สรุปโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง แนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สาหรับสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานในสังกัด อว.
ตำมที่มหำวิทยำลัยรำมคำแหงเข้ำร่วมโครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง แนวทำงกำรประเมิน
คุณ ธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนิ น งำนของหน่วยงำนภำครัฐประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 สำหรับ
สถำบันอุดมศึกษำและหน่วยงำนในสังกัด อว. ในวันศุกร์ที่ 19 กุมภำพันธ์ 2563 เวลำ 08.30 - 16.00 น.
ณ มหำวิทยำลัยรำมคำแหง อำคำรสุโขทัย ชั้น 3 ห้อง 316 โดยกำรถ่ำยทอดสดด้วยระบบกำรประชุมทำงไกล
ออนไลน์ (VDO Conference) จำกสำนักงำนปลัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
โดยมีผู้ บ ริ ห ำรและบุ ค ลำกรของส ำนั กงำนธรรมำภิ บ ำลฯเข้ำร่ว มโครงกำร วัต ถุป ระสงค์ ของโครงกำรเพื่ อ ให้
ผู้ปฏิบัติงำนสำมำรถปฏิบัติงำนได้ตรงตำมกรอบแนวทำงประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของ
หน่วยงำนภำครัฐได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล
กำรอบรมจะกล่ ำ วเปิ ด โครงกำรอบรมโดย ศำสตรำจำรย์ น ำยแพทย์ สิ ริ ฤ กษ์ ทรงศิ วิ ไ ล
ปลัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กำรบรรยำยจะแบ่งออกเป็น 2 หัวข้อเรื่องด้วยกัน
ประกอบด้วย 1. เรื่อง แนวทำงกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 โดย วิทยำกรจำกสำนัก
ประเมินคุณธรรมและโปร่งใส ส ำนั กงำน ป.ป.ช. และ 2. เรื่อง กำรประเมิน คุณ ธรรมและควำมโปร่งใสในกำร
ดำเนิน งำนของหน่ว ยงำนภำครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. 2564 โดยวิทยำกรจำกสำนักประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส่ สำนักงำน ป.ป.ช.
กำรประเมิน ITA มีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงำนภำครัฐได้รับทรำบถึงสถำนกำรณ์และปัญหำกำร
ดำเนินงำนด้ำนคุณธรรมและควำมโร่งใสขององค์กร และช่วยให้หน่วยงำนภำครัฐนำผลกำรประเมินไปใช้ในกำร
ปรั บ ปรุ งพั ฒ นำองค์กรให้ มี ป ระสิ ท ธิภ ำพในกำรปฏิบั ติงำน กำรให้ บ ริก ำร สำมำรถอำนวยควำมสะดวก และ
ตอบสนองต่อ ประชำชนได้ดียิ่ งขึ้น หน่ ว ยงำนที่ขับ เคลื่อนกำรประเมิน ITA ประกอบด้วย 5 หน่ว ยงำน ได้แก่
สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ กระทรวงอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ สำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำย
รัฐวิสำหกิจ และกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น รวมถึงผลักดันให้หน่วยงำนภำยใต้กำกับดูแลให้ควำมร่วมมือและ
ดำเนินกำรให้เป็นไปตำมแนวทำงกำรประเมิน ITA ที่กำหนด แนวทำงในกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสใน
กำรดำเนิ น งำนของหน่ ว ยงำนภำครั ฐ ประจำปี งบประมำณ พ.ศ. 2564 ยังคงใช้กรอบแนวทำงกำรประเมิ น
เช่นเดียวกับกำรประเมินปีที่ผ่ำนมำ เพื่อให้หน่วยงำนได้มีกำรปรับปรุงพัฒนำอย่ำงเชื่อมโยงและต่อเนื่อง และทำให้
