
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการก ากบัติดตามการด าเนินการตามแผนปฏบิัติการ
ป้องกนัและปราบปรามการทุจริต  

โรงพยาบาลจุน 
ปีงบประมาณ 2565 

 

โดย กลุ่มบริหารงานทั่วไป 



บทน า 

 กระทรวงสาธารณสุข ได้ก าหนดนโยบายด้านการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มี          
ธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ และก าหนดให้เป็นวาระแห่งชาติ 
ให้หน่วยงานภาครัฐน าแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แปลงไปสู่การปฏิบัติ ได้จัดท าแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตฉบับนี้ มุ่งเน้นการสร้างจิตสานึกของบุคลากร 
ให้มีทัศนคติและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต เน้นการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายในสังกัดและ
ภายนอกโดยเฉพาะผู้มีส่วนได้เสียตามภารกิจ ตลอดจนภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังปัญหาการทุจริต 
และการพัฒนากลไกการด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือลดและป้องกันปัญหาการทุจริตให้ได้ผลอย่างยั่งยืน 

 โดยโรงพยาบาลจุน ได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
โรงพยาบาลจุน ปีงบประมาณ 2565 ขึ้นเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงาน ทั้งนี้ ได้ด าเนินการผลการก ากับ
ติดตามการการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โรงพยาบาลจุน ปีงบประมาณ 
2564 ไตรมาสที่ 2 ข้อมูล ณ 21 มีนาคม 2565 

 

 

โรงพยาบาลจุน 
ปีงบประมาณ 2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 

หัวข้อ                  หน้า 

บทน า 

สารบัญ 

- แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โรงพยาบาลจุน   4 - 8  
ปีงบประมาณ 2565 
- ผลการก ากับติดตามการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน   9 - 11 
และปราบปรามการทุจริต โรงพยาบาลจุน ปีงบประมาณ 2565 (ไตรมาสที่ 2) 
- บรรณานุกรรม   12 



ส่วนที ่๑ ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
ตามนโยบายยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต แนวทางที่ 1 การปลูกฝังวิธีคิด 

ปลุกจิตส านึกให้มีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต เพ่ือสร้างความตระหนักแก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานและ
สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการร่วมมือกันปราบปรามการทุจริตและประพฤตมิชอบ โดยมีแนวทางที่สอดคล้อง
กับสภาพปัญหาและสถานการณ์ในปัจจุบัน จึงได้ก าหนดแผนแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
โรงพยาบาลจุนขึ้น ดังนี้ 
วิสัยทัศน์  
“โรงพยาบาลจุน ร่วมต้านทุจริต”  
พันธกิจ  
“สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตภายในโรงพยาบาล”  
วัตถุประสงค์  
๑. เจ้าหน้าที่รับรู้และรับทราบถึงความหมายของการทุจริตในรูปแบบต่างๆ  
๒. เจ้าหน้าที่และประชาชนร่วมกันสอดส่องดูแล ตรวจสอบถึงความโปร่งใสในการด าเนินงาน  
๓. ลดการทุจริต และบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  
๔. เจ้าหน้าที่ทราบถึงการบังคับใช้กฎหมาย และโทษตามความผิดที่กระท า 
 
การด าเนินกิจกรรม 

 
กิจกรรม 

ปีงบประมาณ 2565  
หมาย
เหตุ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. จัดท าแผนป้องกัน
การทุจริตและประพฤติ
มิชอบ 

             

2. จัดท าแผนส่งเสริม
คุณธรรมและจริยธรรม 

             

3. แจ้งเวียนแผนแผน
ป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ และ
แผนส่งเสริมคุณธรรม
และจริยธรรม 

             

4. ผู้บริหารประกาศ
เจตจ านงสุจริตในการ
บริหารงาน 
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ส่วนที ่๒ แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โรงพยาบาลจุน  ปีงบประมาณ ๒๕๖5 
ตามนโยบายยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต แนวทางที่ 2 การป้องกันการ

