
 

 

สรุปผลการด านินงาน 

ครงการรียนรูຌ การป้องกันการทุจรติ ปลุกจิตส านึก 

฿หຌกับนักศึกษา กศน.อ าภอค าชะอี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศูนย์การศึกษานอกระบบละการศึกษาตามอัธยาศัยอ าภอค าชะอี 

ส านักงานสงสริมการศึกษานอกระบบละการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวดัมุกดาหาร 

ส านักงานสงสริมการศึกษานอกระบบละการศึกษาตามอัธยาศัย 

ส านักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการ 
 

 



 

 

ค ำน ำ 
 

            สรุปรายงานครงการรียนรูຌ การป้องกันการทุจริต ปลุกจิตส านึก฿หຌนักศึกษา กศน.อ าภอค าชะอี  
จัดท าขึๅนพืไอปลุกจิตส านึกละสรຌางคานิยมตอตຌานการทุจริตละ สรຌางการรียนรูຌ การป้องกันการทุจริต฿หຌกับ
นักศึกษา กศน.อ าภอค าชะอี  

คณะผูຌจัดท าขอขอบคุณวิทยากร  ละบุคลากรทีไกีไยวขຌองกับการด านินครงการฯทุกทาน  ทีไ฿หຌ
ความรวมมือ฿นการด านินงานตามครงการฯ  ละรายงานผลการด านินงานครงการฯ  ท า฿หຌการด านินงาน
บรรลุป้าหมายทีไก าหนดป็นอยางนีๅ 
 

                                                                                                          กศน.อ าภอค าชะอี 
                                                                                                             ธันวาคม ๎๑๒์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

บทสรุปของผูຌบริหำร 

           ตามทีไ ส านักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร เดຌมอบหมาย฿หຌ ศูนย์การศึกษานอกระบบละการศึกษา      
ตามอัธยาศัยอ าภอค าชะอี  จัดนิทรรศการวันตอตຌานคอร์รัปชัไน ภาย฿ตຌนวคิด Zero Tolerance คนเทยเม
ทนตอการทุจริต ระหวางวันทีไ ๔ -๕ ธันวาคม ๎๑๒์  ศูนย์การศึกษานอกระบบละการศึกษาตามอัธยาศัย
อ าภอค าชะอี จึงเดຌจัดท าครงการรียนรูຌ การป้องกันการทุจริต  ปลุกจิตส านึก฿หຌกับนักศึกษา กศน.อ าภอ
ค าชะอี  ฿นวันทีไ ๕ ธันวาคม  ๎๑๒์ ณ หຌองกຌวมุกดาศาลากลาง ละวัดรอยพระพุทธบาทภูมนรมย์ อ าภอ
มือง จังหวัดมุกดาหาร พืไอปลุกจิตส านึกละสรຌางคานิยมตอตຌานการทุจริตละ สรຌางการรียนรูຌ การป้องกัน
การทุจริต฿หຌกับนักศึกษา กศน.อ าภอค าชะอี   จึงเดຌมอบหมาย฿หຌ  นางสาวระบียบ  พรรณา   ต าหนง  
บรรณารักษ์ปฏิบัติการ  ป็นผูຌจัดท าครงการละจัดนิทรรศการ   ดยมอบหมาย฿หຌทีมนิทรรศการ กศน.
อ าภอค าชะอี ด านินการจัดนิทรรศการ฿นวันทีไ ๔ ธันวาคม ๎๑๒์ ละมอบหมาย฿หຌขຌาราชการ  ครู กศน.
ต าบล  ละครู  ศรช. ป็นผูຌด านินการ  ฿นวันทีไ ๕  ธันวาคม  2560  ณ ณ หຌองกຌวมุกดาศาลากลาง ละวัด
รอยพระพุทธบาทภูมนรมย์ อ าภอมือง จังหวัดมุกดาหาร  ดยมีกลุมป้าหมายรวมครงการฯ  นักศึกษา 
กศน. จ านวน  ๐๑  คน ละบุคลากร กศน.อ าภอค าชะอี จ านวน ๎๎ คน  รวมทัๅงสิๅน  จ านวน  ๒๓  คน  
สอดคลຌองกับยุทธศาสตร์ละจุดนຌนการด านินงาน   ปีงบประมาณ  256ํ  ภาย฿ตຌความสอดคลຌองกับ
นยบายตอนืไอง  ดังนีๅ 
           ๎.ํ นยบายรงดวนพืไอรวมขับคลืไอนยุทธศาสตร์การพัฒนาประทศ 

