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ประกาศโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 
เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 

ประจ าปี ๒๕๖๓ 
---------------------------------------------------------------- 

ตามค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา การ
ทุจริตประพฤติมิชอบได้ก าหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐก าหนดมาตรการหรือแนวทาง การ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้ าง 
ธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝ้าระวัง เพ่ือสกัด 
กั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ ประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ได้แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ก็ได้ก าหนด ให้มีการ
บริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในภาครัฐ 
เป็นนโยบายส าคัญของรัฐบาล เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายของ รัฐบาลและคณะรักษาความสงบ แห่งชาติ ใน
การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

ดังนั้น เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติฯ ให้เกิดเป็นรูปธรรม โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม จึงแสดง 
เจตจ านงในการต่อต้านการทุจริตด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุ จริตของโรงเรียนเชียงแสน
วิทยาคม ประจ าปี ๒๕๖๓ เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินการป้องกันและปราบปราม การทุจริตของ
โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมต่อไป โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมจึงประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการ ทุ จริต
ของโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม ประจ าปี ๒๕๖๓ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย ประกาศฉบับนี้ 

 
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  

 
 ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
  
   
 
 

นายบุญเทพ  พิศวง  
 ผู้อ านวยการโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 
ประจ าปี ๒๕๖๓ 

หลักการและเหตุผล  
ตามค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๗/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไข  

ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบได้ก าหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐก าหนดมาตรการ หรือ
แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้น
การสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการ ตรวจสอบเฝ้าระวัง 
เพ่ือสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ ประกอบกับนโยบาย ของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ก็ได้
ก าหนดให้มีการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในภาครัฐ เป็นนโยบายส าคัญของรัฐบาล เพ่ือให้การขับเคลื่อน นโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต ประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

ดังนั้น เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติฯ ให้เกิดเป็นรูปธรรม โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม   จึง 
แสดงเจตจ านงในการต่อต้านการทุจริต ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของโรงเรียนเชียงแสน
วิทยาคม ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินการป้องกัน และปราบปรามการ
ทุจริตของโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมต่อไป และเพ่ือให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือ จากทุกภาคส่วนในการ
ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอย่างเข้มแข็ง เพ่ือให้ประเทศไทยเป็นประเทศ ที่มี มาตรฐานความโปร่งใส
เทียบเท่าสากล ภายใต้วิสัยทัศน์ : ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต  (Zero Tolerance & Clean 
Thailand) ประเทศไทยในระยะ ๕ ปีข้างหน้า จะมุ่งสู่การเป็นประเทศ ที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม 
เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง 
หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชนในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ ของชาติและประชาชน เพ่ือให้ประเทศ
ไทย มีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียม นานาอารยประเทศ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การติดตามผลความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
ประจ าปี  ๒๕๖๓ 

 
โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม มีแนวทางการตรวจติดตามผลความก้าวหน้าการปฏิบัติงานตาม

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประจ าปี ๒๕๖๓  ด าเนินการดังนี้ ติดตามผล
ความก้าวหน้างาน/โครงการ และงบประมาณประจ าปี  ๒๕๖๓ โดยก าหนดกิจกรรม และแผนผัง (Gantt 
Chart) การติดตามผลความก้าวหน้าในห้วงระยะเวลาการในการด าเนินโครงการตาม แผนปฏิบัติการฯ ดังนี้ 

 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา (เดือน) 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ 

1 จัดประชุมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ และการจัดท า
แผนปฏิบัติการฯ ประจ าปี ๒๕๖๓  ทบทวน/
วิเคราะห์ ความเสี่ยงต่างๆ 

            

2 จัดท าแผนปฏิบัติการฯ ประจ าปี ๒๕๖๓  เสนอ
คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้อ านวยการโรงเรียน 
ให้ความเห็นชอบ และจัดส่ง แผนปฏิบัติการฯให้
ผู้อ านวยการโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 

