
ผลการด าเนินงาน 

ตามท่ีส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
ไดด้ าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 



                                                         
ส่วนราชการ  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  สพป.สกลนคร เขต ๑  โทร ๐๔๒ ๙๗๐๒๑๐ 

ที.่.................../๒๕๖๒         วันที่    ๑๘     มิถุนายน    ๒๕๖๒ 
 

เรื่อง  ประชุม  “ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
        ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๒”   

เรียน  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
 

 ๑. เรื่องเดิม 

    ด้วย ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้จัดท าโครงการ 
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๖๒   ก าหนดให้มีกิจกรรม      
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ  
๒๕๖๒ โดยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นผู้ประเมินผลคุณธรรมและความโปร่งใส     
ในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  

๒. สาระส าคัญ/ข้อเท็จจริง  

    ในการนี้  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ ก าหนดให้มีการประชุม 
“ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ  
๒๕๖๒” ในวันที่  ๒๑  มิถุนายน  ๒๕๖๒  ตั้งแต่เวลา   ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.  ณ  ห้องประชุม  โรงเรียนเชิงชุม
ราษฎร์นุกูล  โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่ต้องเข้าอบรม คือ  ผู้อ านวยการสถานศึกษา จ านวน  ๙๐ คน และครูผู้สอน 
จ านวน  ๑๐ คน  รวมทั้งสิ้น  ๑๐๐ คน   
 

  ๓. กฎหมาย/ ระเบียบ/หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 
- 

 

  ๔. ข้อควรพิจารณา/เพื่อโปรดทราบ/พิจารณา  เห็นควรด าเนินการดังนี้  
๔.๑ เพ่ือโปรดทราบ 
๔.๒ เพ่ือแจ้งให้โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายทราบ และด าเนินการประเมินตามแบบ EIT 
๔.๓ เพ่ือแจ้งขอความอนุเคราะห์สถานที่โรงเรียนโรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล คือห้องประชุม ห้อง

คอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง  
  ๔.๓ หากเห็นชอบโปรดลงนามในหนังสือราชการนี้  

 
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกข้อความ 

 



 
 

 
ที่ ศธ ๐๔๑๔๒/ ๑๔๕๗                          ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา  
               สกลนคร เขต ๑ ถนนนิตโย  อ าเภอเมือง 
                                                                                 จังหวัดสกลนคร    ๔๗๐๐๐ 
 

 .  ๑๘     มิถุนายน    ๒๕๖๒ 

เรื่อง  ประชุม  “ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
        ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๒” 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียน (ตามรายชื่อแนบ) 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑. รายชื่อผู้อ านวยการโรงเรียนและครูผู้สอนที่เข้าร่วมอบรม              จ านวน ๑ ชุด 
  ๒. ก าหนดการอบรม      จ านวน ๑ ฉบับ 

            ด้วย ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้จัดท าโครงการ 
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ก าหนดให้มีกิจกรรม      
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ  
๒๕๖๒ โดยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นผู้ประเมินผลคุณธรรมและความโปร่งใส     
ในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา นั้น 

       ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ ก าหนดให้มีการประชุม “ประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๒”   
ในวันที่  ๒๑  มิถุนายน  ๒๕๖๒  ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๓๐–๑๖.๐๐ น.  ณ ห้องประชุม  โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล  
โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่ต้องเข้าอบรม คือ  ผู้อ านวยการสถานศึกษา จ านวน ๙๐ คน และครูผู้สอน จ านวน ๑๐ คน  
รวมทั้งสิ้น ๑๐๐ คน  ตามบัญชีรายชื่อในสิ่งที่ส่งมาด้วยในข้อ ๑  ทั้งนี้ให้ผู้เข้าอบรมตามรายชื่อน าชื่อจดหมาย
ไปรษณีย์อิเล็กโทรนิกส์ (E-mail) ของโรงเรียนมาด้วยในวันอบรม 

  จึงเรียนมาเพ่ือทราบและด าเนินการ 

                 ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 

 
 
กลุ่มงานส่งเสรมิพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
สพป.สกลนคร เขต ๑  โทร/โทรสาร ๐๔๒ ๙๗๐๒๑๐ 
นายไพบูรณ์   ค าภูมี  ผูป้ฏิบัติ โทร ๐๘ ๗๙๙๑ ๔๕๖๖ 

 

“อยู่สกล รักสกล ท ำเพ่ือสกลนคร” 
 

 



 
 