      ํ ยุทธศาสตร์ดຌานความมัไนคง 
         ขຌอ ํ.  สงสริมการจัดการรียนรูຌตามพระบรมรายบายดຌานการศึกษาของรัชกาลทีไ ํ์ 

 ๎.๎ ภารกิจตอนืไอง 
      ํ ดຌานการจัดการศึกษาละการรียนรูຌ 

วัตถุประสงค์ 
ํ พืไอปลุกจิตส านึกละสรຌางคานิยมตอตຌานการทุจริตกนักศึกษา กศน.อ าภอค าชะอี 

 ๎ พืไอสรຌางการรียนรูຌ การป้องกันการทุจริต฿หຌกับนักศึกษา กศน.อ าภอค าชะอี  
๏ พืไอ฿หຌกิดการยอมรับละชืไอมัไน฿นการป้องละปราบปรามการทุจริต฿นภาครัฐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

บทน ำ 
1. ความส าคัญละความป็นมา 

ภาย฿ตຌบริบทของประทศเทยทีไตຌองผชิญหนຌาทามกลางความปลีไยนปลง฿นกระสลกาภิวัตน์ ทีไ
ปรับปลีไยนเปอยางรวดรใวละมีความสลับซับซຌอน   ท า฿หຌกระบวนการพัฒนาการดຌานตางโ ของ
ประทศ  ขาดความสมดุลละกอ฿หຌกิดสภาพปัญหาทีไตอนืไองกีไยวพันกันหลายดຌาน ดยฉพาะอยางยิไงปัญหา
การทุจริตคอร์รัปชันทีไสัไงสมติดตอกันมายาวนานตัๅงตอดีตถึงปัจจุบัน เดຌสงผลกระทบดยตรงตอระบบสังคม 
ศรษฐกิจ การมือง ละความมัไนคงของประทศ ซึไงรวมถึงภาพลักษณ์ละความชืไอมัไนตอสายตาของ
ประชาคมลก 

การทีไประทศเทยยังคงตຌองประสบกับสภาพปัญหาดังกลาวทีไนับวันจะมีรูปบบของการกระท า
ความผิดทุจริตคอร์รัปชันทีไหลากหลายมิติละทวีความรุนรงมากขึๅนรืไอยโ  ซึไงป็นปัญหา฿หญของสังคมเทย
ทีไสรຌางความสูญสียทีไมีมูลคาสูงมากละมีความสลับซับซຌอนมากยิไงขึๅน  จากการทีไองค์กรพืไอความปรง฿ส
นานาชาติ (Transparency International) เดຌจัดอันดับดัชนีชีๅวัดภาพลักษณ์ปัญหาคอร์รัปชันของประทศ
ตางโ ทัไวลก (Corruption Perceptions Index) ดยดัชนีคอร์รัปชันของประทศเทยตกลงจากอันดับทีไ ๔๔ 
฿นป ๎๑๑๑  มาอยูอันดับทีไ ํ์๎ จาก ํ๓๓ ประทศ ฿นป ๎๑๑๒ ละตไ ากวาอีกหลายประทศ฿นทวีปอชีย 
ชน สิงคปร์ มาลซีย ฟຂลิปปຂนส์ ละมืไอพิจารณาจากขตศรษฐกิจ฿นอชียปซิฟຂก ประทศเทยอยู฿นล าดับ
ทีไ ๓ จาก ํ๒ ประทศ ซึไงจากผลการจัดอันดับดังกลาวสงผลกระทบตอภาพลักษณ์ บัไนทอนความชืไอมัไน ละ
การพัฒนาของประทศเทยป็นอยางมาก 