เห็นพัฒนำกำรในด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใสของหน่วยงำนภำครัฐได้อย่ำงชัดเจน แต่มีกำรปรับปรุงดังนี้
1. เปิดโอกำสกำรมีส่วนร่วม กำรกำหนดช่วงระยะเวลำกำรเข้ำตอบแบบวัด IIT และแบบวัด EIT
มีระยะเวลำมำกขึ้น เพื่อเพิ่มโอกำสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภำยในและภำยนอกหน่วยงำนได้สำมำรถมีส่วนร่วม
กำรประเมินได้มำกขึ้น
2. เปิดโอกำสกำรรับคำปรึกษำแนะนำ หน่วยงำนที่ร่วมกำรประเมินสำมำรถปรึกษำและรับ
คำแนะนำจำกคณะที่ปรึกษำได้ตลอดช่วงระยะเวลำกำรประเมิน ตั้งแต่ก่อนเริ่มกำรลงทะเบียนเข้ำร่วมกำรประเมิน
ระหว่ำงกำรประเมิน และหลังจำกที่มีกำรตรวจและให้คะแนนแบบวัด OIT ทำให้หน่วยงำนได้ศึกษำทบทวนและ
ปรับปรุงพัฒนำให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น
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3. เปิดโอกำสกำรชี้แจงเพิ่มเติมและยืนยันแบบ OIT กำหนดขั้นตอนเพิ่มเติมคือขั้นตอนกำรชี้แจง
เพิ่มเติมและยืนยันแบบวัด OIT เพื่อเปิดโอกำสและให้หน่วยงำนที่รับกำรประเมิน ได้มีโอกำสชี้แจงหรืออธิบำย
เพิ่มเติม ในกรณีที่เห็นว่ำกำรให้คะแนนเกิดกำรเข้ำใจผิดในสำระสำคัญ
4. ปรับช่วงเวลำกำรประกำศผล กำรดำเนินกำรประเมินจะแล้วเสร็จภำยในเดือน กรกฎำคม
และเปิดเผยผลกำรประเมินเร็วขี้นกว่ำที่ผ่ำนมำ เพื่อให้หน่วยงำนภำครัฐและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมใน
กำรนำผลกำรประเมินไปใช้ประกอบกำรขับเคลื่อนงำนได้เร็วขึ้น
5. ปรับปรุงเงื่อนไขบำงประกำรที่เป็นปัญหำ กำรกำหนดเงื่อนไขหรือองค์ประกอบบำงประกำรที่
อำจเป็นข้อจำกัดหรือปัญหำในกำรเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงำน เพื่อให้แนวทำงกำรปฏิบัติในกำรตอบแบบวัด OIT
มีควำมชัดเจนมำกขึ้น
ปฏิทินกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมำณ 2564

กำรลงทะเบี ยนเข้ำร่วมกำรประเมินนำเข้ำข้อมูลผู้มีส่ วนได้เสียภำยในและผู้มีส่ วนได้เสียภำยนอก
(ก.พ. – มี.ค. 2564) โดยหน่วยงำนที่เข้ำร่วมรับกำรประเมิน จะต้องลงทะเบียนเข้ำร่วมกำรประเมินในระบบ ITAS
โดยใช้ผู้ใช้งำนและรหัสผ่ำนเดิมของหน่วยงำน ประกอบด้วย 2 ชุด คือ ผู้ดูแลระบบ และผู้บริหำร กำรนำเข้ำข้อมูล
ประกอบกำรประเมินประกอบด้วย
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1. ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ภำยใน หมำยถึง บุ ค ลำกรของหน่ ว ยงำนภำครัฐ ตั้ งแต่ ร ะดั บ ผู้ บ ริห ำร
ผู้อำนวยกำร/หัวหน้ำข้ำรำชกำร/พนักงำน ไปจนถึงลูกจ้ำง/พนักงำนจ้ำง ที่ปฏิบัติงำนให้กับหน่วยงำนภำครัฐ
มำเป็นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 1 ปีนับจำกวันที่นำเข้ำข้อมูล
2. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก หมำยถึงบุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงำนของรัฐอื่น
ที่เคยมำรับบริกำรหรือมำติดต่อตำมภำรกิจของหน่วยงำนภำครัฐ ภำยในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency
Assessment: IIT) เป็นกำรเก็บข้อมูลจำกบุคลำกรภำยในหน่วยงำน ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัด ได้แก่
1. ตัว ชี้วัด ที่ 1 กำรปฏิ บั ติ ห น้ำที่ เป็ น ประเด็น กำรปฏิ บั ติงำนตำมมำตรฐำน มี ควำมโปร่งใส