            

3 ส ารวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย             
4 ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ             
5 เสนอสรุปผลการด าเนินงานต่อผู้อ านวยการ

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม เพ่ือขอความเห็นชอบ 
            

6 จัดท าเอกสารรายงานสรุปผลการ ด าเนินการ
รายงานให้ผู้ อ านวยการโรงเรียนเชียงแสน
วิทยาคม รับทราบต่อไป 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค าน า 

 การป้องกันการทุจริต นับเป็นเรื่องส าคัญไม่น้อยไปกว่าการปราบปรามการทุจริต เพราะเป็นการ
แก้ปัญหาที่สาเหตุซึ่งหากปล่อยให้มีการทุจริตเกิดขึ้นก็จะสร้างปัญหาความเสียหายแก่สังคมและประเทศชาติ  
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว ๓ ฉบับ 
ปัจจุบันที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรม
จริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่าย
การเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชนในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชน เพ่ือให้
ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใส การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลสูงขึ้น 
เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทาง
ทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้ก าหนดการบริหารจัดการและการพัฒนาตนควบคู่ไปพร้อม ๆ กัน  โดยการ
ปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบ มีวินัย ตลอดจนค่านิยมอ่ืน ๆ ที่ถูกต้อง รวมทั้งเข้าใจวิถีด าเนินชีวิตที่
สมควรและมีคุณค่า 
 เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวบรรลุผลได้อย่างเป็นรูปธรรม โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม จึงได้จัดท า
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม ประจ าปี  
๒๕๖๓ ขึ้น เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้เกิดผลในทางปฏิบัติ 
และเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม ให้บรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์
ตามวิสัยทัศน์ที่ได้ก าหนดไว้ 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วิสัยทัศน์  

 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ยึดมั่นในคุณธรรม
จริยธรรม และร่วมมือกันป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพ่ือประโยชน์สูงสุดของสถานศึกษา 
 
พันธกิจ 

1. เสริมสร้างจิตส านึกและค่านิยมในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยยึด
หลักธรรมาภิบาล 

2. ส่งเสริมและปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
3. พัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษาด้วยระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล 

 
วัตถุประสงค ์

1. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นมืออาชีพ เท่าทันในการป้องกันและต่อต้านทุจริต 
2. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

1. โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม  
2. คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มีจิตส านึกในการเป็นพลเมืองดี ปฏิบัติงานตามระเบียบ 

วินัย และมีความซื่อสัตย์สุจริต  
3. คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มีความรู้เรื่องการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริต 

ในสถานศึกษามากยิ่งข้ึน  
4. โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม ปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรม จริยธรรม  
5. โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมมีความเข้าใจและให้ความร่วมมือในกิจกรรมการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต ในสถานศึกษา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บทสรุป  
 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมประจ าปี  ๒๕๖๓  จัดท า
ขึ้นเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสถานศึกษา  
ปฏิบัติงานในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ เกิดผลสัมฤทธิ์ตามที่คาดหวัง
ไว้ ท าให้การปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ของข้าราชการเป็นไปในลักษณะที่ มีความรับผิดชอบ ท าให้
ผู้ปกครอง ขุมขน คณะกรรมการสถานศึกษา มีความเชื่อถือในความมีคุณธรรม ความมีจริยธรรม การปฏิบัติ
หน้าที่โดยการ ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และการยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล 
สามารถแก้ไขปัญหาการ ทุจริตและประพฤติมิชอบของคณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ให้ลดน้อยลง
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและบังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งข้ึน  
 ดังนั้นในการด าเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา ต้องบูรณาการและ
อาศัย ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน และจะต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่องให้เป็นระบบ โดยหากมีการบูรณาการ
ความร่วมมือ จากทุกภาคส่วนอย่างจริงจังและต่อเนื่องแล้ว ก็จะส่งผลต่อการบรรลุตามผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวังไว้ 
ส่วนราชการและ สถานศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม คณะครู บุคลากรทางการศึกษา 
นักเรียน มีความรู้เรื่อง การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษามากยิ่งขึ้น มีจิตส านึกในการเป็น
พลเมืองดี ปฏิบัติงานตาม ระเบียบวินัย และมีความซื่อสัตย์สุจริต ทุกภาคส่วนมีความเข้าใจและให้ความ
ร่วมมือในกิจกรรมการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา ปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรม จริยธรรม 
และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางปฏิบัติ รวมถึงส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมใน
ระดับจังหวัดและระดับประเทศให้ยั่งยืนได้ อีกด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการการป้องกันการทุจริต 
ประจ าปี ๒๕๖๓  