            ถึงมຌวารัฐบาลจะมีนยบายผลักดัน฿หຌการตอตຌานการทุจริตคอร์รัปชัไนป็นวาระหงชาติกใตาม  ต
ตຌองยอมรับวาปัญหาการทุจริตยังคงมีอยู฿นสวนราชการตาง โ จะหในเดຌจากสถิติรืไองรຌองรียน  การกระท า
ของจຌาหนຌาทีไของรัฐทีไรຌองรียนมายังส านักงาน ป.ป.ท. มีนวนຌมพิไมสูงขึๅนทุกป ดังนัๅน กลเกส าคัญทีไจะชวย
ท า฿หຌปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน฿นวงราชการลดนຌอยลง  จึงตຌอง฿หຌความส าคัญกับขຌาราชการละจຌาหนຌาทีไ
ของรัฐ ดຌวยการสรຌางการมีสวนรวม฿นการป้องกันละปราบปรามการทุจริตเม฿หຌกิดขึๅนกับจຌาหนຌาทีไของรัฐอง
ละสวนราชการ฿นรูปบบตาง โ ชน รวมกันอาสาขຌามาท างาน฿นลักษณะของครือขายทีไมีความขຌมขใง 
รวมกันปลุกจิตส านึก฿หຌกิดความตระหนัก รวมสรຌางกลเกการป้องกันการทุจริต฿นตนองละอ งค์กร รวม
ตรวจสอบ ควบคุมละถวงดุลการ฿ชຌอ านาจ ซึไงจะสงผล฿หຌกิดความปรง฿สละภาพลักษณ์฿หม อันจะสรຌาง
ความชืไอมัไน฿หຌกับประชาชนละประทศเทยพิไมมากขึๅน 

 นอกจากการ฿ชຌมาตรการทางดຌานกฎหมายลຌว การป้องกันทุจริตคอร์รัปชัไนดยการ฿หຌทุกภาคสวน
รวมกันศึกษารียนละท าความขຌา฿จละชวยกันผยพรความรูຌดย฿หຌสืไอมวลชน องค์กรอิสระ ละองค์กร
ตรวจสอบภาคประชาชน ขຌามามีสวนรวม฿นการตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปชัไน จึงป็นนวทางหนึไงทีไจะ
ป้องกันการคอร์รัปชัไนเดຌอยางมีประสิทธิภาพ ศูนย์การศึกษานอกระบบละการศึกษาตามอัธยาศัยอ าภอค า
ชะอี เดຌตระหนักถึงความส าคัญดังกลาวละพืไอป็นการชวยผลักดันละป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัไน฿น



 

 

สังคมเทย จึงเดຌจัดท าครงการรียนรูຌ การป้องกันการทุจริต ปลุกจิตส านึก฿หຌนักศึกษา กศน.อ าภอค าชะอี 
ขึๅน 

2. วัตถุประสงค์ 
          ๎.ํ พืไอปลุกจิตส านึกละสรຌางคานิยมตอตຌานการทุจริตกนักศึกษา กศน.อ าภอค าชะอี 
 ๎.๎ พืไอสรຌางการรียนรูຌ การป้องกันการทุจริต฿หຌกับนักศึกษา กศน.อ าภอค าชะอี  

๎.๏ พืไอ฿หຌกิดการยอมรับละชืไอมัไน฿นการป้องละปราบปรามการทุจริต฿นภาครัฐ 

3. กำรขຌำรวมครงกำร 

     การขຌารวมครงการฯ  ฿นครัๅงนีๅ  ป้านักศึกษาขຌารวมครงการฯ  จ านวน  ๐๑  คน  มีนักศึกษา  
กศน.อ าภอค าชะอีขຌารวมครงการฯ  ทัๅงสิๅน  รวม  ๐๑  คน  จากบบประมินของนักศึกษาทีไขຌารวม
กิจกรรม  คิดป็นรຌอยละ 100 

