
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานผลการดาํเนนิการ 

ตามแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 



 

คํานํา 

รายงานผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต ฉบับน้ีจัดทําข้ึนเพื่อ 

รายงานผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561  

ขอขอบคุณบุคลากรทุกทานที่ใหความรวมมือและมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ ตามแผนอยางเต็มที่ 

เต็มใจและนําสูการปฏิบัติงานใหบรรลุตามมาตรฐานของแตละงาน และเกิดทัศนคติที่ดีตอการทํางานอยาง

ซื่อสัตยสุจริต และเปนเครือขายที่จะชวยกันตอตานการทุจริตทุกรูปแบบตอไป 

ผลการดําเนินการที่ไดรับจะเปนขอมูลสารสนเทศ เพื่อนําไปสูการพัฒนาอยางตอเน่ืองและย่ังยืน

ตอไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สารบัญ 

 

 หนา 

บทนํา 1 

ความเปนมา  1 

วัตถุประสงคของการจัดทํารายงาน   9 

ผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทจุริต   9 
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บทนํา 

 

รายงานผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต ฉบับน้ีจัดทําข้ึน

เพื่อ รายงานผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต  สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561  

ความเปนมา  

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ไดจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 มีองคประกอบไดแก วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค ตัวช้ีวัดเชิงยุทธศาสตร และแผนปฏิบัติการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา นครปฐม เขต 1ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2561 รายละเอียดดังน้ี 

วิสัยทัศน : สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ใสสะอาด ปราศจาก

คอรรปัช่ัน 

พันธกิจ :   

 1. สรางวัฒนธรรมและคานิยมการตอตานการทจุริตในองคกร 

 2. เสรมิสรางระบบบริหารจัดการภายในองคกรอยางมีธรรมาภิบาล 

 3. พัฒนาระบบและกลไกในการปองกัน การควบคุม และการตรวจสอบการทุจริต 

เปาประสงค :  

1. บุคลากรทุกระดับมีจิตสํานึกและพฤติกรรมที่สามารถแยกแยะระหวางผลประโยชนสวนตัวและ

ผลประโยชนสวนรวม ประพฤติตนเปนพลเมอืงดี มีคุณธรรม จริยธรรม สูการเปนบุคคลตนแบบ 

2. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน

เปนไปตามเปาหมาย หรอืสูงกวาเปาหมาย เพื่อผลักดันใหดัชนีภาพลักษณคอรรปัชัน(CPI) ของประเทศไทย

เพิ่มสูงข้ึน 

3. เสริมสรางภาพลักษณที่ดีในองคกรและสาธารณชนใหเกิดความเช่ือมั่นในกระบวนการทางาน 

ดานการปองกันและปราบปรามการทจุริต 
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ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร :  

 1. การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ไดระดับคะแนนไมนอยกวารอยละ 90 

 2. บุคลากรทุกคนในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 เขามามีสวนรวมใน

การผลักดันใหเกิดสังคมที่ไมทนตอการทุจริต (เชิงปริมาณ) 

 3. บุคลากรทุกคนในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 มีความตระหนักรู

ในการปองกันและปราบปรามการทจุริต มีคานิยมรวมตานทจุริต มจีิต สํานึกสาธารณะและสามารถแยกแยะ

ระหวางผลประโยชนสวนตนกบัผลประโยชนสวนรวม  (เชิงคุณภาพ) 

กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1 กําหนดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 - 2564) ยุทธศาสตรที่ 1  สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต ไว

ดังน้ี 
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แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต สาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

กิจกรรม ตัวชี้วัด เปาหมาย งบประมาณ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ม.ค. 

61 

ก.พ. 

61 

ม.ีค. 

61 

เม.ย. 

61 

พ.ค. 

61 

ม.ิย. 

61 

ก.ค. 

61 

ส.ค. 

61 

ก.ย. 

