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ค าน า 

  รายงานนี้  เป็นรายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ธรรมาภิบาล  
ในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต) ปีงบประมาณ 2563 โรงเรียนวัดนางสาว 
(ถาวรราษฎร์บ ารุง) โดยรวบรวมข้อมูลส าคัญเกี่ยวกับผลการด าเนินงานในภาพรวมของโครงการ 

 ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านท่ีให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการด าเนินโครงการรายงาน และ  
รวมรวมข้อมูล ท าให้เอกสารฉบับนี้เสร็จสมบูรณ์ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อ  
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้ท่ีสนใจ สามารถน าไปประยุกต์ ใช้ให้เกิดประโยชน์และพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา 
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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ส่วนที่ 1 

บทน า 

หลักการและเหตุผล 

  ตามท่ีรัฐบาลมีนโยบายว่าด้วยการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินท่ีมีธรรมภิบาลและการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐและนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการท่ีว่าด้วยการบริหารและ
การปฏิบัติราชการกระทรวงในทุกระดับ จะต้องให้ความส าคัญกับการบูรณาการการปฏิบัติของทุกหน่วยงาน 
ในสังกัด ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ตลอดจนให้ความส าคัญกับการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงาน  
ด้านการศึกษาท่ีถูกต้อง รวดเร็วและตรงกับความต้องการของสังคม ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ีเน้นการเร่งสร้างระบบให้ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเป็นองค์กร 
ท่ีมีคุณภาพ แข็งแกร่งและมีประสิทธิภาพ มีความสามารถรับผิดชอบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีมีคุณภาพและ
มาตรฐานได้เป็นอย่างดี รวมถึงสอดคล้องกับปฏิญญาโรงเรียนสุจริต ด้านการป้องกัน ด้านการปลูกฝังและ 
ด้านการสร้างเครือข่ายและสอดคล้องกับคุณลักษณะโรงเรียนสุจริต ทักษะกระบวนการคิด ซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย 
อยู่อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ 

  โรงเรียนวัดนางสาว(ถาวรราษฎร์บ ารุง) ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวจึงได้จัดท าโครงการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต) นี้ขึ้น 

วัตถุประสงค์ 
  เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) 

เป้าหมาย 

1. บุคลากรในโรงเรียนวัดนางสาว(ถาวรราษฎร์บ ารุง) ได้รับการพัฒนาเกี่ยวกับการกระท าท่ีถือเป็นเรื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงาน และกรอบการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) จ านวน 77 คน 

 

 

 

 



เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

1. บุคลากรมีคุณลักษณะ 5 ประการและสามารถน าไปใช้ในการปฏิบัติงานตามหน้ าท่ีจนเกิดเป็นผลส าเร็จ  
เป็นวิถีชีวิตองค์กร น าไปสู่การเป็นเขตสุจริตท่ียั่งยืนและสร้างความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ 

2. บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้สอดคล้องกับดัชนีการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ 5 ประการ และสามารถน าไปใช้ในการปฏิบัติงานตามหน้าท่ีจนเกิดเป็นผลส าเร็จ เป็นวิถีชีวิต
องค์กร น าไปสู่การเป็นเขตสุจริตท่ียั่งยืนและสร้างความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

  กิจกรรมที่ 1 ประกาศเจตนารมณ์สุจริตในการบริหารงาน และนโยบายการสร้างคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงาน 

 1.1 ก าหนดปฏิทินการด าเนินงาน 
 1.2 วิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
 1.3 จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามทุจริต โรงเรียนวัดนางสาว(ถาวรราษฎร์บ ารุง) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 
  1.4 จัดท าประกาศเจตนารมณ์สุจริตในการบริหารงาน และนโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงาน 

  กิจกรรมที่ 2 พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรเขตสุจริต 
  2.1 ก าหนดปฏิทินการด าเนินงาน 
 2.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การกระท าท่ีถือเป็นเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน” 
  กิจกรรมที่ 3 การประชุมวิเคราะห์เกี่ยวกับโรงเรียนสุจริต 
  3.1 ประชุมวิเคราะห์ SWOT โรงเรียนสุจริต 
  3.2 สรุปผลและก าหนดแนวทางการน าไปปฏิบัติ 

กิจกรรมที่ 4 ประกวดส่ือออนไลน์ประชาสัมพันธ์รณรงค์ต่อต้านการทุจริต 
  4.1 ก าหนดปฏิทินการด าเนินงาน 
  4.2 ประชาสัมพันธ์การประกวดในโรงเรียน 
 4.3 ด าเนินการประกวดตามปฏิทินท่ีก าหนดไว้ 

  



