
 
  บันทึกข้อความ 

 

ส่วนราชการ   กลุ่มงานบริหารทั่วไป  โรงพยาบาลหนองวัวซอ โทร. 0-4228-5896 ต่อ 113 
 

 

ที ่  อด 0032.301/ วันที่     8  พฤศจิกายน  2564 
 

 

เรื่อง 
  

 ขออนุมัติและโปรดลงนามแผนปฏิบัติการป้องกันปรามปรามการทุจริตฯ และขออนุญาตน าข้อมูลเผยแพร่ฯ 
 

 

เรียน   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลหนองวัวซอ 

  ความเป็นมา 
  อ้างถึง เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ซึ่ง กระทรวงสาธารณสุขมีการขับเคลื่อนการด าเนินการตาม  มาตรการ ๓ ป ๑ ค                         
(ปลูก/ ปลุกจิตส านึก ป้องกันปราบปราม และ เครือข่าย) ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมุ่งเน้นการป้องกัน  
การทุจริตให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพผ่านกระบวนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน        
ของหน่วยงานภาครัฐภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี 
 

  ข้อพิจารณา 
  เพ่ือให้การด าเนินการด้าน ITA ของโรงพยาบาลหนองวัวซอ สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ของการ
ประเมินตามตัวชี้วัดของแบบวัด (MOPH Open Data Integrity and Transparency Assessment : MOIT)  ตามแบบประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานสาธารณสุข จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เพ่ือโปรดลงนาม และขออนุญาตน าเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน http://nwshospital.com/2018  โรงพยาบาล
หนองวัวซอ องค์กรคุณธรรม (ITA) รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ/ไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้ 
 

  ข้อเสนอ    
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัต ิหากเห็นชอบโปรดลงนามและอนุญาตเผยแพร่ต่อไป จะเป็นพระคุณ 

 
(นางศุภากาญจน์  อุปโคตร) 

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 

ความเห็นผู้อ านวยการโรงพยาบาลหนองวัวซอ 
 

   เห็นชอบ 
   อนุญาตเผยแพร่            

 

 

        
 (นายปกรณ์  จารักษ์) 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลหนองวัวซอ 

(ส าเนาคู่ฉบับ) 

http://nwshospital.com/2018


แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ  

โรงพยาบาลหนองวัวซอ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

นโยบายรัฐบาล ข้อ 12 การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม 

นโยบายเรง่ด่วน ข้อ 8 การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายราชการประจ า 

นโยบายรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข ข้อ 5 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

         ข้อ 5.1 ให้ทกุหน่วยงานยึดหลักธรรมาภิบาลและความโปร่งใสในการปฏิบตัิงาน 

ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต 

แนวทางที ่1 ปลกูฝังวิธีคิด ปลกูจิตส านกึ ให้มีวัฒนธรรมและพฤตกิรรมซ่ือสัตย์สุจริต 

แผนแม่บทการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤตมิิชอบ กระทรวงสาธารณสุข ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564)  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

แผนแม่บทสง่เสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที ่1 (พ.ศ.2560-2564)  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างและพัฒนาหนว่ยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขให้เป็นองค์กรคุณธรรม/โรงพยาบาลคุณธรรม 

และยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมให้กระทรวงสาธารณสุขเป็นแบบอย่างด้านการส่งเสริมให้เป็นองค์กรคุณธรรม/โรงพยาบาลคุณธรรม 

แผนงาน โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 

วัตถุประสงคต์ามแผนบูรณาการ ลดปญัหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของประเทศ โดยสร้างจิตส านึกและปลูกฝังความซ่ือสัตย์สุจริต ปรับฐานความคิด

ทุกช่วยชว่งวัยให้สามารถแยกระหวา่งผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมพัฒนากลไกการป้องกันและปราบปราบการทุจริต และระบบบริหาร

จัดการตามหลกัธรรมาภิบาล ปรับปรุงและบังคับใช้กฎหมายอย่างรวดเร็วเป็นธรรม โดยได้รับความร่วมมอืจากประชาชน  

กิจกรรม พัฒนาความรู้ให้บุคลากรในโรงพยาบาลหนองวัวซอทกุระดับในการปอ้งกันและปราบปรามการทุจริต 

ตัวชี้วดัตามกิจกรรม ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมเข้ามามีส่วนรว่มในการผลักดันให้เกิดสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 80 

ล าดับ 
  

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/
จ านวน 

ระยะเวลา (ระบุ เดือนท่ีจะด าเนินการ) งบประมาณรวม
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

ไตรมาส
1 

ไตรมาส
2 

ไตรมาส
3 

ไตรมาส
4 

  

ค.1 รพ.หนองวัวซอ  
ใสสะอาด ร่วมต้านทุจรติ (MOPH Zero 
Tolerance) 