4. ตัวชีๅวัดควำมส ำรใจ 

    ชิงปริมำณ   
- นักศึกษา กศน.    จ านวน   ๐๑  คน 
- บุคลากร กศน.อ าภอค าชะอี จ านวน   ๎๎  คน 

    ชิงคุณภำพ   
            นักศึกษา กศน.อ าภอค าชะอีทีไขຌารวมกิจกรรม มีความรูຌ ความขຌา฿จ กีไยวกับสิทธิละหนຌาทีไตาม
รัฐธรรมนูญ ละมีจิตส านึกการตระหนักรับรูຌ สริมสรຌางคุณธรรม จริยธรรม รวมกันสรຌางสริมละผลักดันการ
ป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัไน 

5. ผลทีไเดຌจำกกำรจัดครงกำร  
            ํ. ผูຌขຌารวมกิจกรรมกิดความตระหนักละรวมป็นครือขายตอตຌานการทุจริต 

  ๎. ผูຌขຌารวมกิจกรรมกิดความชืไอมัไนตอการปฏิบัติงานของหนวยงานภาครัฐพิไมมากขึๅน 

  ๏. ผูຌขຌารวมกิจกรรมมีความรูຌ ความขຌา฿จ รืไอง สิทธิหนຌาทีไของตนองตามรัฐธรรมนูญ พืไอป้องกัน
การทุจริตคอร์รัปชัไน 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

รำยงำนผลกำรจัดกิจกรรม 

ครงกำร  รียนรูຌ การป้องกันการทุจริต ปลุกจิตส านึก฿หຌนักศึกษา กศน.อ าภอค าชะอี 

ผูຌรับผิดชอบครงกำร : นางสาวระบียบ   พรรณา 
ระยะวลำ  : วันทีไ ๕  ธันวาคม  2560 

สถำนทีไ  :  หຌองกຌวมุกดา ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร 

ผลทีไคำดวำจะเดຌรับ฿นครงกำร   
           ํ. ผูຌขຌารวมกิจกรรมกิดความตระหนักละรวมป็นครือขายตอตຌานการทุจริต 

๎. ผูຌขຌารวมกิจกรรมกิดความชืไอมัไนตอการปฏิบัติงานของหนวยงานภาครัฐพิไมมากขึๅน 

๏. ผูຌขຌารวมกิจกรรมมีความรูຌ ความขຌา฿จ รืไอง สิทธิหนຌาทีไของตนองตามรัฐธรรมนูญ พืไอป้องกัน
การทุจริตคอร์รัปชัไน 

วิธีด ำนินกำร 
      1. ขัๅนตรียมกำร 

            1. ประชุมตรียมการละมอบหมายงานผูຌทีไกีไยวขຌอง 
            2. จัดท าครงการ 
            3. กลุมป้าหมายทีไจะขຌารวมครงการ 
            4. จัดนิทรรศการ 
            5. ด านินงานตามครงการ 
            6. จัดท าบบประมินครงการ 
       2. ขัๅนปฏิบัติกำร/รูปบบกิจกรรม 

            1. จัดนิทรรศการ 
            2. จัดตรียมนักศึกษากลุมป้าหมายขຌารวมครงการ 
            3. จัดตรียมวัสดุอุปกรณ์ทีไจะ฿ชຌ฿นการอบรม 
            4. บงงานบุคลากรทีไกีไยวขຌองด านินงาน 

       3. รูปบบกำรจัดกิจกรรม 

           วันทีไ ๕ ธันวาคม  ๎๑60 

  วลา ์๔.์์ – ์๔.๑์ น.            - รายงานตัว/รับลงทะบียน 

  วลา ์๕.์์ – ํ๎.์์ น.                  – ขຌารวม กิจกรรมวันตอตຌานคอร์รัปชัไนสากล (ประทศเทย  
- รียนรูຌ ละรับฟังการบรรยายพิศษ ภาย฿ตຌนวคิด  
   Zero   Tolerance     คนเทยเมทนตอการคอร์รัปชัไน  
   จากผูຌวาราชการจังหวัดมุกดาหาร 

