกว้ เจา้พนกังานสาธารณสุขช านาญงาน สสอ.ปง 

 น.ส.เยาวลกัษณ์  แสนวนั นกัวชิาการสาธารณสุข สสอ.ปง 

 น.ส.กฤษณา  วฒิุไชยา นกัวชิาการสาธารณสุข สสอ.ปง 

 นางสาวมาลา  จินะมอญ พนกังานบริการ สสอ.ปง 
 นายนพดล  ทิวาศิริ นกัวชิาการสาธารณสุขช านาญการ รพ.สต.ฝายแก้ว 
 นางวาสนา  วงคข์ติัย ์ พยาบาลวชิาชีพช านาญการ รพ.สต.ฝายแก้ว 

 นางจตุพร  ปงค าเฟย เจา้พนกังานสาธารณสุขช านาญงาน รพ.สต.ฝายแก้ว 

 นางศิริประภา  ใจซ่ือ พนกังานบริการ รพ.สต.ฝายแก้ว 

 นางสาวจนัทร์จิรา บุญเติม พนกังานพิมพ ์ รพ.สต.ฝายแก้ว 

 นางนุชจิรา บวัเขียว เจา้พนกังานสาธารณสุขอาวโุส รพ.สต.ร่องเอ่ียน 
 นางสรณี  เบญจาพทุธรักษ ์ พยาบาลวชิาชีพช านาญการ รพ.สต.ร่องเอ่ียน 

 นางภทัราภรณ์ จนัทร์หิรัญ พยาบาลวชิาชีพช านาญการ รพ.สต.ร่องเอ่ียน 

 นายชชันรินทร์  รุ่งโรจน์ถาวร นกัวชิาการสาธารณสุขปฏิบติัการ รพ.สต.ร่องเอ่ียน 

 นางมาลยั  สุพรม บนัทึกขอ้มูล รพ.สต.ร่องเอ่ียน 

 นางสาวสุวณีย ์ ใจวงค ์ นกัวชิาการสาธารณสุขช านาญการ รพ.สต.ออย 
 นางสาวกนัจณา สุทาค า พยาบาลวชิาชีพช านาญการ รพ.สต.ออย 

 น.ส.บงกช ศรีวชิยั จพ.ทนัตสาธารณสุข รพ.สต.ออย 

 น.ส.กญัยานี สมจิตร นกัวชิาการสาธารณสุข รพ.สต.ออย 

 น.ส.สมร  โมละกลุ พนกังานบริการ รพ.สต.ออย 

 วา่ท่ี รต.เจตนด์ ารงค ์ศรีสมบติั นกัวชิาการสาธารณสุขช านาญการ รพ.สต.ควร 
 นางหทยัรักษ ์ ศรีสมบติั พยาบาลวชิาชีพช านาญการ รพ.สต.ควร 



 
 

 
 

 

ที ่ ชื่อ-นำมสกุล ต ำแหน่ง สถำนที่ท ำงำน 
 นางสาวสาวติรี  ใจซ่ือ พยาบาลวชิาชีพช านาญการ รพ.สต.ควร 

 น.ส.จิราพร บุญเติม จพ.ทนัตสาธารณสุข รพ.สต.ควร 

 นางสาวกนัตก์มล  อุดซิว นกัวชิาการสาธารณสุข รพ.สต.ควร 

 นายมงคลสวสัด์ิ  แสงคีรีเขต นกัวชิาการสาธารณสุขช านาญการ รพ.สต.สบขาม 
 นส.ผกายรัตน์  บุญทา นกัวชิาการสาธารณสุขช านาญการ รพ.สต.สบขาม 

 นางนิตยา  ปินตา พยาบาลวชิาชีพช านาญการ รพ.สต.สบขาม 

 นางมลัลิกา  ลือยศ พยาบาลวชิาชีพช านาญการ รพ.สต.สบขาม 

 นายเลายิง่  แซ่ยา่ง พนกังานบริการ รพ.สต.สบขาม 

 นายนนธิวรรธน์ โรจนะวชัรากร เจา้พนกังานสาธารณสุขช านาญงาน รพ.สต.ปางค่า 
 นางสาวอภิญญา  ใจดี เจา้พนกังานสาธารณสุขช านาญงาน รพ.สต.ปางค่า 

 นางสาวศรีวรรณ  ชุติธรรมนิติ พยาบาลวชิาชีพช านาญการ รพ.สต.ปางค่า 

 นายญาณวฒิุ มะโนชยั จพ.ทนัตสาธารณสุข รพ.สต.ปางค่า 

 นางบวัรวย   นิทะโน พนกังานบริการ รพ.สต.ปางค่า 

 นายภาณุสิทธ์ิ จางศิริกลุ เจา้พนกังานสาธารณสุข อาวโุส รพ.สต.งิม 
 นางพจนา  สนิท เจา้พนกังานทนัตสาธารณสุขช านาญงาน รพ.สต.งิม 

 น.ส.ประกาย  มาฟู พยาบาลวชิาชีพช านาญการ รพ.สต.งิม 

 นายสุรชยั  คนงาน พยาบาลวชิาชีพช านาญการ รพ.สต.งิม 

 นางกานดา  ค าปา นกัวชิาการสาธารณสุขช านาญการ รพ.สต.งิม 

 นางเกษศรินทร์   ใจดี พนกังานบริการ รพ.สต.งิม 

 นายรุ่งโรจน์  พนัธ์ดี นกัวชิาการสาธารณสุขช านาญการ รพ.สต.หนองบัว 
 นางปรียา  ผดุงสิทธิเสรี นกัวชิาการสาธารณสุขช านาญการ รพ.สต.หนองบัว 