ปฏิบัติงำนเป็ นไปตำมขั้นตอนและระยะเวลำที่กำหนดไว้อย่ำงเคร่งครัด และจะต้องปฏิบัติอย่ำงเท่ำเทียมกัน ไม่
เลือกปฏิบัติ
2. ตัวชี้วัดที่ 2 กำรใช้งบประมำณ เป็นประเด็นกำรจัดทำแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณและกำร
เผยแพร่ ตลอดไปจนถึงกำรใช้จ่ำยงบประมำณเพื่อให้เกิดควำมคุ้มค่ำ เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ ไม่เอื้อประโยชน์ต่อ
พวกพ้องของตนเอง
3. ตั วชี้ วั ดที่ 3 กำรใช้ อ ำนำจ เป็ นประเด็ นกำรใช้ อ ำนำจของผู้ บั งคั บบั ญชำของหน่ วยงำน กำร
มอบหมำยงำน กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนที่จะต้องเป็นไปอย่ำงเป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ และให้รวมไปถึง
กำรใช้อำนำจสั่งกำรของผู้บังคับบัญชำในกำรทำธุระส่วนตัว
4. ตัวชี้วัดที่ 4 กำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร เป็นประเด็นกำรนำทรัพย์สินของทำงรำชกำรไปใช้
รวมไปถึงกระบวนกำรขั้นตอนกำรยืมทรัพย์สินไปใช้ไม่ว่ำจะเป็นบุคลำกรภำยในหน่วยงำนและบุคคลภำยนอก
หน่วยงำนยืม
5. ตัว ชี้วัด ที่ 5 กำรแก้ไขปัญ หำกำรทุจ ริต เป็น ประเด็น กำรแก้ไขกำรทุจ ริต ของหน่ว ยงำน
โดยกำรให้ควำมสำคัญของผู้บริหำรสูงสุดของหน่วยงำน
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency
Assessment: EIT) เป็นกำรเก็บข้อมูลจำกผู้ที่มำติดต่อกับหน่วยงำน ผู้ที่มำขอรับบริกำร ผู้ที่มำยื่นข้อเสนอรำคำ
กำรจัดซื้อจัดจ้ำง หรือผู้ตำมติดต่อตำมภำรกิจหลักของหน่วยงำนนั้นโดยตรง ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด ได้แก่
1. ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภำพกำรดำเนินงำน เป็นแบบวัดในประเด็นที่เกี่ยวกับกำรปฏิบัติกน้ำที่ของ
เจ้ำหน้ำที่ รวมถึงขั้นตอน ระยะเวลำที่กำหนด และควำมเท่ำเทียมไม่เลือกปฏิบัติ กำรให้ข้อมู ลกับผู้มำขอรับบริกำร
หรือมำติดต่ออย่ำงตรงไปตรงมำ
2. ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร เป็นแบบวัดในในประเด็นกำรเผยแพร่ข้อมูลของ
หน่วยงำนในเรื่องต่ำง ๆ รวมทั้งกำรจัดให้มีช่องทำงให้ผู้ที่มำติดต่อสำมำรถมีช่องทำงกำรแสดงควำมคิดเห็นและ
ร้องเรียนกำรทุจริตของเจ้ำหน้ำที่
3. ตัวชี้วัดที่ 8 กำรปรับปรุงระบบกำรทำงำน เป็นแบบวัดในประเด็นกำรปรับปรุงกำรทำงำน
ของหน่วยงำน กำรปฏิบัติงำน กระบวนกำรทำงำนและรวมไปถึงกำรนำเทคโนโลยีมำปรับใช้ในกำรทำงำน

จัดทำโดยนำยจตุพร ลุยจันทร์ Page 3

แบ บ วั ด การเปิ ดเผยข้ อมู ล สาธารณ ะ (Open Data Integrity and Transparency
Assessment: OIT) เป็นแบบวัดให้หน่วยงำนผู้ตอบเลือกตอบว่ำมีหรือไม่ พร้อมทั้งระบุ URL เพื่อเชื่อมโยงไปยัง
แหล่งข้อมูลที่มีกำรเปิดเผย ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด ได้แก่
1. ตั ว ชี้ วัด ที่ 9 กำรเปิ ด เผยข้ อ มู ล โดยมี วัต ถุ ป ระสงค์ เป็ น กำรเผยแพร่ข้ อ มู ล ต่ ำง ๆ เพื่ อ ให้
สำธำรณะชนได้รับทรำบ ผ่ำนเว็ปไซต์ของหน่วยงำน ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่
1. ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐำน ได้แก่