61 

1. การประกาศเจตนารมณ/

กําหนดนโยบาย 

- การประกาศเจตจํานงการ

บรหิารงานดวยความซื่อสัตย

สุจริต 

- การประกาศนโยบายคุณธรรม

และความโปรงใสในการ

ดําเนินงาน 

- กําหนดแนวทางการปฏิบัติ

เกี่ยวกับการใหและรับของขวัญ 

เพื่อใหบุคลากร ถือปฏิบัติให

เปนไปตามนโยบายของรัฐบาล 

และนโยบายกระทรวง ในการ

สงเสริมการตอตานารทุจริต 

1. รอยละของ

ความ สําเร็จใน

การปฏิบัติงาน 

 -          กลุมบรหิารงาน

บุคคล 

ตามแนวทาง

ปฏิบัติ 
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กิจกรรม ตัวชี้วัด เปาหมาย งบประมาณ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ม.ค. 

61 

ก.พ. 

61 

ม.ีค. 

61 

เม.ย. 

61 

พ.ค. 

61 

ม.ิย. 

61 

ก.ค. 

61 

ส.ค. 

61 

ก.ย. 

61 

2. ปลูกฝงและสรางจิตสํานึกและ

คานิยม 

การตอตานและไมทนตอการ

ทุจริต 

- ประชุมสัมมนา "เขตสจุริต ไม

คิดคอรรัปชัน" 

2. รอยละของ

จํานวนบุคลากร

ผูเขารวมกิจกรรม

มีความตระหนักรู 

และไดรับการ

ปลูกฝงใหมี

ทัศนคติและ

คานิยมที่ไม

ยอมรบัการทุจริต 

 25,000  

 

         กลุมบรหิารงาน

บุคคล 

3. ปรับฐานความคิดบุคลากรให

สามารถแยกระหวาง

ผลประโยชนสวนตัวและ

ผลประโยชน 

สวนรวม 

3. รอยละของ

จํานวนบุคลากร

เปาหมายมีความ

ตระหนักและ

ปฏิบัติหนาที่ให

เปนไปตาม

แนวทางเรื่อง

 20,000          กลุมบรหิารงาน

บุคคล 
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กิจกรรม ตัวชี้วัด เปาหมาย งบประมาณ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ม.ค. 

61 

ก.พ. 

61 

ม.ีค. 

61 

เม.ย. 

61 

พ.ค. 

61 

ม.ิย. 

61 

ก.ค. 

61 

ส.ค. 

61 

ก.ย. 

61 

- การประชุมเชิงปฏิบัติการ "การ

กระทําที่ถือเปนเรื่อง

ผลประโยชนทับซอน" 

ผลประโยชนทับ

ซอน 

4. สงเสรมิกิจกรรมทําความดี 

เพื่อสาธารณะ 

แบงปน ลดความเห็นแกตัว โดย

ยึดหลักพอเพียง มีวินัย สุจริต 

จิตสาธารณะ 

 

4. รอยละของ

จํานวนบุคลากร 

ที่ไดรับการ

พัฒนาความรู

เกี่ยวกับคุณธรรม

และจริยธรรม

และสามารถนํา

ความรูที่ไดรับไป

ประยุกตใชใน

การปฏิบัติหนาที ่

 

 -          กลุมอํานวยการ 
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กิจกรรม ตัวชี้วัด เปาหมาย งบประมาณ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ม.ค. 

61 

ก.พ. 

61 

ม.ีค. 

61 

เม.ย. 

61 

พ.ค. 

61 

ม.ิย. 

61 

ก.ค. 

61 

ส.ค. 

61 

ก.ย. 