 น.ส.ชาคริญา ธรรมขนั พยาบาลวชิาชีพช านาญการ รพ.สต.หนองบัว 

 นางแสงหลา้  สนิท พนกังานบริการ รพ.สต.หนองบัว 

 นายวรีะชยั  ค ามา นกัวชิาการสาธารณสุขช านาญการ รพ.สต.เลี้ยว 
 นางปวณีวรรณ รักเจริญ พยาบาลวชิาชีพช านาญการ รพ.สต.เลี้ยว 

 นางทิพธญา  เรือนค า นกัวชิาการสาธารณสุข รพ.สต.เลี้ยว 

 นางสุพรรณ  โคดม พนกังานบริการ รพ.สต.เลี้ยว 

 นายชิติพทัธ์  มาฟู นกัวชิาการสาธารณสุขช านาญการ รพ.สต.สันติสุข 
 นางทศันีย ์ ฟ้าแลบ พยาบาลวชิาชีพปฏิบติัการ รพ.สต.สันติสุข 

 นายจกัรพงศ ์ ววิฒัวทิยา   นกัวชิาการสาธารณสุข รพ.สต.สันติสุข 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

ที ่ ชื่อ-นำมสกุล ต ำแหน่ง สถำนที่ท ำงำน 
 นางล าดวน บุญทา พสช. สสช.หว้ยคอกหมู 
 นายสมโรย  วชิยั เจา้พนกังานสาธารณสุขช านาญงาน สสช.ทุ่งแต 
 นายนิวฒัน์ สุทธวงค ์ พสช. สสช.ทุ่งแต 
 นางนิธิกานต ์ ชมช่ืน เจา้พนกังานสาธารณสุขช านาญงาน สสช.สิบสองพัฒนา 
 นางสาวพรทิพย ์แซ่ยา่ง พสช. สสช.สิบสองพัฒนา 
 นางสาวชณตัฎา บุญช่ืน พสช. สสช.ปางผักหม 
 น.ส.รัชนี วชิยั  นกัวชิาการสาธารณสุขปฏิบติัการ สสช.ปางผักหม 
 น.ส.กญัญารัตน์  เมืองมูล จพ.สาธารณสุข  สสช.ปางมะโอ 
 นายนิพนธ์ คนการ พสช. สสช.ปางมะโอ 
 นางพิมพใ์จ  วงคค์  ามา นกัวชิาการสาธารณสุข สสช.ปางมะโอ 
 นางสาวยพุิน ยะกิจ พสช. สสช.ปางมะโอ 
 นางสาวชนนพร  คนงาน นกัวชิาการสาธารณสุขช านาญการ รพ.สต.น้ าปุก 
 นางสาวกญัยาภคั   ทิวาศืรื พยาบาลวชิาชีพปฏิบติัการ รพ.สต.น้ าปุก 
 นางศิริพร  สุทธวงค ์ พนกังานบริการ รพ.สต.น้ าปุก 
 นายยรรยง  เกิดแกว้ นกัวชิาการสาธารณสุขช านาญการ รพ.สต.บ้านม่วง 
 นส.วรลาวณัย ์ นนัตา เจา้พนกังานสาธารณสุขช านาญงาน รพ.สต.บ้านม่วง 
 นางจุฬาลกัษณ์  จิตตะ พยาบาลวชิาชีพช านาญการ รพ.สต.บ้านม่วง 

 นางแจ่มจนัทร์  ทองสุทธิ เจา้พนกังานทนัตสาธารณสุขช านาญงาน รพ.สต.บ้านม่วง 

 นางสาวนฤมล  เจือจาน พยาบาลวชิาชีพช านาญการ รพ.สต.บ้านม่วง 

 นางมะลิ  อุทธิยงั พนกังานพิมพ ์ รพ.สต.บ้านม่วง 

 นางสมพร  ตาจุมปู นกัวชิาการสาธารณสุขช านาญการ รพ.สต.ขุนควร 
 นางภทัรพร พรมจนัทร์ตา พยาบาลวชิาชีพช านาญการ รพ.สต.ขุนควร 

 นางสาวศิรดา  ปัญญา พยาบาลวชิาชีพช านาญการ รพ.สต.ขุนควร 

 นายวรีะชยั ววิฒัน์วทยา เจา้พนกังานทนัตสาธารณสุขช านาญงาน รพ.สต.ขุนควร 

 นางจินดา  วงศแ์กว้ พนกังานบริการ รพ.สต.ขุนควร 



 
 

 
 

 
ภำพถ่ำยกิจกรรมกำรประชุมชมรม STRONG 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอปง  จงัหวัดพะเยำ 

วันที่ ๗ มกรำคม 256๔ เวลำ ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น.  
ณ ห้องประชุม สสอ.ปง อ.ปง จ.พะเยำ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 

 
ภำพถ่ำยกิจกรรมประกำศเจตนำรมณ์กำรต่อต้ำนกำรทุจริต 

“กระทรวงสำธำรณสุขใสสะอำด ร่วมต้ำนทุจริต (MOPH Zero Tolerance)” 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔  

ณ ห้องประชุม สสอ.ปง อ.ปง จ.พะเยำ 
 
 
 
 


