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แผนปฏิบัติการการปองกันการทุจริต ประจำป  2564 

 
หลักการและเหตุผล 
 

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) กำหนดประเมินผลการปฏิบัติราชการตาม          
คำรับรองการปฏิบัติราชการของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทราประจำปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ ตัวชี้วัดท่ี 7 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริต โดย
พิจารณาจาก ผลสำเร็จของการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา เพ่ือ
ขับเคลื่อน ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา และการจัดการขอรองเรียน
เรื่องการ ทุจริต การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบของครู บุคลากรทางการศึกษา ใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 256๔ และขอกลาวหาครู บุคลากรทางการศึกษา ท่ีไมไดปฏิบัติหนาท่ีราชการดวยความ
รับผิดชอบตอประชาชน ไมมีคุณธรรม ไมมีจรยิธรรม ไมคำนึงถึงประโยชนสวนรวมเปนท่ีตั้ง 
และไมมีธรรมาภิบาล ตามท่ีมีกฎหมาย ระเบียบ แบบแผนของทางราชการท่ีเก่ียวของไดกำหนดไวใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 การตรวจสอบและนำ เรื่องรองเรียนเขาสูกระบวนการสอบสวนขอเท็จจริง การแจง
ตักเตือน ดำเนินคดี หรืออ่ืนๆ ตามระเบียบ ขอกฎหมายท่ีกำหนดไวในปงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ในการจัดทำ
แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทราประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 นั้น 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทราไดทำการ ศึกษาและวิเคราะห ขอมูลจากแผนปฏิบัติการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา และผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติ การปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 256๔ โดยกำหนดใหสถานศึกษา ตองจัดทำ
แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตในหนวยงานของตน เพ่ือสนับสนุนและสอดคลองกับ 
ยุทธศาสตรวาดวยการปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 4 ยุทธศาสตร ดังนี้ 

ยุทธศาสตรท่ี 1  เสริมสรางจิตสำนึก คานิยม ใหสถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล       
ยุทธศาสตรท่ี 2  บูรณาการหนวยงานทุกภาคสวน ในการปองกันและปราบปรามการทุจริต     
                     สถานศึกษา  
ยุทธศาสตรท่ี 3  เสริมสรางความเขมแข็งในการปองกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
ยุทธศาสตรท่ี 4  พัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการปองกันและปราบปราม  
                    การทุจริตสถานศึกษา 

 
วิสัยทัศน 
 

“ครู บุคลากรทางการศึกษา  นักเรียน  บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ผูปกครอง ชุมชน 
คณะกรรมการสถานศึกษา รวมมือรวมใจปองกันและปราบปรามการทุจริต” 



พันธกิจ 
1) สงเสริมการจัดการศึกษาทุกระดับใหมีคุณภาพเปนไปตามหลักสูตร สถานศึกษา 
2) พัฒนาครูและบคลากรทางการศึกษาใหเปนครูมืออาชีพ 
3) พัฒนาระบบบริการจัดการสูมาตรฐานสากลบนความรวมมือของทุกภาคสวนตามหลักธรรมาภิบาล  
4) พัฒนาและสงเสริมการผลิตการใชสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา 
5) สงเสริมใหผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะ อันพึงประสงคและคานิยมหลักคนไทย 12 ประการ  

 
เปาประสงค 

1) ผูเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหเปนไป ตาม 
มาตรฐานการศึกษาชาติ 

2) ผูเรียนมีคุณธรรมจรยิธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค คานิยมหลักคนไทย 12 ประการ และมี คุณภาพ
ชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

3) ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะตรงตามสายงานและมีวัฒนธรรมการทางานท่ีมุงเนน 
สัมฤทธิ์ผล มีความกาวหนาในอาชีพ 

4) ผูเรียนใชสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษาใหเกิดประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพอยางสูงสุด 
5) สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ แบบมีสวนรวมตามหลักธรรมาภิบาลสูคุณภาพ 

ระดับมาตรฐานสากล 
 
ยุทธศาสตรและมาตรการ/แนวทางดำเนินงาน 
 
ยุทธศาสตรท่ี 1 : เสริมสรางจิตสำนึก คานิยม ใหสถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
วัตถุประสงค 

มุงสงเสริมเสริมสรางจิตสำนึกและคานิยมใหแกสถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมี 
ทัศนคติ วิสัยทัศน ในการรวมกันแกไขและรับผิดชอบตอปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบสถานศึกษา รวมท้ัง
การรณรงค เผยแพร ประชาสัมพันธ ใหทุกภาคสวนมีวินัย เคารพกฎหมาย กฎและระเบียบ ท่ีจะเปน กลไกใน
การแกไขปญหา การพัฒนา ตลอดจนเปนการวางรากฐานในการปองกันและปราบปรามการทุจริตใน ภาครัฐได
อยางมีประสิทธิภาพ 