ทุจริตและประพฤตมิชอบ เพ่ือให้เจ้าหน้าที่เล็งเห็นความส าคัญเก่ียวกีบการทุจริตและประพฤตมิชอบทั้งเจตนา   
ไม่เจตนา หรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์ จึงมีการจัดอบรมโครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนโรงพยาบาลจุน ปี ๒๕๖5 
เพ่ือให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือของเจ้าหน้าที่ในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ดังนี้ 
 
ชื่อโครงการ : การอบรมการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนโรงพยาบาลจุน  
                 ปีงบประมาณ ๒๕๖5 
 
๑. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : งานบริหารทรัพยากรบุคคล  
 
๒. หัวหน้าโครงการ/คณะผู้ด าเนินการ 
 นางสาวรัตติยา  โยธา  
 
๓. หลักการและเหตุผล  

ปัญหาการทุจริตส่งผลกระทบต่อเชื่อมั่นขององค์กร อีกทั้ง โรงพยาบาลเป็นส่วนราชการที่ใกล้ชิดกับ
ประชาชนผู้มารับบริการ เป็นหน่วยงานที่จะต้องได้รับความเชื่อมั่นจากผู้มารับบริการ เพ่ือความผาสุกของ
ประชาชน ทุกส่วนงานล้วนแล้วแต่มีความส าคัญ การสร้างความเชื่อมั่นเป็นสิ่งส าคัญมาก โรงพยาบาลจุน จึงต้อง
มุ่งเน้นความโปร่งใส ตรวจสอบได้ การแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จึ งเป็นที่มาของการแก้ไข
ปัญหาต่างๆ จนถึงปัจจุบัน จะเห็นได้จากการเข้าถึงบริการและการแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะซึ่งประชาชน
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้ามาแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่างๆ หลากหลายช่องทาง  

ดังนั้น เพ่ือเป็นการมุ่งเน้นให้บุคลากรทราบถึงความหมายของผลประโยชน์ทับซ้อน บทลงโทษและกรณี
ตัวอย่างที่เกิดขึ้นจริงในประเด็นต่างๆ ที่อาจคาดไม่ถึง ทั้งนี้ เพ่ือให้บุคลากรมีแนวคิดและทัศนคติที่เกิดความ
ตระหนักถึงการปฏิบัติงานที่มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ปราศจากการทุจริต เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่      
ผู้มารับบริการและประชาชน จึงได้ก าหนดจัดการอบรมการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนโรงพยาบาลจุน 
ปีงบประมาณ ๒๕๖5 

 
๔. วัตถุประสงค์  

๑) เพ่ือเสริมสร้างจิตสานึกให้แก่บุคลากรในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ด้วยหลักธรรมาภิบาลรวมทั้ง
ประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม อาทิ การป้องกันการรับผลประโยชน์      
ส่วนต่างยา การทุจริตและประพฤติมิชอบ การล่วงละเมิดทางเพศในส่วนราชการ และมาตรการป้องกัน
การรับสินบน เป็นต้น  
๒) เพ่ือให้การปฏิบัติงานของบุคลากรเป็นไปด้วยความชัดเจนโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้  
๓) สร้างแรงจูงใจให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม โดยยึดประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก  
๔) เพ่ือสร้างแนวร่วมในการป้องกันพฤติกรรมการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากร  
๕) สร้างกลไกในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต 
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๕. สถานที่ด าเนินการ 
 ห้องประชุมโรงพยาบาลจุน อ าเภอจุน จังหวัดพะเยา 
 
๖. กลุ่มเป้าหมาย / ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลจุน 
    เป้าหมายเชิงปริมาณ  :  ผู้เข้าร่วมอบรบมากกว่าร้อยละ 80 
    เป้าหมายเชิงคุณภาพ :  เจ้าหน้าที่ทุกระดับไม่ถูกร้องเรียนการประพฤติมิชอบเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
๗. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
  ๑. การวางแผนโครงการ 
   ๑) ประชุมวางแผนการด าเนินงาน  
  ๒. การด าเนินการตามแผน 
   ๑)  ด าเนินการการจัดอบรม “อบรมการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนโรงพยาบาลจุน
ปีงบประมาณ ๒๕๖4” 
  ๓. สรุปและรายงานผล 
   ๑) จัดท าสรุปผลการด าเนินการจัดอบรมเสนอผู้บังคับบัญชา 
 