  - รียนรูຌละรับชมนิทรรศการ ภาย฿ตຌนวคิด Zero Tolerance  



 

 

        คนเทยเมทนตอการคอร์รัปชัไน 

วลา ํ๎.์์ – ํ๏.์์ น.          - รับประทานอาหารกลางวัน 

วลา ํ๏.์์ – ํ๐.์์ น.          - รียนรูຌหลักคุณธรรม จริยธรรม ฿นการด านินชีวิต  
ณ วัดรอยพระพุทธบาทภูมนรมย์ อ าภอมือง จังหวัดมุกดาหาร 

วลา ํ๐.์์ – ํ๑.์์ น.          - กิจกรรมบงกลุม น าสนอสิไงทีไเดຌรียนรูຌ 
วลา ํ๑.์์ – ํ๒.๏์ น.          - น าสนอกิจกรรมกลุม 

                    - ดินทางกลับบຌาน 

                                                                                                                       
                                                                         
                                                                         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันทีไ ๔ ธันวาคม ๎๑๒์ กศน.อ ำภอค ำชะอี  จัดนทิรรศกำร  
ภำย฿ตຌหวัขຌอ บบอยำงหงควำมซืไอสตัย์  ณ หຌองกຌวมกุดำ  
ศำลำกลำงจังหวัดมกุดำหำร 
 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
                                                                

              
 

                                                                        
 

 

 

 

 

 
 

 

       

ขຌารวม กิจกรรมวันตอตຌานคอร์รัปชัไนสากล (ประทศเทย) รียนรูຌ ละรับฟังการ 

บรรยายพิศษ ภาย฿ตຌนวคิด Zero   Tolerance     คนเทยเมทนตอการ 

คอร์รัปชัไน    จากผูຌวาราชการจังหวัดมุกดาหาร 

รียนรูຌละรับชมนิทรรศการ ภาย฿ตຌนวคิด Zero Tolerance 

   คนเทยเมทนตอการคอร์รัปชัไน 

 



 

 

สรุปผลกำรประมินครงกำร 

 

ครืไองมือทีไ฿ชຌ฿นกำรกใบขຌอมูล 

          ป็นบบสอบถามความพึงพอ฿จ  กีไยวกับการด านินครงการฯละกิจกรรม  จ านวน   ๐๑  ชุด บง
ออกป็น 2  ตอน(รายละอียดดังนบ)  ค าถามบบมาตราสวน  ประมาณคา (Rating  scale)  5  ระดับ  
จ านวน  5  รายการ 

กำรวิครำะห์ขຌอมูล  ฿นกำรวิครำะห์ขຌอมูลด ำนินกำร  ดังนีๅ 
          สวนทีไ 1 ขຌอมูลสถานภาพทัไวเปของผูຌตอบบบสอบถาม  วิคราะห์ดຌวยการหาคาความถีไละคารຌอย
ละ 
          สวนทีไ 2 ขຌอมูลกีไยวกับการด านินครงการดยวิคราะห์หาคาฉลีไย(x) 
กำรปลควำมหมำยของขຌอมูล 

ปลผลจำกคำฉลีไย(x)  ละสวนบีไยงบนมาตรฐาน(S.D)  ดย฿ชຌกณฑ์ดังนีๅ 
          คะนนฉลีไย  4.50-5.00  หมายถึง  ความพึงพอ฿จอยู฿นระดับ  มากทีไสุด 

          คะนนฉลีไย  4.50-4.00  หมายถึง  ความพึงพอ฿จอยู฿นระดับ  มาก 

          คะนนฉลีไย  4.00-3.50  หมายถึง  ความพึงพอ฿จอยู฿นระดับ  ปานกลาง 
          คะนนฉลีไย  3.50-3.00  หมายถึง  ความพึงพอ฿จอยู฿นระดับ  นຌอย 