61 

5. พัฒนาการปฏิบัติงานที่

สอดคลองกบัการประเมิน

คุณธรรมและความโปรงใสในการ

ดําเนินงาน 

- แลกเปลีย่นเรียนรูจากสถาบัน/

หนวยงาน/องคกรที่มีวิธีปฏิบัติที่

ดีและเปนแบบอยางได 

1. คาคะแนน

เฉลี่ยการ 

ประเมินคุณธรรม 

และความโปรงใส

ของสํานักงาน 

เขตพื้นที่

การศึกษา (ITA) 

  

 

 

 

234,000 

 

          

 

 

 

กลุมนิเทศฯ 

- ประชุมสัมมนาเตรียมความพรอม

การตอบแบบสํารวจหลักฐานเชิง

ประจักษประจําป 2561 

  15,000 

 

         กลุมนิเทศฯ 

- การเขารับการประเมิน

คุณธรรมและความโปรงใสการ

ดําเนินงานของสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษา (ITA) 

 

  -  

 

 

 

 

 

        กลุมนิเทศฯ 
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กิจกรรม ตัวชี้วัด เปาหมาย งบประมาณ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ม.ค. 

61 

ก.พ. 

61 

ม.ีค. 

61 

เม.ย. 

61 

พ.ค. 

61 

ม.ิย. 

61 

ก.ค. 

61 

ส.ค. 

61 

ก.ย. 

61 

6. การจัดทําแผนปฏิบัติการ

ปองกันและปราบปรามการ

ทุจริตของสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษา ประจําป 2561 

2. หนวยงานมี

แผนปฏิบัติการ

ปองกันและราบ

ปรามการทจุริต 

ประจําป 2561 

 -          กลุมนโยบายและ

แผน/กลุมนิเทศ 

7. การวิเคราะหความเสี่ยง

เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด

ผลประโยชนทับซอน 

3. หนวยงานมี

แนวทางในการ

บรหิารจัดการ

เกี่ยวกับความ

เสี่ยงในการ

ปฏิบัติงานที่อาจ

เกิดผลประโยชน

ทับซอน 

 

 -          กลุมนโยบายและ

แผน/กลุมนิเทศ 
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กิจกรรม ตัวชี้วัด เปาหมาย งบประมาณ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ม.ค. 

61 

ก.พ. 

61 

ม.ีค. 

61 

เม.ย. 

61 

พ.ค. 

61 

ม.ิย. 

61 

ก.ค. 

61 

ส.ค. 

61 

ก.ย. 

61 

8. พัฒนาชองทางการ

ประชาสมัพันธเพือ่ใหเขาถึงได

งาย นาสนใจ และกระตุนให

บุคลากรในสงักัดและสาธารณชน

รูสึกรวมเปนสวนหน่ึงในการ

ตอตานการทจุริต เชน-  

http://www.esanpt1.go.th/a

rea1/ 

-  Facebook สพป.นฐ.1 

-  Obec line คนในเขต 

-  Obec line ผูบริหาร 

- เอกสาร / โปสเตอร / วารสาร 

3. จํานวน

รูปแบบการ

ประชาสมัพันธ 

ในดานการ

ตอตานการ 

ทุจริต เพื่อสราง

การรบัรู 

 40,000          กลุมอํานวยการ 

 

http://www.esanpt1.go.th/area1/
http://www.esanpt1.go.th/area1/
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วัตถุประสงคของการจัดทํารายงาน   

เพื่อสรุปรายงานผลการดําเนินงานตามแผนแผนปฏิบติัการปองกันและปราบปรามการทุจริต

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

ผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต   

 

การดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีผลการดําเนินงานสรุปไดตามตาราง

ตอไปน้ี 
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ผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

โครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินการ ตัวช้ีวัด ผลการดําเนินการ 

1. การประกาศเจตนารมณ/กําหนดนโยบาย 

- การประกาศเจตจํานงการบริหารงานดวยความซ่ือสัตยสุจริต 

- การประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปรงใสในการ

ดําเนินงาน 

- กําหนดแนวทางการปฏิบัติเก่ียวกับการใหและรับของขวัญ 

เพ่ือใหบุคลากร ถือปฏิบัติใหเปนไปตามนโยบายของรัฐบาล 

และนโยบายกระทรวง ในการสงเสริมการตอตานการทุจริต 

1. รอยละของความ สําเร็จในการ

ปฏิบัติงานตามแนวทางปฏิบัต ิ

ผลการดําเนินการ 

-  ผูเก่ียวของทุกฝายปฏิบัติงานตามเจตจํานงการ

บริหารงานดวยความซ่ือสัตยสุจริต 

- ไมมีเรื่องรองเรียนเก่ียวกับการทุจริต 

 