 
มาตรการ/แนวทางดำเนินงาน  

1. สงเสริมการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
1) เสริมสรางความรูความเขาใจแกครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ใหปฏิบัติงานและ ดำเนิน

ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
2) ประยุกตการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใหเกิดมรรคผลในทางปฏิบัติ 
3) จัดใหมีหลักสูตรการเรียนรูหรือการฝกอบรมเก่ียวกับการใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง แก

ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน  
2. สงเสริมใหครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ไดเรียนรูและปฏิบัติงานตามหนาท่ีดวยหลักธรรมาภิบาล 

1) สงเสริมใหครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มีความรู ความเขาใจ รวมท้ังมีการ ฝกอบรม
เพ่ือใหปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 

2) สงเสริมใหครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ไดประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานทาง 
คุณธรรมและจริยธรรม 



3) ควบคุม กำกับ ดูแลการปฏิบัติงาน การประพฤติปฏิบัติตนของครู บุคลากรทางการ ศึกษา 
นักเรียน ใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาลและมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม 

3. กำหนดใหมีหลักสูตรทางการศึกษาเพ่ือใชเปนเครื่องมือในการปองกันและปราบปรามการทุจริตใน
สถานศึกษา       

1) จัดใหมีหลักสูตรทางการศึกษา/หลักสูตรการฝกอบรม ดานการปองกันและปราบปราม การ
ทุจริตสถานศึกษา 

2) กำหนดใหหลักสูตรดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา เปนหลักสูตร บังคับ
ท่ีใชฝกอบรมครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ทุกระดับ 

3) สงเสริมแหลงเรียนรูทางวิชาการ ตลอดจนขอมูลขาวสารดานการปองกันและ ปราบปรามการ
ทุจริตสถานศึกษา  

4. สงเสริมคานิยมการยกยองและเชิดชูความดี ความซ่ือสัตยสุจริต และการตอตานการทุจริต 
1) สงเสริมการสรางแรงจูงใจใหครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ปฏิบัติหนาท่ีราชการ ดวย

ความซ่ือสัตย สุจริต เสียสละเพ่ือประโยชนสวนรวม 
2) รณรงค เผยแพรประชาสัมพันธใหสังคมมีคานิยม ยกยอง เชิดชู และเห็นคุณคาของการ 

ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม  
3) สงเสริม เชิดชู หนวยงานหรือบุคคลท่ีมีผลงานดีเดนดานการปองกันและปราบปรามการ ทุจริต

สถานศึกษา  
4) สงเสริม สนับสนุนใหทุกภาคสวนรวมกันสรางคานิยมในการปองกันและปราบปรามการ ทุจริต

สถานศึกษา 
 
ยุทธศาสตรท่ี 2 : บูรณาการหนวยงานทุกภาคสวน ในการปองกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
วัตถุประสงค 

 มุงประสานความรวมมือระหวางหนวยงานสถานศึกษากับทุกภาคสวนในการปองกันและ ปราบปราม
การทุจริตสถานศึกษา สงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของผูปกครอง ชุมชน คณะกรรมการ สถานศึกษาใน
การติดตาม ตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติ มิชอบในสถานศึกษา เสริมสรางและพัฒนา เครือขายผูปกครอง 
ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหเปนกลไกในการตรวจสอบ ถวงดุล รวมถึง การสรางหลักประกัน
ความปลอดภัยในการแจงขอมูลหรือเบาะแสในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
มาตรการ/แนวทางดำเนินงาน 

1. บูรณาการหนวยงานสถานศึกษากับองคกรทุกภาคสวนเพ่ือสรางความตระหนักและปลูก จิตสำนึกการ
เปนพลเมืองดี  

1) ประสานความรวมมือทางดานขอมูลและการปฏิบัติงานระหวางหนวยงานสถานศึกษากับ 
องคกรทุกภาคสวน  

2) สงเสริม สนับสนุน องคกรและบุคลากรทางดานสื่อสารมวลชนใหมีความเขมแข็งและ เปน
อิสระในการทำหนาท่ีตรวจสอบและเผยแพรขอมูลขาวสารใหสาธารณชนรับทราบ 

3) สงเสริมสนับสนุนใหสถานศึกษามีระบบอินเทอรเน็ต เพ่ือทำการเผยแพรประชาสัมพันธ ในการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา โดยมีเว็บบอรดเพ่ือติดตอสื่อสาร ระหวางกัน 