- ข้อมูลพื้นฐำน ประกอบด้วย 01 โครงสร้ำง, o2 ข้อมูลผู้บริหำร, o3 กำรติดต่อ, o4 แผน
ยุทธศำสตร์หรือแผนพัฒนำหน่วยงำน, o5 ข้อมูลกำรติดต่อ, o6 กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
- กำรประชำสัมพันธ์ ประกอบด้วย 07 กำรประชำสัมพันธ์
- กำรปฏิสัมพันธ์ข้อมูล ประกอบด้วย o8 Q&A (ต้องเป็นกำรสื่อสำรสองช่องทำงถึงจะตอบโจท์
ข้อนี้ได้ สำมำรถใช้ web broad ได้), o9 Social Network (ไม่สำมำรถใช้ web broad ได้)
2. ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 กำรบริหำรงำน ได้แก่
- กำรดำเนินงำน ประกอบด้วย o10 แผนดำเนินงำนประจำปี, o11 รำยงำนกำรกำกับ
ติดตำมกำรดำเนินงำน ประจำปีรอบ 6 เดือน, o12 รำยงำนผลกำรดำเนินงำนประจำปี
- กำรปฏิบัติงำน ประกอบด้วย o13 คู่มือหรือมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน
- กำรให้บริกำร ประกอบด้วย o14 คู่มือหรือมำตรฐำนกำรให้บริกำร, o15 ข้อมูลเชิงสถิติ
กำรให้ บริกำร, o16 รำยงำนผลกำรสำรวจควำมพึงพอใจกำรให้ บริกำร, o17 E–Service
(ช่องทำงกำรร้องเรียนไม่ถือว่ำเป็น E–Service)
3. ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 กำรบริหำรเงินงบประมำณ ได้แก่
- แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจำปี ประกอบด้วย o18 แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ
ประจำปี, o19 รำยงำนกำรกำกับติดตำมกำรใช้จ่ำยรำยงำนกำรกำกับติดตำมกำรใช้จ่ำย,
o20 รำยงำนผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจำปี
- กำรจั ดซื้อจั ดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัส ดุ ประกอบด้วย o21 แผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือ
แผนกำรจัดหำพัสดุ, o22 ประกำศต่ำง ๆ เกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุ ,
o23 สรุปผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุรำยเดือน (ถ้ำไม่ได้จำแนกข้อมูลกำร
จั ดซื้อจั ด จ้ ำงเป็ น รำยเดือนไม่ ส ำมำรถตอบโจทย์ข้อ o23 ได้), o24 รำยงำนผลกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี
4. ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล ได้แก่
- กำรบริ ห ำรและพั ฒ นำทรั พ ยำกรบุ ค คล ประกอบด้ ว ย o25 นโยบำยกำรบริ ห ำร
ทรัพยำกรบุคคล, o26 กำรดำเนินกำรตำมนโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล, o27
หลั กเกณฑ์ กำรบริห ำรและพั ฒ นำทรัยำกรบุคคล (หลั กเกณฑ์กำรบริห ำรและพั ฒ นำ
ทรัพยำกรบุคคลต้องครบทั้ง 5 ข้อองค์ประกอบ), o28 รำยงำนกำรบริหำรและพัฒนำ
ทรัพยำกรบุคคลประจำปี
5. ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 กำรส่งเสริมควำมโปร่งใส ได้แก่
- กำรจั ดกำรเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ ประกอบด้วย o29 แนวปฏิบั ติ
กำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ (ต้องเป็นกำรร้องเรียนเรื่องกำร
ทุจริตและประพฤติมิชอบเท่ำนั้น เรื่องกำรจัดซื้อจัดจ้ำงไม่สำมำรถใช้ได้ , o30 ช่องทำง
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แจ้งเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ (ช่องทำงกำรร้องเรียนต้องอยู่บนเว็ปไซต์