 

 

2. ปลูกฝงและสรางจิตสํานึกและคานิยม การตอตานและไมทน

ตอการทุจริต 

- พัฒนาตน พัฒนางานสูมาตรฐานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุจริต" 

2. รอยละของบุคลากรมีความตระหนักรู 

และไดรับการปลูกฝงใหมีทัศนคติและ

คานิยมท่ีไมยอมรับการทุจริต 

บุคลากรในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาทุกคนมีความ

ตระหนักรู และไดรับการปลูกฝงใหมีทัศนคติและคานิยมท่ี

ไมยอมรับการทุจริตทุกรูปแบบ 

3. ปรับฐานความคิดบุคลากรใหสามารถแยกระหวาง

ผลประโยชนสวนตัวและผลประโยชนสวนรวม 

- การอบรม "การกระทําท่ีถือเปนเรื่องผลประโยชนทับซอน" 

- การประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาตน พัฒนางานสูมาตรฐาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุจริต" 

3. รอยละของบุคลากรเปาหมายมีความ

ตระหนักและปฏิบัติหนาท่ีใหเปนไปตาม

แนวทางเรื่องผลประโยชนทับซอน 

- บุคลากรในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาทุกคนมีความ

ตระหนักและปฏิบัติหนาท่ีเปนไปตามแนวทางเรื่อง

ผลประโยชนทับซอน 

- ไมมีเรื่องรองเรียนเก่ียวกับการทุจริต 
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โครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินการ ตัวช้ีวัด ผลการดําเนินการ 

4. สงเสริมกิจกรรมทําความดี เพ่ือสาธารณะแบงปน ลด

ความเห็นแกตัว โดยยึดหลักพอเพียง มีวินัย สุจริต จิต

สาธารณะ 

- กลาวปฏิญญาเขตสุจริต 

- นวัตกรรมล้ําหนาสรางศรัทธาในองคกร 

-  สรางความโปรงใสไรความเสี่ยง esanpt.1 

-  มาตรการประหยัดพลังงาน 

-  อนุรักษวัฒนธรรมไทย 

4. รอยละของบุคลากร ปฏิบัติตนตามวิถี

ไทยและปฏิบัติงานอยางซ่ือสัตยสุจริต 

รักองคกรและใชชีวิตแบบพอเพียง 

บุคลากรในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาทุกคนรอยละของ

บุคลากร ปฏิบัติตนตามวิถีไทยและปฏิบัติงานอยางซ่ือสัตย

สุจริต รักองคกรและใชชีวิตแบบพอเพียง 

5. พัฒนาการปฏิบัติงานท่ีสอดคลองกับการประเมินคุณธรรม

และความโปรงใสในการดําเนินงาน 

- แลกเปลี่ยนเรียนรูท่ีวิธีปฏิบัติท่ีดีและเปนแบบอยางได จาก 

สพป.ประจวบคีรขัีนธ เขต 2 

ประชุมสัมมนาเตรียมความพรอมการตอบแบบสํารวจหลักฐานเชิง

ประจักษประจําป 2561 

- การเขารับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสการ

ดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา (ITA) 

1. คาคะแนนเฉลี่ยการ ประเมิน

คุณธรรม 

และความโปรงใสของสํานักงาน เขต

พ้ืนท่ีการศึกษา (ITA) 

คะแนนเฉลี่ยการ ประเมินคุณธรรม และความโปรงใส(ITA) 

ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม 

เขต ๑  รอยละ ๘๒.๔๓  
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โครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินการ ตัวช้ีวัด ผลการดําเนินการ 