  กิจกรรมที่ 5 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของโรงเรียนวัดนางสาว 
(ถาวรราษฎร์บ ารุง) (ITA) 

 5.1 ศึกษาตัวชี้วัดคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 
 5.2 วิเคราะห์ผลการประเมินตัวช้ีวัดคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) เพื่อปรับปรุงการด าเนินงาน 
 5.3 มอบหมายผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

1. ร้อยละ 100 ของบุคลากรมีคุณลักษณะ 5 ประการปละสามารถน าไปใช้ในการปฏิบัติงานตามหน้าท่ีจนเกิด
เป็นผลส าเร็จ เป็นวิถีชีวิตองค์กร น าไปสู่การเป็นเขตสุจริตท่ียั่งยืนและสร้างความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ 

2. ร้อยละ 100 บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้สอดคล้องกับดัชนีการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 5 ประการ และสามารถน าไปใช้ในการปฏิบัติงานตามหน้าท่ีจนเกิดเป็นผลส าเร็จ 
เป็นวิถีชีวิตองค์กร น าไปสู่การเป็นเขตสุจริตและสร้างความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ 

งบประมาณ 
  เงินงบประมาณ สพฐ. 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) 

การประเมินผลการด าเนินงาน 
  ประเมินตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. บุคลากรมีคุณลักษณะ 5 ประการและสามารถน าไปใช้ในการปฏิบัติงานตามหน้าท่ีจนเกิดเป็น
ผลส าเร็จ เป็นวิถี ชีวิตองค์กร น าไปสู่การเป็นเขตสุจริต ท่ียั่งยืนและสร้างความพึงพอใจแก่ ผู้รับบริการ 
  2. บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้สอดคล้องกับดัชนีการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการด า เนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ 5 ประการ และสามารถน าไปใช้ในการปฏิบัติงานตามหน้าท่ีจนเกิดเป็นผลส าเร็จ เป็นวิถี
ชีวิตองค์กรน าไปสู่การเป็นเขตสุจริตท่ียั่งยืนและสร้างความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ 

 

 

 



ส่วนที่ ๒ 
วิธีการด าเนินการ 

กิจกรรมที่ ๑ ประกาศเจตนารมณ์สุจริตในการบริหารงาน  และนโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงาน จัดท าประกาศเจตนารมณ์สุจริตในการบริหารงาน และนโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของโรงเรียนวัดนางสาว(ถาวรราษฎร์บ ารุง) จ านวน ๒ ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 

กิจกรรมที่ ๒ พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรเขตสุจริต 

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การกระท าท่ีถือเป็นเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน ในวันท่ี ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมี
วิทยากร นอกจากนี้ได้วิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยมี ผอ. 
โรงเรียนวัดนางสาว(ถาวรราษฎร์บ ารุง) เป็นผู้น ากิจกรรมวิเคราะห์ความเส่ียงดังกล่าว ซึ่งก าหนดความเส่ียงท่ี
เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จ านวน ๔ ประเด็นหลัก ดังนี้ 

๑. การใช้เวลาราชการในการห ากิจธุระส่วนตัว 

๒. น าทรัพย์ราชการไปใช้ส่วนตัว 

๓. การเพิกเฉยต่อผลประโยชน์ส่วนรวม 

๔. การจัดซื้อวัสดุส านักงาน 

 เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ท่ีจะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) 
ของแต่ละปัจจัยเส่ียงแล้วจึงน าผลท่ีได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง และผลกระทบ
ของความเส่ียงต่อกิจกรรม หรือภารกิจของหน่วยงาน ว่าก่อให้เกิดระดับของความเส่ียงในระดับใดของตารางความ
เส่ียง ซึ่งจะท าให้ทราบว่ามีความเส่ียงใดเป็นความเส่ียงสูงสุดท่ีจะต้องบริหารจัดการก่อน 

ล าดับ ปัจจัยความเสี่ยงในการเกิดทุจริต โอกาส ผลกระทบ ระดับ 
ความเสี่ยง 

ล าดับ 
ความเสี่ยง 

๑. การใช้เวลาราชการในการห ากิจธุระส่วนตัว ๓ ๑ ๓ (๑) 
๒. น าทรัพย์ราชการไปใช้ส่วนตัว ๒ ๑ ๒ (๒) 
๓. การเพิกเฉยต่อผลประโยชน์ส่วนรวม ๒ ๑ ๒ (๓) 
๔. การจัดซื้อวัสดุส านักงาน ๑ ๑ ๑ (๔) 

 

 

 

 