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม อ าเภอเชียงแสน  จังหวัดเชียงราย 
 

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
หมายเหตุ 

๑. การสร้างสังคม 
    ไม่ทนต่อการ 
    ทุจริต 

๑. เสริมสร้าง 
    จิตส านึกและ 
    ค่านิยมในการ 
    ปฏิบัติหน้าที่ 
    ให้กับครู และ 
    บุคลากร 
    ทางการศึกษา  
    โดยยึดหลัก 
   ธรรมาภิบาล 
 

๑. พัฒนาครูให้มีคุณธรรม  
   จริยธรรม 
   ๑.๑ กิจกรรมประกาศ 
         เจตจ านงต่อต้านการ 
         ทุจริตของผู้บริหาร 
         โรงเรียนเชียงแสน 
         วิทยาคม 
  ๑.๒ กิจกรรมอบรมให้ความรู้ 
        ป้องกันและปราบปราม 
        การทุจริต 
   ๑.๓ กิจกรรมอบรมคุณธรรม 
         จริยธรรมและความ 
         โปร่งใสในการด าเนิน 
         งานขององค์กร 

 
 

- 
 
 
 
 

- 
 
 

๑๐,๐๐๐ 
 
 

 

๒. ส่งเสริมและ 
   ปลูกฝังให้ผู้เรียน 
   มีคุณธรรม 
   จริยธรรม และ 
   คุณลักษณะ 
   อันพึงประสงค์ 

๑. ส่งเสริมวินัย คุณธรรมและ 
    จริยธรรมให้แก่ผู้เรียน 

๑๕๐,๐๐๐  

๒. การบริหาร 
   ราชการเพ่ือ 
   ป้องกันการทุจริต 

๑. พัฒนาการ 
   บริหารจัดการ 
   สถานศึกษาด้วย 
   ระบบคุณภาพ 
   ตามมาตรฐานสากล 
 

๑. บริหารจัดการสถานศึกษา 
   ด้วยระบบคุณภาพตาม 
   มาตรฐานสากล  
   ๑.๑ พัฒนาระบบงาน 
         บริหารวิชาการ 
   ๑.๒ พัฒนางานกลุ่ม 
         อ านวยการ 
   ๑.๓ พัฒนางานแผนพัฒนา 
       คุณภาพการศึกษาและ 
       แผนปฏิบัติการประจ าปี    
   ๑.๔ พัฒนาระบบงาน 
         ประกันคุณภาพ 
         ภายในสถานศึกษา 

 
 
 

๒๐๗,๖๗๒ 
 

๗๒,๗๔๐ 
 

๔๒,๒๒๐ 
 
 

๑๗,๒๕๕ 
 

 

 



มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
หมายเหตุ 

  

๑.๕ พัฒนากลุ่มบริหารงาน 
         บุคคล 
   ๑.๖ พัฒนางานกิจการ 
         นักเรียน 
   ๑.๗ พัฒนาส านักงาน 
         กลุ่มบริหารทั่วไป 

๒๒,๐๐๐ 
 

๑๕,๐๐๐ 
 

๕,๐๐๐ 

 