หลักของหน่ว ยงำน ไม่แนะนำช่องทำงเดียวกับ o8 และo32), o31 ข้อมูล เชิงสถิติ
เรื่องร้องเรียนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี (กรณีที่ไม่ปรำกฏข้อร้องเรียนให้
ระบุในเว็ปไซต์ของหน่วยงำนว่ำไม่มีข้อร้องเรียนไม่ใช่ระบุในระบบ OIT)
- กำรเปิดโอกำสให้เกิดกำรมีส่วนร่วม ประกอบด้วย o32 ช่องทำงกำรรับฟังควำมคิดเห็น,
o33 กำรเปิดโอกำสให้เกิดกำรมีส่วนร่วม (ครอบคลุมถึงบุผู้มีส่วนได้เสียทั่งภำยในและ
ภำยนอกหน่วยงำน)
2. ตัวชี้วัดที่ 10 กำรป้องกันกำรทุจริต ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย
1. ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 กำรดำเนินกำรเพื่อป้องกันกำรทุจริต ได้แก่
- เจตจำนงสุจริตของผู้บริหำร ประกอบด้วย o34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหำร, o35 กำรมี
ส่วนร่วมของผู้บริหำร (ส่วนร่วมของผู้บริหำรต้องเกี่ยวกับควำมโปร่งใสภำยในหน่วยงำน)
- กำรประเมินควำมเสี่ยงเพื่อป้องกันกำรทุจริต ประกอบด้วย o36 กำรประเมินควำมเสี่ยง
กำรทุ จ ริ ตประจ ำปี , o37 กำรดำเนิ นกำรเพื่ อจั ดกำรควำมเสี่ ยงกำรทุจ ริต (ต้ องเป็ น
กิจกรรม อบรม หรือประชุม ชี้แจง เช่น รูปถ่ำยกำรอบรม วัตถุป ระสงค์ และจะต้อ ง
ดำเนินกำรก่อนกำรประเมิน)
- กำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมองค์กร ประกอบด้วย o38 กำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมองค์กร
- แผนป้องกันกำรทุจริต ประกอบด้วย o39 แผนปฏิบัติกำรป้องกันทุจริต, o40 รำยงำน
กำรกำกับติดตำมกำรดำเนินกำรป้องกันกำรทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน, o41 รำยงำน
ผลกำรดำเนินกำรป้องกันทุจริตประจำปี
2. ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มำตรกำรภำยในเพื่อป้องกันกำรทุจริต ได้แก่
- มำตรกำรส่งเสริมควำมโปร่งใสและป้องกันกำรทุจริตภำยในหน่วยงำน ประกอบด้วย
o42 มำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสภำยในหน่วยงำน (วิเครำะห์ในส่วนที่
ต้องพัฒนำ ปรับปรุงในส่วนใด อย่ำงไรและมำตรกำรขับเคลื่อนกำรส่งเสริมคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใสภำยในหน่วยงำน), o43 กำรดำเนินกำรตำมมำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใสภำยในหน่วยงำน (เป็นกำรแสดงผลกำรดำเนินงำนตำม o42)
จำกกำรเข้ำร่วมโครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรดังกล่ำวบุคลำกรสำนักงำนธรรมำภิบำลและกำร
บริหำรควำมเสี่ยง ได้ทำแบบทดสอบ Pre-test และ Post – test ผลกำรทำแบบทดสอบ ดังนี้
ลำดับ
ชื่อ – สกุล
Pre-test
Post – test
1. ผู้ชว่ ยศำสตรำจำรย์ศุภสิทธิ์ จำรุพัฒน์หิรัญ
6
9
(ประธำนกรรมกำรสำนักงำนธรรมำภิบำลฯ)
2. นำงสำวสุกัญญำ เปลี่ยนศรี
7
10
3. นำยชัยวัฒน์ ห้วงน้ำ
0
10
4. นำงสำวดวงกมล บูรณเพ็ง
6
10
5. นำงสำวบุศยำ แฟงทอง
6
8
6. นำงสำวปริษฎี ห้วงน้ำ
1
10
7. นำงสำวขวัญฤทัย ทองสุข
8
10
8. นำยจตุพร ลุยจันทร์
5
10
9. นำงสำวจรรยำรัตน์ แสงกฤษเพ็ชร์
5
10
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ภำพประกอบโครงกำรอบรม

จัดทำโดยนำยจตุพร ลุยจันทร์ Page 6

จัดทำโดยนำยจตุพร ลุยจันทร์ Page 7