          คะนนฉลีไย  3.00-2.50  หมายถึง  ความพึงพอ฿จอยู฿นระดับ  นຌอยทีไสุด 

ผลกำรวิครำะห์ขຌอมูล 

สวนทีไ 1  ขຌอมูลทัไวเป 

ตารางทีไ 1   สดงจ านวนละรຌอยละของกลุมตัวอยางจ านกตามพศ 

พศ จ านวน(คน) รຌอยละ 

ชาย ๎๒ ๑๓.๓๔ 

หญิง ํ๕ ๐๎.๎๎ 

รวม ๐๑ 100 

                            จากตารางทีไ 1  กลุมตัวอยางทีไตอบบบสอบถาม฿นครงการครัๅงนีๅจ านกตามสถานะ
ผูຌขຌารวมครงการมากทีไสุดป็นชาย  คิดป็นรຌอยละ  ๑๓.๓๓  ละหญิง คิดป็นรຌอยละ ๐๎.๎๎ 

 

 

 



 

 

สวนทีไ 2 ขຌอมูลกีไยวกับกำรด ำนินครงกำร 

ตารางทีไ 2   สดงจ านวนละรຌอยละของกลุมตัวอยาง  จ านกตามสถานภาพ 

ทีไ รายการ × S.D ชวงคาคะนน 

1 ควำมพึงพอ฿จดຌำนกระบวนกำร  ขัๅนตอนกำรจัดกิจกรรม    
 1.1 รูปบบกิจกรรมการจัด 4.58 0.55 มากทีไสุด 
 1.2 ล าดับขัๅนตอน฿นการจัดกิจกรรม 4.60 0.51 มากทีไสุด 

 1.3 ระยะวลาทีไ฿ชຌ฿นการจัดกิจกรรม 4.67 0.51 มากทีไสุด 

 1.4 อกสารละสืไอประกอบการจัดกิจกรรม 4.61 0.53 มากทีไสุด 

 1.5 ความหมาะสมของกิจกรรมทีไจัด 4.67 0.51 มากทีไสุด 

2 ควำมพึไงพอ฿จดຌำนคณะท ำงำน    
 2.1 คณะท างานมีความสามารถ฿นการดูลละกຌปัญหา 4.58 0.53 มากทีไสุด 
3 ควำมพึงพอ฿จดຌำนสิไงอ ำนวยควำมสะดวก    
 3.1 สถานทีไจัดกิจกรรม 4.72 0.47 มากทีไสุด 

 3.2 มีการ฿ชຌทคนลยีอยางหมาะสม 4.56 0.52 มากทีไสุด 

4 ควำมพึงพอ฿จดຌำนคุณภำพกำรจัดกิจกรรม    
 4.1 ทานเดຌรับประยชน์จากการขຌารวมกิจกรรมอยางคุຌมคา 4.57 0.58 มากทีไสุด 