๘. ระยะเวลาด าเนินการ 
  เดือน กุมภาพันธ์ 2565 ถึงเดือน สิงหาคม 2565 
 
9. แผนการด าเนินการ 
  

 
กิจกรรม 

ปีงบประมาณ 2559  
หมาย
เหตุ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

3. ประชุมวางแผน              
4. จัดอบรมโครงการ 
“อบรมการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน
โรงพยาบาลจุน ปี 
งบประมาณ ๒๕๖5” 

             

5. สรุปผลการ
ด าเนินการจัดท า
โครงการ 
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กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

1. จัดท าแผนป้องกัน ปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ 
2565 

เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ทุระดับใช้เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการทุจริตที่อาจเกิดข้ึนใน
โรงพยาบาล 

0 ร้อยละ 80 ของเจ้าหน้าที่ได้รับทราบ
แผนฯ 

2. ประกาศเจตจ านงสุจริตในการบริหารงาน
ของผู้บริหาร 

เพ่ือมุ่งเน้นและเน้นย้ านโยบายการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต สร้างความตระหนักและ
ปลุกจิตส านึกแก่เจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาล 

0 ร้อยละ 80 ของเจ้าหน้าที่รับทราบ
ประกาศฯ 

3. จัดท าโครงการอบรมการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนโรงพยาบาลจุน
ประจ าปี 2565 

เพ่ือสร้างเสริมจิตส านึกให้แก่บุคลากรในการ
ปฏิบัติงานตามหน้าที่ด้วยหลักธรรมาภิบาล 
รวมทั้ง ประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานทาง
คุณธรรมและจริยธรรม 

ใช้ร่วมกรับการอบรม
พัฒนาศักยภาพ

เจ้าหน้าที่ฯ 

ร้อยละ 80 ของเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรม
ฯ 

4. จัดตั้งกลุ่มเจ้าหน้าที่เพ่ือทบทวนความ
เสี่ยงและจัดท ามาตรการและแนวทางใน
การป้องกันการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นใน
โรงพยาบาล 

เพ่ือสร้างความมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงเก่ียวกับการทุจริตประพฤติมิชอบ  

0 ร้อยละ 80 ของเจ้าหน้าที่รับทราบและ
ปฏิบัติตามมาตรการที่ก าหนด 

5. จัดท าแบบประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสของหน่วยงานในภาครัฐ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ได้มีการด าเนินงานและจัดเก็บ
หลักฐานการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบ โรป่งใสและ
ตรวจสอบได้ 

0 ไตรมาสที่ 1 ระดับ 5 

   ไตรมาสที่ 2 ร้อยละ 82 
   ไตรมาสที่ 3 ร้อยละ 87 
   ไตรมาสที่ 4 ร้อยละ 92 

    
 



 
 
 
10. รายละเอียดงบประมาณโครงการ 

ไม่มีค่าใช้จ่าย 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑) บุคลากรมีการหน้าที่ด้วยหลักธรรมาภิบาล รวมทั้งประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางคุณธรรมและ
จริยธรรม  

๒) บุคลากรปฏิบัติงานทั้งด้านภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนด้วยโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้  
๓) บุคลากรตระหนักถึงประโยชน์ของโรงพยาบาลเป็นหลัก  
๔) โรงพยาบาลมีระบบและแนวทางในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต 

  
 
      ลงชื่อ.........................................ผู้ร่าง/ผู้เสนอโครงการ  
          (นางสาวนภาภรณ์  นนทะกา)  
                 นักเทคนิคการแพทย์ช านาญการ 
 
 