6. การจัดทําแผนปฏิบัติการปองกัน 

และปราบปรามการทุจริตของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

ประจาํป 2561 

2. หนวยงานมีแผนปฏิบัติการปองกัน

และราบปรามการทุจริต ประจําป 2561 

มีแผนปฏิบัติการปองกันและราบปรามการทุจริต ประจาํป 

2561 

7. การวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิด

ผลประโยชนทับซอน 

3. หนวยงานมีแนวทางในการบริหาร

จัดการเก่ียวกับความเสี่ยงในการ

ปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับ

ซอน 

มีแนวทางในการบริหารจัดการเก่ียวกับความเสี่ยงในการ

ปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับซอนระบุไวใน

แผนปฏิบัติการปองกันและราบปรามการทุจริต ประจําป 

2561 

8. พัฒนาชองทางการประชาสัมพันธเพ่ือใหเขาถึงไดงาย 

นาสนใจ และกระตุนใหบุคลากรในสังกัดและสาธารณชนรูสึก

รวมเปนสวนหนึ่งในการตอตานการทุจริต เชน-  

http://www.esanpt1.go.th/area1/ 

-  Facebook สพป.นฐ.1 

-  Obec line คนในเขต 

-  Obec line ผูบริหาร 

- เอกสาร / โปสเตอร / วารสาร 

3. จํานวนรูปแบบการประชาสัมพันธ 

ในดานการตอตานการ 

ทุจริต เพ่ือสรางการรับรู 

ทุกชองทางการประชาสัมพันธ ผูเก่ียวของสามารถขาถึงได

งาย นาสนใจ และกระตุนใหบุคลากรในสังกัดและ

สาธารณชนรูสึกรวมเปนสวนหนึ่งในการตอตานการทุจริต 

ไดแก  

-  http://www.esanpt1.go.th/area1/ 

-  Facebook สพป.นฐ.1 

-  Obec line คนในเขต 

-  Obec line ผูบริหาร 

- เอกสาร / โปสเตอร / วารสาร 

 

http://www.esanpt1.go.th/area1/


 

 

 

 

ภาคผนวก 













กําหนดการประชุมปฏิบัติการ “พัฒนาตน พัฒนางาน สูมาตรฐานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุจริต” 

วันท่ี ๒๖ – ๒๗  สิงหาคม ๒๕๖๑  

ณ มนตเสนห ริเวอรแคว รีสอรทแอนดสปา ตําบลทาลอ  อําเภอทามวง  จังหวัดกาญจนบุรี 

 

 

   

    
 

 

 

 





























วนัที่ 20 พ.ย.2561  ข้าราชการ สพป.นครปฐม เขต 1 นําโดย นายไพฑรูย์ อรุณศรีประดิษฐ์ ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1  เดินทางศกึษาดู

งาน ด้านการนําเสนอหลกัฐานเชิงประจกัษ์ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ออนไลน์ 

(Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) โดยมี นางสาวไพลนิ  เกตธิุโภค ผู้อํานวยการกลุ่มบริหารงาน

บคุค บรรยายสรุปการดําเนินงาน ให้แก่คณะศกึษาดงูาน ณ ห้องประชมุพระยานคร สพป.ปข. 2  ณ สพป.ประจวบคีรีขนัธ์ เขต 2 ซึง่ 

เป็นหน่วยงานที่ประสบความสาํเร็จในการกรอกรายงานข้อมูล  ITA  ได้ ลาํดบั 4 ระดบัประเทศ มีผลคะแนนสงู เพื่อนําแบบอย่างที่

ศกึษาดงูาน มาปรับปรุงงานของตนเอง บรรยากาศการศกึษาดงูานเป็นไปด้วยความสนใจ และได้แลกเปลีย่นเรียนรู้ในการปฏิบติังาน 

โดยมี นายสริุนทร์  บวังาม และนายวฒัชัย  วรรณพิรุณ  รองผู้อํานวยการสํานกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาประจวบคีรีขนัธ์ เขต 

2 ให้การต้อนรับ 

 

         

 

 

 



ชองทางการประชาสัมพันธ 

ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศกษานครปฐม เขต 1 

     

     

 