เพือ่ปลกูฝังวิธคีิด ปลกูจิตส านกึให้มี
วัฒนธรรมและพฤตกิรรมซ่ือสัตย์
สุจริต 

     
- 

 

 กิจกรรมที่ 1   
 จิตอาสา ท าความดดี้วยหัวใจ เพือ่ให้บคุลากร รพ.หนองวัวซอ 

มีจิตส านึกค านึงประโยชน์ส่วนรวม
มากกว่าประโยชน ์
ส่วนตนและด ารงชีวิตตามศาสตร์
พระราชา 

บุคลากร  
รพ.หนองวัวซอ   

มค.65    

- 

 

 กิจกรรมที่ 2  
 โครงการส่งเสริมความรู้ 

 
เพือ่พัฒนาหน่วยงานคณุธรรม 
เกดิการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรม
การส่งเสริมคณุธรรม จริยธรรมสู่
องคก์รคณุธรรมตน้แบบ 

บุคลากร  
รพ.หนองวัวซอ   

     

- 

 

 - จัดท าคู่มือผลประโยชนท์ับซ้อน   ธค.64      
 - จัดท าและเผยแพร่ข่าวสารวินัยและคุณธรรม   ธค.64      
 - การจัดอบรมการป้องกนัผลประโยชน์ทับซ้อน    กพ.65     
 กิจกรรมที่ 3   
 การรณรงคต์่อต้านการคอร์รัปชัน่ เพือ่สร้างความตื่นรู้ มีค่านิยุมร่วมใน

การตอ่ต้านการทุจริตและไม่ทนต่อ
การทุจรติ 

บุคลากร  
รพ.หนองวัวซอ   

มค.65    
- 

 

 

 
(นางศุภากาญจน์  อุปโคตร) 

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏบิัติงาน 

 
(นายปกรณ์  จารักษ์) 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลหนองวัวซอ 
 



 

เอกสารหมายเลข 1 

 

 
 

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานระดับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

 

ชื่อชมรม  ชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลหนองวัวซอ  หน่วยงาน  โรงพยาบาลหนองวัวซอ  สังกัด  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี   . 
สถานที่ตั้ง    ๑  หมู่  1  ต าบลหนองวัวซอ    อ าเภอหนองวัวซอ   จังหวัดอุดรธานี  ๔๑๓6๐       . 
ชื่อผู้ประสานงาน   นางนัยนันทน์  ยอดยิ่ง  โทรศัพท์   0-4228-5896          . 
จ านวนบุคลากรในหน่วยงาน      ๑69     คน 
จ านวนกลุ่มเป้าหมาย      ๑69     คน 
จ านวนกิจกรรมที่จะด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.   2565   ทั้งสิ้น  2  แผนงาน/โครงการ 
จ านวนงบประมาณที่จะใช้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5  รวม  17,500  บาท 

  จากงบประมาณปกติของหน่วยงาน รวมทุกโครงการ จ านวน  17,500  บาท 
  จากงบประมาณอ่ืนๆ รวมทุกโครงการ จ านวน            -  บาท 

เป้าหมายในปีงบประมาณ พ.ศ.  2565  
  เจ้าหน้าที่มีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
  เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมที่เป็นจิตอาสา มีความพอเพียง มีวินัยและมีความสุตจริต  

ระยะเวลาที่ด าเนินการ   10  เดือน 
ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการด าเนินการในกิจกรรมต่างๆ ตามแผนการด าเนินงาน 

 เจ้าหน้าทีใ่ห้ความร่วมมือในกิจกรรม  คิดเป็น 80%  
 เจ้าหน้าทีม่ีความพึงพอใจในกิจกรรม   ≥85%  
 เจ้าหน้าที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย และมีจิตอาสาในการท างาน  
 เจ้าหน้าที่มีการด าเนินชีวิตอย่างพอเพียง  
 ข้อร้องเรียนด้านพฤติกรรมการให้บริการของเจ้าหน้าที ่0%  



 
แผนงานส่งเสริมจริยธรรมและคุณธรรม  โรงพยาบาลหนองวัวซอ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

 
แผนการด าเนินงาน/ 

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย งบประมาณ 

ที่จะใช ้
(บาท) 

ปีงบประมาณ หมายเหตุ 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ ไตรมาส ๑ 

(ต.ค.-ธ.ค.๖4) 
ไตรมาส ๒ 

(ม.ค.-มี.ค.๖5) 
ไตรมาส ๓ 

(เม.ย.-มิ.ย.๖5) 
ไตรมาส ๔ 

(ก.ค.-ก.ย.๖5) 
๑. แผนจิตอาสา           
๑.1 กิจกรรมท าบุญตักบาตรวัน
เกิดประจ าเดือน 
 

- เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ท าบุญ
และสร้างความสุขใจ 
 

- ชมรม
ส่งเสริม
จริยธรรม
คุณธรรม 

ทุกวันพธุที่ ๒ 
ของเดือน 

-จนท. ร่วม
กิจกรรม≥
๕๐% 

- ธ.ค.๖4  ม.ค.65 
พุธที่ 2 

ของเดือน 

๑๑ เม.ย.๖5 
พุธที่ 2  

ของเดือน 

 
พุธที่ 2  

ของเดือน 

 

๑.2 ท าความสะอาด
โรงพยาบาลทกุเดือน 

-เพื่อให้เจ้าหนา้ที่มีจิตอาสา 
เสียสละในการท าความดีเพื่อ
ส่วนรวม 

- จนท.ทุกทา่น ทุกวันพธุที่ ๒ 
ของเดือน 

-จนท. ร่วม
กิจกรรม≥
๕๐% 

- ๙ ธ.ค.๖4 พุธที่ 2  
ของเดือน 

พุธที่ 2  
ของเดือน 

พุธที่ 2  
ของเดือน 

 

๑.3 กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรม
องค์กร 
- ท าบุญปีใหม ่
- รดน้ าขอพรปีใหม่ไทย 
- ท าโรงทาน 
- ตลาดนัดสีเขียวเพื่อสุขภาพ 
- Big Cleaning Day 

-เพื่อสร้างวัฒนธรรมที่ดีงาม
ขององค์กร 

- ชมรม
ส่งเสริม
จริยธรรมและ
คุณธรรม 
- จนท.ทุกทา่น 

๑ ครั้ง/ปี 
 
 
 
 
 

๒ ครั้ง/ปี 

-จนท. ร่วม
กิจกรรม≥
๕๐% 
 
 
 
-จนท. ร่วม
กิจกรรม≥
๕๐% 

๕,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
- 

๙ ธ.ค.๖4 
 
 
 
 
 

๑๑ ธ.ค.๖4 

 ม.ค.๖5  เม.ย.๖5 
 
 
 
 
 

๑๕ มิ.ย.๖5 

  

๑.4 กิจกรรมส่งเสริมปฏิบัติ
ธรรมเจ้าหน้าที ่

- เพื่อเจ้าหน้าที ่ได้บ าเพ็ญตน
ได้อย่างเหมาะสม 

- ชมรม
ส่งเสริม
จริยธรรมและ
คุณธรรม 

๑ ครั้ง/ปี 
 

-จนท. ร่วม
กิจกรรม≥
๕๐% โดย
สมัครใจ 

๑๒,๕๐๐   มี.ค.๖5    

 
 
 
 
 
 

แบบฟอร์มที่ 1 



-2- 
 

แผนงานส่งเสริมจริยธรรมและคุณธรรม  โรงพยาบาลหนองวัวซอ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
 

แผนการด าเนินงาน/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย งบประมาณ 
ที่จะใช ้

ปีงบประมาณ  หมายเหตุ 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ ไตรมาส ๑ 

(ต.ค.-ธ.ค.๖4) 
ไตรมาส ๒ 

(ม.ค.-มี.ค.๖5) 
ไตรมาส ๓ 

(เม.ย.-มิ.ย.๖5) 
ไตรมาส ๔ 

(ก.ค.-ก.ย.๖5) 
๒. แผนการมีวินัย  

- เพื่อให้เจา้หน้าที่มวีินัยในการ
อยู่ร่วมกัน 

 
- ชมรม
ส่งเสริม
จริยธรรมและ
คุณธรรม 
-ฝ่ายบริหาร 

  
-จนท.ไม่มา
ท างานสาย 

- 

 
- 

 
ประเมิน 

 
ประเมิน 

 
ประเมิน 

 
ประเมิน 

 
๓.๑ กิจกรรมตรงต่อเวลา ทกุ
คน มาลงเวลาที่สมุด ก าหนดไว้ 
ในเวลาไม่เกิน เวลา ๐๘.๐๐ น. 
Black office เวลา ๐๘.๓๐ น. 

๓.๒ กิจกรรมเข้ารว่มงานพิธีที ่
ได้รับมอบหมายในวันส าคัญ 
เช่น วันแม่ วันปิยมหาราช ฯลฯ 