 
      ลงชื่อ.........................................ผู้เห็นชอบโครงการ  
              (นายสุกิจ  ทิพทิพากร)  
                                                               ผู้อ านวยการโรงพยาบาลจุน 
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สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบโรงพยาบาลจุน 

ไตรมาส 2  ประจ าปีงบประมาณ 2565 ข้อมูล ณ 21 มีนาคม 2565 

        
โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

 
งบประมาณ 

 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

วันที่เริ่มด าเนินการ 
 

วันที่ด าเนินการแล้ว
เสร็จ 

 ผลการด าเนินการ 
แนวทางที ่1 ปลูกฝังวิธีคิด ปลุกจิตส านึก ให้มีวัฒธนธรรมและพฤติกรรมที่ซื่อสัตย์สุจริต 

1. กระบวนการถา่ยทอด
ความรู้การขับเคลื่อน
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา  
1.1 จัดตั้งกลุ่มสมาชิก 
โรงพยาบาลจุน หวัใจต้าน
ทุจริต 

เพื่อให้บุคลากรทุกคนตระหนกั
ในนโยบายด้านการต่อต้าน
ทุจริตและร่วมคิดและ
ด าเนินการป้องกันความเส่ียง
ต่อการทุจริตในโรงพยาบาลที่
อาจเกิดขึ้น 

0 มีการรวมกลุ่มเจา้หน้าที่
เกี่ยวกบัการด าเนินการตาม
นโยบายต่อต้านทจุริตใน
โรงพยาบาล 

  ก.พ. - ส.ค.65 28 มี.ค..-65 มีการจัดตั้งกลุ่ม STRONG ม่วน มันส์ 
ดี ร่วมกันต้านทจุริต 

 1.2 ยกกระดับเจตจ านงใน
การต่อต้านการทุจริต 

เพื่อให้บุคลากรทุกคนตระหนกั
ในนโยบายด้านการต่อต้าน
ทุจริตของผู้บริหารสูงสุด 

0 เชิงปริมาณ 
- มีการรณรงค์ต่อต้านการ
ทุจริตทุกหน่วยงาน 
เชิงคุณภาพ 
- มีการรวมกลุ่มเจ้าหน้าที่
เกี่ยวกบัการด าเนินการตาม
นโยบายต่อต้านทจุริตใน
โรงพยาบาล 

ต.ค.64 -  มี.ค.65 9-มี.ค.-65 4-มี.ค.-65 มีการรวมกลุ่มน าโดยผู้อ านวยการฯ
แสดงเจตจ านงแสดงความ บริสุทธ์ใจ
ของผู้บริหารด้านการป้องการการ
ทุจริตในหน้าที่ ด้านการจัดซ้ือยาและ
เวชภัณฑ์มิใช่ยา และประกาศเจร
จ านงค์ในการต่อต้านการทุจริต 

2. การพัฒนาระบบการ
ป้องกันการทุจริตเชิงรุก 

เพื่อให้มีการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานจากบุคลากรใน
หน่วยงาน  

0 จัดตั้งกลุ่มสมาชิกเพื่อ
ด าเนินงานก าหนดมาตรการ 
ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินเกี่ยวกบัความเส่ียง
ด้านการทุจริจ อยา่งน้อย 1 
กลุ่ม 1 มาตรการ 

มี.ค.-65 10-มี.ค.-65 10-มี.ค.-65 มีการจัดตั้งกลุ่ม STRONG ม่วน มันส์ 
ดี ร่วมกันต้านทจุริต 



2. ผ่านการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน 

เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการวัด
คุณภาพและประสิทธิภาพใน
การด าเนินงานเกี่ยวกับการ
ป้องกันการทุจริต รวมถึงสร้าง
วัฒนธรรมการด าเนินงานที่เป็น
ระบบมีหลักฐานเชิงประจักษ ์
โปร่งใสและตรวจสอบได้ใน
หน่วยงาน 