4) เสริมสรางและพัฒนาเครือขายผูปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา 
2. สงเสริมการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ 

1) เสริมสรางกระบวนการเรียนรูเพ่ือใหผูปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษามีความ 
ตื่นตัวตอสภาพปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในสถานศึกษา  



2) สรางและพัฒนาชองทางในการรับแจงขอมูลหรือเบาะแส ใหมีความสะดวกหลากหลาย รวมท้ัง
สรางหลักประกันความปลอดภัยใหแกบุคคล หนวยงานหรือขอมูลนั้น 

3) สงเสริมสิทธิในการรับรูและการเขาถึงขอมูลขาวสาร 
4) กำหนดมาตรการสรางแรงจูงใจใหแกผูแจงขอมูลหรือเบาะแส ใหไดรับรางวัลตอบแทน  
5) ใหองคกรหรือบุคลากรดานสื่อสารมวลชนเปนสื่อกลางในการแสวงหาความรวมมือเพ่ือ ปองกัน

และปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
  

3. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอำนาจทางการศึกษา  
1) พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและ สถานศึกษา โดย

เนนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน 
2) พัฒนาประสิทธิภาพการติดตามประเนผลการดำเนินการตามกลยุทธจุดเนน เพ่ือ พัฒนา

คุณภาพทางการศึกษา 
 
ยุทธศาสตรท่ี 3 : เสริมสรางความเขมแข็งในการปองกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา  
วัตถุประสงค  

มุงพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และถวงดุลการใชอำนาจใหเหมาะสม ชัดเจนและมี
ประสิทธิภาพ สรางกลไกความรวมมือระหวางหนวยงานสถานศึกษากับภาคเอกชนใหมีศักยภาพ ในการปองกัน
และปราบปรามการทุจรติ สงเสริมความรวมมือดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตกับ หนวยงานทุกภาค
สวน 
มาตรการ/แนวทางดำเนินงาน  

1. พัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม พรอมท้ังสรางความโปรงใสและเปนธรรมในการ 
บริหารงานบุคคลภายใตระบบคุณธรรม 

1) ใหสถานศึกษาท่ีมีพันธกิจดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต มีโครงสรางของ 
หนวยงาน อัตรากำลัง การบริหารงานบุคคล และงบประมาณท่ีเหมาะสม สอดคลอง กับ
ภารกิจและความรับผิดชอบ 

2) สนับสนุนใหมีการตรวจสอบและถวงดุลการใชอำนาจระหวางหนวยงานสถานศึกษา ดวย
กันเอง 

3) ใหสถานศึกษา ควบคุม กำกับ ติดตาม ประเมินผล การใชอำนาจในการปฏิบัติงานดาน การ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต 

2. สรางกลไกความรวมมือระหวางหนวยงานสถานศึกษากับภาคเอกชนใหมีศักยภาพในการปองกัน และ
ปราบปรามการทุจริต 

1) วางแนวทางและสงเสริมบทบาทความรวมมือระหวางหนวยงานสถานศึกษากับ ภาคเอกชน ใน
การปองกันและปราบปรามการทุจรติ 

2) ประสานความรวมมือกับองคกรภาคเอกชนเก่ียวกับการปองกันและปราบปรามการ ทุจริตใน
สถานศึกษา 

3. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองคกร 
1) พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา 
2) พัฒนาปรับปรุงและเผยแพรหลักเกณฑในการบริหารงานท่ีโปรงใสและเปนธรรม  

 
 
 



4. สงเสริมประสิทธิภาพการดำเนินงานดานการจัดระบบการควบคุมภายในและบริหารจัดการความเสี่ยง  
1) สงเสริมใหมีการจัดทำรายงานการควบคุมภายในของสถานศึกษา 
2) สงเสริมสนับสนุนใหทุกสถานศึกษามีแผนการตรวจสอบภายในท่ีเปนระบบและมี ประสิทธิภาพ 

 
ยุทธศาสตรท่ี 4 : พัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการปองกันและปราบปรามการ  
ทุจริตสถานศึกษา 
วัตถุประสงค  

มุงพัฒนาสมรรถนะ และขีดความสามารถใหครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการปองกันและ 
ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษาใหสัมฤทธิผลไดอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือแกไขสภาพปญหาการทุจริตใหเปน 
ระบบอยางตอเนื่อง สรางมาตรฐานทางวิชาชีพใหสามารถรวมมือหรือประสานการปฏิบัติกับองคกรทุกภาคสวน 
 
มาตรการ/แนวทางดำเนินงาน 

1. พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถของครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการปองกัน และ
ปราบปรามการทุจริต 

1) กำหนดใหครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ฝกอบรมหลักสูตรดานการปองกันและ 
ปราบปรามการทุจริต ในสถานศึกษา เพ่ือใหมีความเชี่ยวชาญ  

2) กำหนดใหมีหลักสูตรการศึกษา และหลักสูตรการฝกอบรมวิชาชีพดานการปองกันและ 
ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 

2. สรางมาตรฐานทางวิชาชีพดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
1) สงเสริมใหสถานศึกษารวมกันสรางมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ  
2) กำหนดใหมีหนวยงานหลัก เพ่ือรับผิดชอบในการติดตามประเมินผล รวมถึงการลงโทษ ครู 

บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน 
3. สงเสริมการปฏิบัติงานของบุคลากรตามหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  

1) สงเสริมและสนับสนุนใหมีการฝกอบรมครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน หลักสูตร การ
บริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  

2) สงเสริมและสนับสนุนใหมีการฝกอบรมหลักสูตรคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติ หนาท่ี
และแนวทางปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ตาง ๆ  

4. สงเสริมและสนับสนุนใหมีการสรางองคความรูเรื่องการปองกันและปราบปรามการทุจริตใน 
สถานศึกษา 

1) จัดใหมีกิจกรรมการสรางองคความรูในเรื่องการปองกันและปราบปรามการทุจริต สถานศึกษา
แก ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน 

2) สงเสริมใหหนวยงานภาครัฐมีการแลกเปลี่ยนความรู และขอมูลขาวสารดานการปองกัน และ
ปราบปรามการทุจริต 
 
 
 
 
 
 
 

 



ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  
1) โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทราปฏิบัติหนาท่ีดวยความโปรงใสและเปนธรรม  
2) คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มีจิตสำนึกในการเปนพลเมืองดี ปฏิบัติงานตาม ระเบียบ

วินัย และมีความซ่ือสัตยสุจริต 
3) คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มีความรูเรื่องการปองกันและปราบปรามการทุจริต ใน

สถานศึกษามากยิ่งข้ึน  
4) โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทราปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และยึดหลัก

ปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง เปนแนวทางปฏิบัติ 
5) โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรามีความเขาใจและใหความรวมมือในกิจกรรมการ

ปองกันและ ปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา 
6) สงผลตอการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมในสถานศึกษาไดอยางม่ันคงและยั่งยืนตลอดไป 

 
บทสรุป 

แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา
ประจำป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จัดทำข้ึนเพ่ือใชเปนแนวทางในการดำเนินงานในดานการปองกันและ
ปราบปรามการ ทุจริตของสถานศึกษา ปฏิบัติงานในดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตใหบรรลุตาม
วัตถุประสงค เกิด ผลสัมฤทธิ์ตามท่ีคาดหวังไว ทำใหการปฏิบัติราชการตามอำนาจหนาท่ีของขาราชการเปนไป
ในลักษณะท่ีมี ความรับผิดชอบ ทำใหผูปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา มีความเชื่อถือในความมี
คุณธรรม ความมี จริยธรรม การปฏิบัติหนาท่ีโดยการคำนึงถึงประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน และ
การยึดม่ันใน หลักธรรมาภิบาล สามารถแกไขปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของคณะครู บุคลากรทางการ
ศึกษา นักเรียน ใหลดนอยลงไดอยางมีประสิทธิภาพ และบังเกิดผลอยางเปนรูปธรรมมากยิ่งข้ึน ดังนั้น ในการ
ดำเนินงานดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา ตองบูรณาการและ อาศัยความรวมมือจากทุก
ภาคสวน และจะตองปฏิบัติอยางตอเนื่องใหเปนระบบ โดยหากมีการบูรณาการ ความรวมมือจากทุกภาคสวน
อยางจริงจังและตอเนื่องแลว ก็จะสงผลตอการบรรลุตามผลสัมฤทธิ์ท่ีคาดหวังไว สวนราชการและสถานศึกษา 
ปฏิบัติหนาท่ีดวยความโปรงใสและเปนธรรม คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มีความรูเรื่องการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษามากยิ่งข้ึน มีจิตสำนึกในการเปน พลเมืองดี ปฏิบัติงานตามระเบียบวินัย 
และมีความซ่ือสัตยสุจริต ทุกภาคสวนมีความเขาใจและใหความรวมมือ ในกิจกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตสถานศึกษา ปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และยึด หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปน
แนวทางปฏิบัติ รวมถึงสงผลตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับ จังหวัดและระดับประเทศใหยั่งยืนได  
อีกดวย  
 
 
 
 

(นางดวงรัตน ชิตเจริญ) 
ผูอำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา 


