
 
ประกาศโรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง 

เรื่อง  นโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานมุ่งสู่องค์กรธรรมาภิบาล 
ของโรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง  ประจ าปีงบประมาณ 2564 

----------------------------------------------------------- 
 

                โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง  ให้ความส าคัญกับการบริหารงานภายใต้กรอบการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ระยะที ่๓ (พ.ศ. 2560 – 2564) และนโยบายของรัฐบาล ที่ได้แถลงนโยบายต่อสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557  รวมถึงนโยบายส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรร
มาภิบาล และการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ยึดหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ีเพ่ือสร้างความเชื่อม่ันวางใจในระบบราชการ และเสริมสร้างระบบคุณธรรม     

               โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง จึงก าหนดแนวทางการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานมุ่งสู่องค์กรธรรมาภิบาล มีความโปร่งใส ปฏิบัติราชการอย่างมีคุณธรรม และปราศจากการทุจริต 
เพ่ือให้สาธารณชน ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความเชื่อม่ันต่อการด าเนินงาน ดังนี้ 
 

1. ด้านการปฏิบัติหน้าที่ 
    บุคลากรโรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง ต้องปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
อย่างมีคุณธรรมโดยยึดหลักตามมาตรฐานการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ด าเนินการตามที่กฎหมายก าหนด
อย่างเคร่งครัดและให้บริการกับผู้มาขอรับบริการกับหน่วยงาน โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนที่มิควรได้ 
   แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 

1) บุคลากรทุกคนต้องปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานโดยเป็นไป
ตามข้ันตอนการให้บริการหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานด้วยความถูกต้อง รวดเร็วและไม่ส่งผลเสียหายต่อราชการ 

2) บุคลากรทุกคนต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสมอภาค เท่าเทียมกัน ไม่เลือก
ปฏิบัติ ประสานงานต่างๆ ด้วยดีเพ่ือประโยชน์ของทางราชการ พร้อมทั้งมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่  
มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานราชการที่ดี 

3) บุคลากรทุกคนต้องปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนหรือประโยชน์ที่มิควรได้ เว้นแต่การรับโดยธรรมจรรยาที่ปราศจาก
ผลประโยชน์แอบแฝงในทางมิชอบ 

4) ส่งเสริม... 



4) ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการทบทวนขั้นตอนการให้บริการหรือขั้นตอน      
การปฏิบัติงานให้เกิดความทันสมัยและเป็นปัจจุบัน เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 

 

2. ด้านการใช้งบประมาณ 
   บุคลากรโรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง ต้องส านึกและตระหนักถึงการใช้จ่าย

งบประมาณแผ่นดินว่าเป็นงบประมาณที่ได้มาจากเงินภาษีของราษฎร โดยต้องใช้จ่ายอย่างเหมาะสมและ
ประหยัด ตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ก ากับ ดูแลและรับผิดชอบด้านงบประมาณการเบิกจ่าย 
และการพัสดุ ด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 
   แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 

1) บุคลากรทุกคนต้องตระหนักถึงการใช้จ่ายงบประมาณของทางราชการ   
ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการใช้จ่าย เพ่ือให้เกิดความคุ้มค่าและสมประโยชน์แก่ราชการโดยแท้จริง 

2) งานพัสดุต้องด าเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการพัสดุต่างๆ     
ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใสและตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอน ตามที่กฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับต่างๆ ก าหนด 

3) งานการเงิน ต้องรายงานข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณตามที่กฎหมาย 
ระเบียบหรือข้อบังคับก าหนดและเผยแพร่ต่อสาธารณชน เพ่ือแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงบประมาณ 
เท่าท่ีไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับต่างๆ 

4) ผู้บริหารต้องควบคุม ดูแลหรืออนุมัติ การเบิกจ่ายงบประมาณ เช่น      
ค่าท างานล่วงเวลา ค่าเดินทาง เป็นต้น ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเหมาะสม 

 

3. ด้านการใช้อ านาจ 
   ผู้บริหาร/ผู้บังคับบัญชา ต้องมอบหมายงาน ประเมินผลการปฏิบัติงาน คัดเลือก

บุคลากรเพ่ือปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ รวมทั้งสั่งการ ก ากับ ดูแลให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติ
หน้าที่โดยไม่ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับต่างๆ อย่างถูกต้องและชอบธรรม 
   แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 

1) ผู้บริหาร/ผู้บังคับบัญชาสั่งการหรือมอบหมายงานอย่างถูกต้อง เป็นธรรม
ตามความสามารถความเหมาะสมกับสถานภาพ ต าแหน่ง ระดับ ค านึงถึงความเสี่ยงอันตรายและความเสมอ
ภาคของบุคคลตามหลักมนุษยธรรม พร้อมทั้งมีความเอาใจใส่ ติดตามงานที่สั่งการหรือมอบหมายให้เกิดผลส าเร็จ 