กิจกรรมที่ ๓ การประชุมวิเคราะห์เกี่ยวกับโรงเรียนสุจริต 

วันอังคารท่ี 25 มิถุนายน พ.ศ.๒๕63 คณะผู้บริหารและบุคลากรโรงเรียนวัดนางสาว(ถาวรราษฎร์บ ารุง) เข้า
ประชุมและแลกเปล่ียนเรียนรู้ มีวิทยากรบรรยายความรู้และให้แนวคิดในการด าเนินงาน พร้อมท้ังบุคลากรร่วมให้
การต้อนรับและแลกเปล่ียนเรียนรู้ในเรื่อง ITA 

จากการสอบถามความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมกิจกรรมประชุมและแลกเปล่ียนเรียนรู้เกี่ยวกับรูปแบบให้ความรู้และ
ประสบการณ์ และความรู้ท่ีได้รับเพิ่มขึ้นจากการประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้ ความพึงพอใจในภาพรวมโดยใช้แบบ
ประเมินความพึงพอใจ ๔ ระดับ พบว่าทุกรายการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด 

กิจกรรมที่ ๔ ประกวดส่ือออนไลน์ ประชาสัมพันธ์รณรงค์ต่อต้านการทุจริต 

โรงเรียนได้ประชาสัมพันธ์การประกวดภาพยนตร์ส้ัน และนักเรียนโรงเรียนวัดนางสาวได้จัดท าในหัวข้อ “ซื่อสัตย์” 
ใหน้ักเรียนมีส่วนร่วมในแสดงออกด้านการด าเนินงาน 

กิจกรรมที่ ๕ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน (ITA)  

๑. ศึกษาตัวช้ีวัดคุณธรรมและความโปร่งใส(ITA) ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิเคราะห์แผนการด าเนินงาน
เพื่อศึกษาและด าเนินงานเพื่อมอบหมายผู้รับผิดชอบรวบรวมเอกสารท่ีเกี่ยวข้องตามตัวช้ีวัดคุณธรรมและความ
โปร่งใส(ITA) 

๒. แต่งต้ังคณะกรรมการการด าเนินงานเพื่อมอบหมายผู้รับผิดชอบรวบรวมเอกสารท่ีเกี่ยวข้องตามตัวชี้วัดคุณธรรม
และความโปร่งใส่ (ITA) 

๓. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและภายนอกตอบแบบส ารวจความคิดเห็นออนไลน์ (IIT,EIT) ระหว่าง  เดือนสิงหาคม 
พ.ศ.๒๕๖๓ 

๔. คณะกรรมการจัดกระท าข้อมูลตามแบบส ารวจเชิงประจักษ์ (EBIT) และจัดส่งข้อมูลในระบบออนไลน์ ระหว่าง  
เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที่ ๓ 
ผลการด าเนินงาน 

  
จากการด าเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการ

ทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต) โรงเรียนวัดนางสาว(ถาวรราษฎร์บ ารุง) ส่งผล ดังนี้ 
 ๑. บุคคลากรในโรงเรียนวัดนางสาว(ถาวรราษฎร์บ ารุง) มีคุณลักษณะ ๕ ประการ อันได้แก่ ความซื่อสัตย์
สุจริต การมีจิตสาธารณะ รักความเป็นธรรม ความรับผิดชอบ และการมีชีวิตพอเพียง สามารถน าไปปฏิบัติงานตาม
หน้าท่ีจนเกิดผลส าเร็จ เป็นวิถีชีวิตองค์กร น าไปสู่การเป็นเขตสุจริตและสร้างความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ 
 ๒. บุคคลากรในโรงเรียนวัดนางสาว(ถาวรราษฎร์บ ารุง) มีพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์และเป็นแบบอย่างท่ีดีใน
การปฏิบัติงานให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครู 
 ๓. บุคคลากรในโรงเรียนวัดนางสาว(ถาวรราษฎร์บ ารุง) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต
ประพฤติมิชอบในวงการราชการและการปฏิบัติงาน สามารถน าไปใช้ในการปฏิบัติงานตามหน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต 
 ๔. ในการปฏิบัติงานของบุคคลากรโรงเรียนวัดนางสาว(ถาวรราษฎร์บ ารุง) ปฏิบัติด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และไม่เลือกปฏิบัติ ท าให้สถานศึกษาและผู้รับบริการมีความพึงพอใจ และช่ืนชมใน
การให้บริการ  
 ๕. โรงเรียนวัดนางสาว(ถาวรราษฎร์บ ารุง) ด าเนินงานเขตสุจริตมาอย่างต่อเนื่อง จนเป็นท่ียอมรับจาก
สถานศึกษา/ชุมชน/หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและเป็นแบบอย่างแก่สถานศึกษา 
๖. โรงเรียนวัดนางสาว(ถาวรราษฎร์บ ารุง) มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานเป็นไป
ตามเป้าหมายหรือสูงกว่าเป้าหมาย เพื่อผลักดันให้ดัชนี ภาพลักษณ์คอรัปช่ัน(CPI) ของประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ ๓ 
ประเมินผลโครงการ 

 โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (โครงการ
โรงเรียนสุจริต) ประกอบด้วยกิจกรรม ๕ กิจกรรมดังนี้ 
 กิจกรรมท่ี ๑ ประกาศเจตนารมณ์สุจริตในการการบริหารงาน และนโยบายการสร้างคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงาน 
 กิจกรรมท่ี ๒ พัฒนาสมรรถนะบุคลากรเขตสุจริต  
 กิจกรรมท่ี ๓ การศึกษาดูงานเขตสุจริตต้นแบบ 
 กิจกรรมท่ี ๔ ประกวดส่ือออนไลน์ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ต่อต้านการทุจริต  
 กิจกรรมท่ี ๕ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน (ITA) 
 ขอน าเสนอผลการประเมินกิจกรรมการศึกษาดูงานเขตสุจริตดังนี้ จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ๔๕ คน  
ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจจากการเข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานตามรายละเอียดดังนี้ 
 
ข้อ ประเด็น A SD ระดับความพึงพอใจ 
๑ รูปแบบการประชุมแลกเปล่ียน ให้ความรู้และประสบการณ์ ๕.๐๐ ๐ มากท่ีสุด 
๒ สถานท่ีมีความเหมาะสม ๔.๘๔ .๓๗ มากท่ีสุด 
๓ วิทยากรผู้บรรยายให้ความรู้และแลกเปล่ียนความรู้ ๕.๐๐ ๐ มากท่ีสุด 
๔ ความเหมาะสมของระยะเวลาท่ีจัดกิจกรรม ๕.๐๐ ๐ มากท่ีสุด 
๕ ประสบการณ์และความรู้ท่ีได้รับเพิ่มขึ้นจากการประชุม ๕.๐๐ ๐ มากท่ีสุด 
๖ ส่ิงอ านวยความสะดวกตลอดกิจกรรม ๔.๗๐ ๐.๕ มากท่ีสุด 
๗ ความพึงพอใจในภาพรวมของการประชุม ๕.๐๐ ๐ มากท่ีสุด 
  

จากการสอบถามความคิดเห็นผู้เข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาดูงานโดยใช้แบบประเมินพึงพอใจ ๕ ระดับ 
พบว่าทุกรายการประเมินอยู่ในระดับมากท่ีสุด  
สรุปผลการประเมิน  
 สรุปได้ว่ากิจกรรมส่งเสริมการศึกษาดูงานสุจริต ในครั้งนี้ประสบความส าเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์ของ
โครงการผู้เข้าร่วม โครงการมีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
 
 
 
  
 
 
 
 



ข้อเสนอแนะในการด าเนินงานคร้ังต่อไป  
 ควรจัดกิจกรรมเช่นนี้ทุกปี ท าให้ได้แนวคิดในการน ามาประยุกต์ใช้ กับการด าเนินงานตามภารกิจของ
โรงเรียนในครั้งนี้ประสบผลส าเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
 
ข้อเสนอแนะและการด าเนินงานคร้ังต่อไป 
 ควรจัดกิจกรรมเช่นนี้ทุกปี ท าให้ได้แนวคิดในการน ามาประยุกต์ใช้กับการด าเนินงานตามภารกิจของ
โรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ภาคผนวก 

 
 
 
 
 
 
 
 



แบบประเมินความพึงพอใจ 
การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เก่ียวกับโรงเรียนสุจริต 

วันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
โรงเรียนวัดนางสาว(ถาวรราษฎร์บ ารุง) 

 
 
ค าช้ีแจง 
 ท าเครื่องหมายท่ีตรงกับความคิดเห็นของท่าน 
 

ข้อ ประเด็น ระดับความพึงพอใจ 
มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
๑ รูปแบบการประชุมแลกเปล่ียน ให้ความรู้และประสบการณ์      
๒ สถานท่ีมีความเหมาะสม      
๓ วิทยากรผู้บรรยายให้ความรู้และแลกเปล่ียนความรู้      
๔ ความเหมาะสมของระยะเวลาท่ีจัดกิจกรรม      
๕ ประสบการณ์และความรู้ท่ีได้รับเพิ่มขึ้นจากการประชุม      
๖ ส่ิงอ านวยความสะดวกตลอดกิจกรรม      
๗ ความพึงพอใจในภาพรวมของการประชุม      

 
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
 