 
ที ่ศธ ๐๔๑๔๒/ ๑๔๕๘                     ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ 
                       สกลนคร เขต ๑  ถนนนิตโย  อ ำเภอเมือง 
                       จังหวัด สกลนคร ๔๗๐๐๐ 
 

 ๑๘  มิถุนำยน  2562 
 

เรื่อง  ขอควำมอนุเครำะห์ใช้สถำนที่ 
 

เรียน  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเชิงชุมรำษฎร์นุกูล 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ก าหนดการอบรม      จ านวน      ๑     ฉบับ 

  ด้วย ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต 1 จะจัดกำรประชุมเรื่อง  
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ  
๒๕๖๒ โดยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นผู้ประเมินผลคุณธรรมและความโปร่งใส  
ในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา นั้น 
 

  เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรจัดกำรประชุมดังกล่ำว เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต 1 จึงขอควำมอนุเครำะห์ใช้สถำนที่ห้องประชุม ห้องคอมพิวเตอร์
อินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูง และเครื่องเสียงโรงเรียนเชิงชุมรำษฎร์นุกูล ในกำรจัดกำรประชุมฯ ในวันที่ 2๑ มิถุนำยน 
2562 เวลำ 08.00 น. เป็นต้นไป และหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำจะได้รับควำมอนุเครำะห์จำกท่ำนด้วยดีเช่นเคย   
  

จึงเรียนมำเพ่ือทรำบและพิจำรณำ 
 
 

 ขอแสดงควำมนับถือ 

 
 
 

(นายไพรวัลย์  จันทะนะ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 

 
 
 
 
 
กลุ่มงานส่งเสรมิพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
สพป.สกลนคร เขต ๑  โทร/โทรสาร ๐๔๒ ๙๗๐๒๑๐ 
นายไพบูรณ์   ค าภูมี  ผูป้ฏิบัติ โทร ๐๘ ๗๙๙๑ ๔๕๖๖ 

 

“อยู่สกล รักสกล ท ำเพื่อสกลนคร” 
 



 
ก าหนดการประชุม “ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 

ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๒” 
 วันที่  ๒๑   มิถุนายน   ๒๕๖๒  ณ ห้องประชุม โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 

 
  
๐๘.๐๐-๐๙.๐๐ น.   ลงทะเบียน 
๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น.   พิธีเปิดโดย นายไพรวัลย์  จันทะนะ  ผู้อ านวยการ สพป.สกลนคร เขต ๑ 
๑๐.๐๐-๑๑.๐๐ น.   การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (External Integrity and Transparency : EIT)  
                          (โดย ดร.สมพร  หลิมเจริญ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา) 
๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ น.  การศึกษาระบบการประเมินและวิธีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน

ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  (โดย ศน. สมนึก พิมพ์นนท์) 
๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น.   พักรับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.   แบ่งกลุ่มผู้เข้าประชุม ศึกษาระบบและวิธีการประเมิน ด าเนินการประเมินตามแบบ EIT 

(ศน. ไพบูรณ์  ค าภูมี และศน. สมนึก พิมพ์นนท์)   
                                          
* เวลา ๑๐.๓๐-๑๐.๔๕น.และ ๑๔.๓๐-๑๔.๔๕ น. พักรับประทานอาหารว่าง  ก าหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้   

ตามความเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อมูลผู้มสี่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 

ที ่
ชื่อ - นามสกุล * 
(ไม่ใส่ค าน าหน้า) 

อีเมล ์ * ประเภทการติดต่อ * 

1 ชัญโญ  ใครบุตร Chanyo2504@gmail.com งำนหลักของหน่วยงำน 

2 ทองอยู่   เพียรภำยลุน  Tongyoo2506@gmail.com งำนอ่ืนๆ 

3 สุทัศน์  ชุณห์วิจิตรำ krusuthatchun@gmail.com งำนจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจดัหำพสัด ุ

4 วรรฒมล บรรจงเลี้ยง Wattamon77@gmail.com งำนอ่ืนๆ 

5 นพมำศ   วรผำบ  Noppamart2515@hotmail.com งำนจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจดัหำพสัด ุ