2) ผู้บริหาร/ผู้บังคับบัญชาไม่สั่งการหรือมอบหมายงานใดๆ ที่นอกเหนือจาก
หน้าที่ในราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา อันมีลักษณะที่เป็นเรื่องส่วนตัว ธุระส่วนตัวหรือเรื่องที่ไม่เหมาะสม ไม่ว่า
เพ่ือตนเองหรือผู้อื่น 

3) ผู้บริหาร/ผู้บังคับบัญชาต้องวางตัวเป็นกลาง ปราศจากอคติ มีความ
ยุติธรรมในการประเมินผลการปฏิบัติราชการหรือการปฏิบัติงานและการใช้ดุลพินิจในเรื่องต่างๆ รวมถึงการ
พิจารณาความดีความชอบให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาต้องเกิดความเป็นธรรมเสมอ พร้อมทั้งมีความเป็นผู้น า        
ที่รับผิดชอบต่อหน้าที ่

4) ผู้บริหาร... 



4) ผู้บริหาร/ผู้บังคับบัญชาหรือบุคลากรทุกคนต้องไม่ใช้ต าแหน่ง หรืออ านาจ
หน้าที่ในราชการเพ่ือแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบ หรือยินยอมให้บุคคลใดน าไปใช้ในการแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบ
ด้วยกฎหมาย 

 

4. ด้านการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 
   บุคลากรโรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง ต้องใช้ทรัพย์สินของทางราชการ เพ่ือประโยชน์

ในราชการ ไม่น าทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ที่มิชอบด้วยกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับต่างๆ 
หรือยินยอมให้บุคคลใดน าไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อ่ืน ในทางท่ีไม่ถูกต้องและไม่เหมาะสม 
   แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 

1) ผู้บริหาร/ผู้บังคับบัญชาต้องก ากับ ดูแล บ ารุงรักษาและรับผิดชอบ       
ในทรัพย์สินของทางราชการที่อยู่ในความรับผิดชอบ ให้สามารถใช้การได้ปกติ หากทรัพย์สินเกิดการช ารุดหรือ
สูญหายให้รายงานหรือด าเนินการตามท่ีกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับต่างๆ ก าหนดไว้ 

2) การยืมทรัพย์สินของทางราชการไม่ว่าจะยืมภายในโรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง 
หรือให้บุคลากรภายนอกยืมต้องด าเนินการตามที่กฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับต่างๆ ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด 

3) งานพัสดุต้องส่งเสริม สนับสนุน การวางแผนแนวทางหรือคู่มือในการใช้ทรัพย์สิน 
ของทางราชการให้เกดิความเป็นระเบียบ มีระบบและเพ่ือป้องกันความเสียหายในทรัพย์สินของราชการ 

 

5. ด้านการแก้ไขปัญหาการทุจริต 
   ด าเนินการตามแนวทางแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม

การทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) แผนปฏิบัติการว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของโรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง และมาตรการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งร่วมกันสอดส่องและ
แก้ไขปัญหาการทุจริต เพ่ือให้ปัญหาการทุจริตลดลงและหมดไปในที่สุด 
   แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 

1) ด าเนินกิจกรรมและโครงการต่างๆ ตามแนวทางของแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของโรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง  ปีงบประมาณปัจจุบัน  

2) ส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินการด้านนโยบายหรือมาตรการต่างๆ ด้าน    
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของโรงเรียนวัดเจริญร่มเมืองในทุกรูปแบบ 

3) ผู้บริหาร/ผู้ บั งคับบัญชา ต้องก ากับ ติดตาม และสอดส่องดูแล         
การปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง ปราศจากการทุจริตและการเรียกหรือรับสินบน 
พร้อมทั้งไม่ละเลยหรือละเว้นการด าเนินการเมื่อพบพฤติการณ์ในทางทุจริตหรือประพฤติมิชอบ 

 

6. ด้านคุณภาพการด าเนินงาน 
   บุคลากรโรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง ทุกคนต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่ตนเองรับผิดชอบ

โดยยึดหลักมาตรฐานการด าเนินงาน ขั้นตอน และระยะเวลาที่กฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับต่างๆ ก าหนดไว้ 
เพ่ือให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

แนวทาง... 



   แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 
1) ผู้บริหาร/ผู้บังคับบัญชาต้องมีพฤติกรรมและทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงาน 

มีการปฏิบัติงานที่เป็นแบบอย่างท่ีดี  
2) บุคลากรโรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง ต้องปฏิบัติหน้าที่ ในการให้บริการด้วย

ความเต็มใจ มีความสุภาพเรียบร้อยในการบริการ ตามภารกิจที่รับผิดชอบ พร้อมทั้งให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์    
ในการปฏิบัติราชการแก่ผู้มาติดต่อขอรับบริการได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

3) ส่งเสริม สนับสนุนการใช้นวัตกรรมต่างๆ ที่ช่วยการด าเนินงานให้เกิด
ความแม่นย า ถูกต้องและรวดเร็วในการปฏิบัติราชการ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการท างานมากยิ่งขึ้น 

 