๒. พัฒนางานควบคุมภายใน 
   และตรวจสอบภายใน 

๙๘๐ 
 

รวม (บาท) ๕๔๒,๘๖๗  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ค าสั่งโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 
ที่ ๐๑๗/๒๕๖๓ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจ าปี ๒๕๖๓ 
ของโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม อ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 

-------------------------------------------------- 
 ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  
ซึ่งมุ่งการเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการ
ทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชนในการพิทักษ์
รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชน เพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใส
ทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต”  และ
นโยบายของรัฐบาลข้อที่ ๑๐ การส่งเสริมการบริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ก าหนดให้ปลูกฝังค่านิยมคุณธรรม จริยธรรมและจิตส านึก
ในการรักษาศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับ และตอบสนอง
ความต้องการ พร้อมอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นในระบบราชการ  ดังนั้นเพ่ือ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ฯ ให้เกิดเป็นรูปธรรม โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริตของโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม ประจ าปี ๒๕๖๓  ใช้เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตของโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมต่อไป  
 ในการนี้  โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม จึงมีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริตของโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม โดยมีองค์ระกอบและอ านาจหน้าที่  ดังนี้ 
 
๑. คณะกรรมการฝ่ายอ านวยการ 

๑. นายบุญเทพ  พิศวง  ผู้อ านวยการโรงเรียน  ประธาน 
๒. นางอสมาภรณ์  อักษร รองผู้อ านวยการโรงเรียน  รองประธาน 
๓. ว่าที่ ร.ต. คธาวุธ  ใจจุมปา คร ู    กรรมการ 
๔. นายปรเมษฐ์  อินเขียว คร ู    กรรมการ 
๕. นายธวัชชัย  อุ่นกาศ  คร ู    กรรมการ 
๖. นางมยุรัตน์  ตาใจ  คร ู    กรรมการ 
๗. นางภัทรียา  ชาวดร  คร ู    กรรมการ 
๘. นางรุ่งสุรีย์  ช่างปรุง  คร ู    กรรมการและเลขานุการ 

 
มีหน้าที่  ให้ค าปรึกษา อ านวยความสะดวกให้การด าเนินงานการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการ 

         ทุจริตของโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 



๒. คณะกรรมการฝ่ายด าเนินงาน 
๑. นางรุ่งสุรีย์  ช่างปรุง   คร ู   ประธาน 
๒. นางปิติญา  สุวรรณรังษี  คร ู   รองประธาน 
๓. นางนิภาวรรณ  วิชัย   คร ู   กรรมการ 
๔. นางมยุรัตน์  ตาใจ   คร ู   กรรมการ 
๕. นายอรรณพ  ค ามีสว่าง  คร ู   กรรมการ 
๖. นางสุวภัทร  ด้วงแดง   คร ู   กรรมการ 
๗. นายธีรยุทธ  มาถา   คร ู   กรรมการ 
๘. นายจักรินทร์  ชาวดร   คร ู   กรรมการ 
๙. นางอลิศลา  ริยะสาร   คร ู   กรรมการและเลขานุการ 
๑๐. นางสาวจันทร์เพ็ญ  สุขสุเมฆ  คร ู   ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ 
 
มีหน้าที่  ๑. ศึกษา วิเคราะห์ ท าความเข้าใจกรอรบแนวคิดในการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกัน 
                   การทุจริต 
   ๒. วางแผน จัดท า ทบทวน และพัฒนาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
   ๓. ก ากับ ดูแลให้มีการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
   ๔. จัดท ารายงานติดตามและสรุปผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน 
                   การทุจริต 

 
  ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งตามค าสั่งนี้ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ เสียสละ อย่างเต็มก าลัง 
ความสามารถ เพ่ือบังเกิดผลดีต่อทางโรงเรียนส่วนราชการต่อไป 
 
 

สั่ง ณ วันที่ ๙ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
  
   
 
 

นายบุญเทพ  พิศวง  
 ผู้อ านวยการโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 

 
 

 

 

 