6 นำงสำวณัฐพร  พรมวัง Nudta_pom@gmail.com งำนอ่ืนๆ 

7 ว่ำท่ีร้อยตรีอภสิิทธ์ิ ดำโอภำ  tasalareb@yahoo.com งำนหลักของหน่วยงำน 

8 วนิดำ   ภูช ำน ิ natalkumka@gmail.com งำนสนับสนุน 

9 ฐำนุพงษ ์  เลิศวรรณวัชร ์ phayukwong@gmail.com งำนสนับสนุน 

10 อนุสิทธ์ิ   นำมโยธำ  Anusit.2513@gmail.com งำนหลักของหน่วยงำน 

11 สุพรทิพย ์   เกษมสิน Supornthip505@gmail.com งำนหลักของหน่วยงำน 

12 ทวีเดช    แสนชนม ์  mungkun_se@hotmail.com งำนหลักของหน่วยงำน 

13 สำยสมร   พุทธิไสย napoku1@hotmail.com งำนจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจดัหำพสัด ุ

14 กัลยำ สิงหส์ุธรรม Kunlaya6@hotmail.com งำนอ่ืนๆ 

15 ประสบชัย   บุญแสง boon_rlk@hotmail.com งำนหลักของหน่วยงำน 

16 สุนทร  หนูอินทร ์ nayowattanaschool@gmail.com.com งำนหลักของหน่วยงำน 

17 สุนันท์  หลวงศร ี sunanl_2507@hotmail.com งำนสนับสนุน 

18 พรรมำหำ   เพชรพรรณ  bor21147230@gmail.com งำนจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจดัหำพสัด ุ

19 ผดุง  ประพันธ ์ nbs2481@hotmail.com งำนจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจดัหำพสัด ุ

20 ปำรณทัตต ์ แสนวิเศษ napieng@hotmail.com งำนจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจดัหำพสัด ุ

21 นำยนิรันดร์ วงศ์ษำพำน Nirundon_1@gmail.com งำนอ่ืนๆ 

22 สกลรตัน ์   มุกดำ bankokpu@thaimail.com งำนอ่ืนๆ 

23 นำยวิษณุ ซ้ำยสุพรรณ  Wisanu014@gmail.com งำนสนับสนุน 

24 สรำวุฒิ    พำเสน่ห ์  Sarawoot0515@gmail.com งำนจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจดัหำพสัด ุ

25 ประยงค ์ อินธิกำย  tongkhop_tk@hotmial.co.th งำนสนับสนุน 

26 อุดมลักษณ์ ค ำภูม ี Udomluck26@gmail.com งำนอ่ืนๆ 

27 อุทิศ    ขันเงิน namon59school@gmail.com งำนสนับสนุน 

28 บุญธรรม  ลือชัย Boontam0821043620@gmail.com งำนหลักของหน่วยงำน 

29 ชัยวัฒน์  วำทะวัฒนะ mueangskn@hotmail.com งำนหลักของหน่วยงำน 

30 นำงวงค์เดือน คุณพิภำค  Wongdoun_kun@gmail.com งำนอ่ืนๆ 

31 นำงเขมิกำ ศรีวรรณะ  Kammika_sri@hotmail.com งำนอ่ืนๆ 

32 นำงสำวเบญจมำศ จรรยำวด ี Benjamas_jun@gmail.com งำนอ่ืนๆ 

33 
นำงนงครำญ พรหมสำขำ ณ 
สกลนคร 

Nongkan018@hotmail.com งำนอ่ืนๆ 
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ที ่
ชื่อ - นามสกุล * 
(ไม่ใส่ค าน าหน้า) 

อีเมล ์ * ประเภทการติดต่อ * 

34 นำงสมจิต จันทรพเนำว ์ Somjit_jun@gmail.com งำนอ่ืนๆ 

35 มุงคุณ  สีหำมำตย ์ Dongchon0019@gmail.com งำนหลักของหน่วยงำน 

36 พงษ์ศักดิ์  ระแวงวรรณ   khoklor@hotmail.com งำนหลักของหน่วยงำน 

37 พิทักษ์     ไชยโคตร Banpungsc0138@gmail.com งำนอ่ืนๆ 

38 ส ำรำญ   ค ำชมภ ู  Hs4Kui@hotmail.com งำนหลักของหน่วยงำน 

39 ศิริวรรณ    พลเศษ  kupooki@gmail.com งำนจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจดัหำพสัด ุ

40 นายชินวัฒน์ โถบ ารุง Chinnawat@gmail.com งำนหลักของหน่วยงำน 

41 นรินทร ์    มลำวำสน ์ nongkae@hotmail.com งำนสนับสนุน 

42 ธันยภรณ์ ค ำภูษำ Sanny2043@hotmail.com งำนอ่ืนๆ 

43 วัฒนำ  ขัดสี Wat.knud@gmail.com งำนจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจดัหำพสัด ุ