 4.2 ทานสามารถน าความรูຌทีไเดຌรับเปประยุกต์฿ชຌ฿น
ชีวิตประจ าวัน 

4.57 0.58 มากทีไสุด 

5 ดยภำพรวมทัๅงหมดทำนมีควำมพึงพอ฿จอยู฿นระดับ 4.61 0.53 มากทีไสุด 

                     จากตารางทีไ 3  ผลการประมินครงการหลังการด านินงาน  ดยฉลีไยทุกดຌานอยู฿นระดับดี
มากทีไสุด  ซึไงคิดป็นคาฉลีไย  คือ  4.61  การประมินความพึงพอ฿จของผูຌขຌารวมครงการมากทีไสุด  3  
ระดับ  เดຌก  ระยะวลาทีไ฿ชຌ฿นการจัดกิจกรรม  ละความหมาะสมของกิจกรรมทีไจัด  คิดป็นคาฉลีไย  คือ  
4.67  คือ อยู฿นระดับดีมากทีไสุด  รองลงมา  คือ  อกสารละสืไอประกอบการจัดกิจกรรม  ละดยภาพรวม
ทัๅงหมดทานมีความพึงพอ฿จ  คิดป็นคาฉลีไย  คือ  4.61  คือ อยู฿นระดับดีมากทีไสุด  ละรูปบบกิจกรรม
การจัด  คิดป็นคาฉลีไย  คือ  4.67  คือ อยู฿นระดับดีมากทีไสุด  ตามล าดับ 

ขຌอสนอนะจำกผูຌขຌำรวมครงกำร 

          1. ประทับ฿จนักศึกษาทีไ฿หຌความรวมมือ฿นการขຌารวมกิจกรรม฿นครัๅงนีๅป็นอยางดียีไยม 

           2. นักศึกษาสามารถรียนรูຌเดຌอยางหลากหลาย 

 

 

 

 

 



 

 

คณะท ำงำน 

1.ทีไปรกึษำ 
    นางสาวฐิติพร  บุทธิจักร          ต าหนง     ผูຌอ านวยการ กศน.อ าภอค าชะอี 
    นางจตุพร  ศรีลานคร              ต าหนง     ครูผูຌชวย 

    นางสาวระบียบ  พรรณา         ต าหนง     บรรณาปฏิบัติการ 

    นายวุฒิพงษ์  ลุนปุย               ต าหนง     ครูอาสาสมัครฯ 

    นายธีรมล สุวรรณเตร             ต าหนง     ครูอาสาสมัครฯ 

    นางกสร  สนสุข                 ต าหนง     ครูอาสาสมัครฯ 

2.ผูຌสนบัสนนุขຌอมูล 

     นายรัศมี  พะยอม   หัวหนຌาครู กศน.ต าบลบຌานคຌอ 

     นางนิตยา  ผิวผอง   หัวหนຌาครู กศน.ต าบลบຌานหลา 

     นางสาวปัทมา  ถิไนระหา   หัวหนຌาครู กศน.ต าบลหนองอีไยน  

     นางสาวอนุสรา  สนรังค์   หัวหนຌาครู กศน.ต าบลบຌานซง 
     นางสาวฐิรญาดา  พรมรักษ์                หัวหนຌาครู กศน.ต าบลนๅ าทีไยง 
     นางนิภาภรณ์  ดิสิงห์                        หัวหนຌาครู กศน.ต าบล พนงาม 

     นางสาวจุฑาทิพย์  พิลาบุตร           หัวหนຌาครู กศน.ต าบลหลาสรຌางถอ 

    นางสาวจุฑารัตน์  นຌอยชิน  หัวหนຌาครู กศน.ต าบลค าชะอี 
     นางสาวพนาวรรณ์  สบงบาล             ครู กศน.ต าบลทศบาลต าบลค าชะอี 
     นายศิริพัฒน์  ยืนยัง                            ครู กศน.ต าบลค าบก 

     นางสาวรัตนพร  พใงศรีคตร  ครู กศน.ต าบลพนงาม 

     นางสาวอรพรรณ  สกุลดช                    ครู ศรช.ต าบลนๅ าทีไยง 
     นายรัฐภูมิ  ผาสน                             ครู ศรช.ต าบลบຌานคຌอ 

     นางสาวรัตนาภรณ์  มัศยามาศ                ครู ศรช.ต าบลบຌานซง 
     นายพงษ์พัฒน์  คัดทะจันทร์                   ครู ศรช.ต าบลบຌานหลา 

 

3. ผูຌรวบรวมขຌอมูลละจัดพิมพ ์

     นางสาวระบียบ  พรรณนา  ต าหนง บรรณารักษ์ปฏิบัติการ 

4. ออกบบปก/รปูลม 

          นางสาวระบียบ  พรรณนา  ต าหนง บรรณารักษ์ปฏิบัติการ 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