0 ปีงบประมาณ 2564 
ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 92 

ต.ค.64 - ก.ย.65 1-ต.ค.-65 30-ก.ย.-65 ไตรมาสที่ 1 ผ่านเกณฑ์ระดับ 5 

ไตรมาสที่ 2 ร้อยละ 82 ต.ต.63 - มี.ค.64 1-ต.ค.-64 15-มี.ค.-65 อยู่ระหว่างการประเมิน 

แนวทางที ่2 ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ งบประมาณ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน วันที่เริ่มด าเนินการ 

วันที่ด าเนินการแล้ว
เสร็จ ผลการด าเนินการ 

1. การประชุมวิเคราะห์
ความเส่ียงการทุจริต  

เพื่อน ามาทบทวน และ
วิเคราะห์ความเส่ียงที่อาจ
เกิดขึ้น และหาแนวทางป้องกัน
ก่อนการเกิดความเส่ียงด้าน
การทุจริต 

0  - คู่มือมาตรการที่มีความเส่ียง
สูง 
 - ร้อยละ 100 ไม่เกิดความ
เส่ียงเกี่ยวกับมาตรการที่เลือก 
(มาตรการการรับเงินบริจาค
และทรัพย์สินบริจาค) 

ต.ค.64 - ก.ย.65 4-มี.ค.-65 4-มี.ค.-65  - คู่มือการรับเงินบริจาคและ
ทรัพย์สินบริจาคโรงพยาบาลจุน 
 - ไม่พบความเส่ียง 

2. โครงการอบรมการ
ป้องกันผลประโยชน์ทบัซ้อน 
จิตพอเพียงต้านทุจริต
โรงพยาบาลจุน 
ปีงบประมาณ 2564 

1. เพื่อผลักดันการปอ้งกันการ
ทุจริตเชิงรุก ด้วยการสร้าง
เสริมให้บุคลากร และ
เจ้าหน้าที่มีจิตพอเพียงต้าน
ทุจริต จนกระทั่งพัฒนาเป็น
วัฒนธรรม 
2. เพื่อปลูกฝัง จิตส านกึต้าน
ทุจริต  
3. เพื่อปรับวธิีคิดระหวา่ง
ผลประโยชน์ส่วนตวัและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 
4. เพื่อป้องกันการทุจริตเชิงรุก
ผ่านกระบวนการมีส่วนรว่ม
ของบุคลากร 

0 เชิงปริมาณ 
ผู้เข้าร่วมอบรม จ านวน 50 
คน 
เชิงคุณภาพ 
ไม่เกิดการทุจริตในหน่วยงาน 

ต.ค.64 - ก.ย.65 15-มี.ค.-65 15-มี.ค.-65 อยู่ระหว่างการด าเนินการ 



3. มีการก าหนดมาตรการ
ป้องกันการทุจริต จ านวน 7 
มาตรการ 

เพื่อให้บุคลากรทุกคนตระหนกั
ในนโยบายด้านการต่อต้าน
ทุจริตและร่วมคิดและ
ด าเนินการป้องกันความเส่ียง
ต่อการทุจริตในโรงพยาบาลที่
อาจเกิดขึ้น 

0 ไม่พบความเส่ียง ต.ค.64 - ก.ย.65 1-ต.ค.-65 30-ก.ย.-65  - ไม่พบความเส่ียง 



บรรณานุกรม 

- ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

- แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โรงพยาบาลจุน ปีงบประมาณ 2565 
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EB 1 – EB 5  
ผ่านเกณฑ์ระดับ 5 

EB 1 – EB 24  
ผ่านเกณฑ์ระดับ 4 

EB 1 – EB 24          
ผ่านเกณฑ์ระดับ 5 

EB 1 – EB 24          
ผ่านเกณฑ์ระดับ 5 

 

ไตรมาส 1 
EB 1 – EB 4  

ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 100 

 

ไตรมาส 4 

 

ไตรมาส 2 
EB 1 – EB 23  

ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 82 

 

ไตรมาส 4 

 

ไตรมาส 4 
EB 1 – EB 23          

ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 92 

 

ไตรมาส 4 

 

ไตรมาส 3 
EB 1 – EB 23           

ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 87 

 

ไตรมาส 4 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