44 ปำนพันธ ์   กำญจพันธ์  Phanpan06@gmail.com งำนหลักของหน่วยงำน 

45 อรัญญำ   ชนะเพีย nbk2498@hotmail.com งำนอ่ืนๆ 

46 วชิรเมษฐ ์  บ ำรุงผดุงวิทย ์ platongschool@hotmail.com งำนจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจดัหำพสัด ุ

47 อุทัน  วงศ์ศรียำ numpumail@yahoo.com งำนอ่ืนๆ 

48 ชัยวัฒน์   แก้วหล่อ  dck.school@gmail.com งำนหลักของหน่วยงำน 

49 อุทัย  อินธิแสง banphon@gmail.com งำนสนับสนุน 

50 สุปัน      วงษ์อุ่น nongphue2554@hotmail.com งำนอ่ืนๆ 

51 สิริรตัน ์ ง้ิวโสม  bm_@hotmail.com งำนจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจดัหำพสัด ุ

52 จันทร์สุดำ    จันทะพรหม  naooy.kom1@gmail.com งำนหลักของหน่วยงำน 

53 วรำภัสร ์ แก้วเมืองพัชรกุล  Warapat2015@gmail.com งำนหลักของหน่วยงำน 

54 ถนอม    แพงค ำฮัก Tanom19621@gmail.com งำนอ่ืนๆ 

55 ณัฐพงษ ์   โพนพันธ ์ houycan@Gmail.com งำนสนับสนุน 

56 ศักดิ์ชำย    แก้วดี anubanphuphan@gmail.com งำนอ่ืนๆ 

57 อิสระภำพ นำมละคร  tongmon13@gmail.com งำนหลักของหน่วยงำน 

58 เชิดศักดิ์ สิงหส์ุพรรณ  singhachert@yahoo.com งำนหลักของหน่วยงำน 

59 จูรีรัตน ์     ค ำเมือง Jurea112@gmail.com งำนจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจดัหำพสัด ุ

60 อุทุมพร    ทองวงษำ pracharsuksan@hotmail.co.th งำนหลักของหน่วยงำน 

61 นำยส ำรอง  เภำโพธิ ์ nakaew@outlook.co.th งำนอ่ืนๆ 

62 บรรพต  พิมพ์รส  tonpai2549@hotmail.com งำนอ่ืนๆ 

63 ดำวิทย ์ พุทธไิสย  koksa-at@windowlives.com งำนจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจดัหำพสัด ุ

64 ศุภชัย  บุญสิทธ์ิ yanglon2561@gmail.com งำนอ่ืนๆ 

65 นำงสุพัตรำ เจริญพงษ ์ Suwattra_j@hotmail.com งำนอ่ืนๆ 

66 นิติรักษ์     ไชยเพ็ชร  Nitirak5115@gmail.com งำนสนับสนุน 

67 ธีระพงษ ์ วำฒะวัฒนะ theerapongwatha@gmail.com งำนหลักของหน่วยงำน 

68 นำงปิ่นเกศ มณีเนตร pingate@hotmail.com งำนอ่ืนๆ 

https://data.bopp-obec.info/emis/showdetail.php?id=699750&Area_CODE=4701
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ที ่
ชื่อ - นามสกุล * 
(ไม่ใส่ค าน าหน้า) 

อีเมล ์ * ประเภทการติดต่อ * 

69 อุเทน       ทองสวัสดิ์ Phonthong.school@gmail.com งำนสนับสนุน 

70 วัชรินทร์ นำคอินทร์ Wacharin_naka@gmailc.om งำนอ่ืนๆ 

71 สุนทร  ไพค ำนำม siriras59@outlook.co.th งำนหลักของหน่วยงำน 

72 อดิเชษฐ ์     บรรดำตั้ง Phonyangkum@Thaimail.com งำนจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจดัหำพสัด ุ

73 สนอง  ศรีธรรมำ  banektschool@hotmail.com งำนจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจดัหำพสัด ุ

74 สงัด  งอยผำลำ  sangadn@gmail.com งำนจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจดัหำพสัด ุ

75 วัยพจน ์ ปัญจะ  anubantaongoi@gmail.com งำนจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจดัหำพสัด ุ

76 เวศ  กุตระแสง laophonkoh@yahoo.com งำนสนับสนุน 

77 ชัยศักดิ์   แสงวงศ์ nakabkae@hotmail.com งำนจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจดัหำพสัด ุ