-เพื่อให้เจ้าหนา้ที่มีส่วนรว่มใน
การเข้าร่วมพธิีต่างๆกบัทาง
ราชการ 

-ฝ่ายบริหาร -ทุก
หน่วยงานจัด 
จนท.เข้าร่วม
พิธีตามวัน 
เวลาก าหนด 
๑๐๐ % 

 - ค าสั่ง ประเมิน ประเมิน ประเมิน  

๓.๓ กิจกรรมหมวกกันน็อคใส่
เข็มขัดนิรภัยเวลาขบัรถ 

-เพื่อให้เจ้าหนา้ที่มีวินยัและ
เคารพกฎจราจร  

-ฝ่ายบริหาร 
-งานอุบัติเหต ุ

-จนท.ใส่
หมวกกันน็อค 
๑๐๐% 

 - แจ้งนโยบาย ประเมิน ประเมิน ประเมิน  

๓. แผนสุจริต  
- เพื่อให้เจา้หน้าที่มีความ
ซ่ือสัตย์ สุจริตในการท างาน 
โดยวัดผลที่กระบวนการจัดซ้ือ
จัดจ้าง 

 
-ฝ่ายบริหาร 

  
๑. คะแนน 
ITA มากกวา่ 
๘๕% 
๒. ร้อยละ 
๑๐๐ ของการ
จัดซื้อจัดจ้าง
ด าเนินไปตาม
ระเบียบพัสด ุ
๓.ไม่มีข้อ
ร้องเรียนเร่ือง
การจัดซ้ือจัด
จ้าง หรือถา้มี
การตรวจสอบ
แล้วไม่มีมูล 

  
ประกาศ
นโยบาย 

 
จัดท าช่องทาง

ร้องเรียน 

 
ควบคุม 

ประเมินผล 

 
ควบคุม

ประเมินผล 
 

 
๔.๑ กิจกรรมควบคุมการจัดซ้ือ
จัดจ้างให้เป็นไปตามราคากลาง 
- มีการจัดซ้ือจัดจ้างที่โปร่งใส
ทุกขั้นตอน 
- มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่
ถูกต้อง 
- ไม่แสวงหาผลประโยชน์ที่มิ
ควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย 
- ควบคุมก ากับการตรวจรับของ
ให้มีจริงตามรายงาน 
- มีช่องทางการรับเรื่องราวร้อง
ทุกข ์
 



-3- 
 

แผนงานส่งเสริมจริยธรรมและคุณธรรม  โรงพยาบาลหนองวัวซอ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
 

แผนการด าเนินงาน/ 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย งบประมาณ 
ที่จะใช ้

ปีงบประมาณ  หมายเหตุ 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ ไตรมาส ๑ 

(ต.ค.-ธ.ค.๖4) 
ไตรมาส ๒ 

(ม.ค.-มี.ค.๖5) 
ไตรมาส ๓ 

(เม.ย.-มิ.ย.๖5) 
ไตรมาส ๔ 

(ก.ค.-ก.ย.๖5) 
-     ความจริงไม่

ถูกลงโทษทาง
วินัย 

-      

รวม           

 

 
 

       ลงชื่อ................................................ผู้เสนอแผน (ผู้ได้รับมอบหมาย)            ลงชื่อ......................................................ประธานชมรม 
                            ( นางนัยนันทน์  ยิ่งยอด )                                                                          ( นายปกรณ์  จารักษ์  ) 
                          พยาบาลวิชาชีพช านาญการ                                                     ผู้อ านวยการโรงพยาบาลหนองววัซอ 
                 เลขานุการชมรมส่งเสริมจริยธรรมคุณธรรม                                                                          ประธานชมรมส่งเสริมจริยธรรมคุณธรรม 
                       วันที ่8 พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖4                                      วันที ่8 พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖5 
 
 
 
 







 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ตามประกาศโรงพยาบาลหนองวัวซอ 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ส าหรับหน่วยงานโรงพยาบาลหนองวัวซอ 

 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

ชื่อหนวยงาน :   โรงพยาบาลหนองวัวซอ 
 

วัน/เดือน/ป :  8  พฤศจิกายน  ๒๕๖4 
 

หัวข้อ : MOIT 16 : หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการ 
                        ส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจ าปีของหน่วยงาน    
 

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
- บันทึกข้อความเสนอขอความเห็นชอบอนุมัติและลงนามในแผน และขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูล 
- แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
- แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
- ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานขับเคลื่อนชมรมส่งเสริมจริยธรรมคุณธรรมโรงพยาบาลหนองวัวซอ พ.ศ. 2565 

 

Link ภายนอก : http://www.nwshospital.com/2018/announce.php 
 

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

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล 
ศุภากาญจน์  อุปโคตร 

(นางศุภากาญจน์  อุปโคตร) 
เจ้าพนังกานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 

วันที่  8  พฤศจิกายน  ๒๕๖4 
 

 

ผู้อนุมัติรับรอง 
ปกรณ์ จารักษ์ 

(นายปกรณ์  จารักษ์) 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลหนองวัวซอ 

วันที่  8  พฤศจิกายน  ๒๕๖4 
 

ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
ศุภชัย  รินน้อย 

(นายศุภชัย  รินน้อย) 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

วันที่  8  พฤศจิกายน  ๒๕๖4 
 
 