78 กษมน  มังคละคีร ี Kasamon55@gmail.com งำนอ่ืนๆ 

79 กิตติศักดิ ์   นำมวงศ ์ natong2556l@hotmail.com งำนสนับสนุน 

80 จันทร์จิรำ จันทะหงส ์ jjantahong@gmail.com งำนอ่ืนๆ 

๘๑ ปรีชำ    สวัสด ี wbs_bo@yahoo.co.th งำนจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจดัหำพสัด ุ

8๒ วีระ  พลเศษ banchanphenschool@gmail.com งำนจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจดัหำพสัด ุ

8๓ สงวนศักดิ ์   รำชแผ้ว  Madnathom@hotmail.com งำนสนับสนุน 

8๔ พงษ์หรัณย์ มากกลาง phong4599@gmail.com งานอ่ืนๆ 

8๕ อภิชำติ  แสนภูวำ shatpoowa@gmail.com งำนหลักของหน่วยงำน 

8๖ วัฒนำ  เติมทำนำม buakuru@hotmail.com งำนอ่ืนๆ 

8๗ นำยอิสเรศ เสง่ียมวัฒนะ Isarate_sa@gmail.com งำนหลักของหน่วยงำน 

8๘ อรุณ  ผิวละมลุ phawan@gmail.com งำนหลักของหน่วยงำน 

8๙ นำยสิทธิพล นันทะสุธำ  sitiphon@gmail.com งำนสนับสนุน 

๙๐ อรวรรณ      อุ่นวิเศษ auraviva14@gmail.com งำนจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจดัหำพสัด ุ

9๑ จำรึก  ชำวันด ี  Chawandee09@gmail.com งำนหลักของหน่วยงำน 

9๒ กุศล  ชุมปัญญำ  Kusol13@hotmail.com งำนจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจดัหำพสัด ุ

9๓ วชิรพงศ์  วงศ์มหำชัย   Wachirapong.w@gmail.com งำนจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจดัหำพสัด ุ

9๔ เสง่ียม   ถึงนำมลี kudhai@windowslive.com งำนอ่ืนๆ 

9๕ วิสูตร  สวนไผ ่ chompupan@gmail.com งำนอ่ืนๆ 

9๖ ธุรกิจ    พิมพ์แพง thuppang@gmail.com งำนอ่ืนๆ 

๙๗ ส ำรวย พิมพ์มลีำย Samruay719@gmail.com งำนสนับสนุน 

๙๘ นิรุตติ ์  พลบุตร Paphangschool@hotmail.com งำนอ่ืนๆ 

๙๙ นำยไพบูรณ์ ค ำภมู ี   

๑๐๐ นำงสำวโชติกำ กุณสิทธ์ิ   

๑๐๑ นำยสมพร หลิมเจรญิ   
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สรุปการอบรม  

การน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในสถานศึกษา  
วันที่ 5-6 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมอิมพีเรียลสกล จังหวัดสกลนคร  

 
ข้อมูลทั่วไป 

1. กลุ่มเป้าหมาย  
ในการจัดอบรมในครั้งนี้ กลุ่มเป้าหมายคือ ครูที่ท าหน้าที่หัวหน้าบริหารงานวิชาการโรงเรียน จ านวน 175 คน  

2. กลุ่มเป้าหมายแยกตามต าแหน่ง 
ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย  19 คน ครู 133 คน ผู้อ านวยการโรงเรียน 3 คน 

3. แยกตามเพศ   ชาย  34 คน   หญิง 121 คน 
4. แยกตามวุฒิการศึกษา ต ากว่าปริญญาตรี 1 คน   ปริญญาตรี 93 คน   ปริญญาโท 59 คน และปริญญาเอก 2 คน 

ข้อค าถามความพึงพอใจเกี่ยวกับการอบรม 
1. ระยะเวลาในการอบรม ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจมาก 
2. สถานที่ในการอบรมมีความเหมาะสม ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจมากที่สุด 
3. อาหารว่างมีความเหมาะสม ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจมาก 
4. อาหารมีความเหมาะสมและพอเพียง ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจมาก 
5. วิทยากรมีความรู้สามารถถ่ายทอดความรู้ได้เป็นอย่างดี ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจมากที่สุด 
6. ใบงาน-กิจกรรมมีประโยชน์และเหมาะสม ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจมาก 
7. ผู้เข้ารับการอบรมเกิดความรู้ความเข้าใจในหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจมาก 
8. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจมาก 
9. อยากให้มีการอบรมแบบนี้อีก ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจมาก 

ประมวลภาพถ่าย 

















 
 