7. ด้านประสิทธิภาพการสื่อสาร 
   ด าเนินการจัดท าข้อมูลของหน่วยงานที่ต้องเผยแพร่ต่อสาธารณชนโดยจัดให้มี

ช่องว่างทางการสื่อสารกับผู้มาติดต่อกับหน่วยงาน ซึ่งสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่ทางราชการแจ้งได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว พร้อมทั้งเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
   แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 

1) ด าเนินการพัฒนาข้อมูลในเว็บไชต์ของหน่วยงาน ให้มีข้อมูลที่ควรทราบ
หรือข้อมูลที่ต้องเผยแพร่ ให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 

2) ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการจัดช่องทางการรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะ
หรือช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนในทุกหน่วยงาน 

 

8. การปรับปรุงระบบการท างาน 
   ด าเนินการปรับปรุง พัฒนาระบบการปฏิบัติงาน เพ่ือให้กระบวนงานของหน่วยงาน

มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ทันสมัย สามารถให้ความสะดวกแก่ ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงานเพ่ือให้เกิด
ความพึงพอใจ พร้อมทั้งส่งเสริมสร้างภาพลักษณ์โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง ให้มีความโปร่งใส เพ่ือสร้างทัศนคติ
และความเชื่อม่ันของผู้ปกครอง/ประชาชนที่ดีต่อโรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง 
   แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 

1) ด าเนินการพัฒนา ปรับปรุงหรือทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือ
ขั้นตอนให้บริการตามแนวทางพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 
พ.ศ. 2558 ก าหนด 

2) ส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินภารกิจที่ให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอกเข้าร่วมการด าเนินภารกิจของโรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง ไม่ว่าจะเป็นด้านการรับฟังความคิดเห็น     
ด้านการวางแผน ด้านการด าเนินงานหรือด้านการประเมินผลการด าเนิน เป็นต้น เพ่ือแสดงความโปร่งใสในการ
ด าเนินภารกิจของโรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง 

3) ด าเนินภารกิจด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้ พร้อมทั้งน าข้อเสนอแนะ 
ข้อร้องเรียน ที่ได้รับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาพัฒนาและปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น 

4) ส่งเสริม... 



4) ส่งเสริม สนับสนุนการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการให้บริการหรือ
ด าเนินงานให้เกิดความสะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 

9. ด้านการเปิดเผยข้อมูล 
   โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง ด าเนินการน าข้อมูลที่ควรทราบและเป็นประโยชน์ต่อการ

ด าเนินภารกิจของโรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง ไว้ในเว็บไซต์ของโรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง ได้แก่ ข้อมูลพ้ืนฐานของ
โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง ข่าวประชาสัมพันธ์ ช่องทางการติดต่อสื่อสาร (Social Network) ข้อมูลแผนการ
ด าเนินงาน ข้อมูลขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ ข้อมูลแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี ข้อมูล
การจัดซื้อจัดจ้าง ข้อมูลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ข้อมูลการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และ
ช่องทางการมีส่วนร่วมของข้าราชการครู เพ่ือเป็นการแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและการ
ด าเนินงานของโรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง 
   แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 

1) ส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินการตามแนวทางหรือมาตรการการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะตามแนวทางพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และตามที่
กฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับต่างๆ ก าหนด 

2) ส่งเสริม สนับสนุนในการน าข้อมูลของหน่วยงานและข้อมูลที่ประชาชน 
ผู้ปกครองควรทราบ หรือเกี่ยวกับการด าเนินภารกิจต่างๆ ลงในเว็บไซต์โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง แสดงถึงความ
โปร่งใสในการด าเนินภารกิจของโรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง 

3) ส่งเสริม สนับสนุนการใช้ช่องทางการสื่อสารในรูปแบบ Social Network 
เช่น Facebook Twitter Line เป็นต้น ในการสื่อสารและประชาสัมพันธ์การด าเนินงานต่างๆ ของโรงเรียน    
วัดเจริญร่มเมือง เพ่ือให้ประชาชน ผู้ปกครอง รับทราบข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบันในรูปแบบที่ทันสมัย 

4) ด าเนินการตามแนวทางการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของโรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง 
ต่อสาธารณชน เพ่ือแจ้งข้อมูล ข่าวสารให้ประชาชน ผู้ปกครองทราบและเพ่ือแสดงถึงความโปร่งใสในการ
ด าเนินภารกิจของโรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง 

5) ด าเนินการตามแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีความโปร่งใส 
ตั้งแต่การสรรหาคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การพัฒนาบุคคล การประเมินผลงาน การด าเนินการทางวินัย 
รวมทั้งการสร้างขวัญก าลังใจเพื่อธ ารงและรักษาไว้ซึ่งคนดีและคนเก่งของโรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง   

 

10.  ด้านการป้องกันการทุจริต 
   บุคลากรโรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง ต้องด าเนินภารกิจของตนเองตามแนวทางของ

เจตจ านงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและมีหลักธรรมาภิบาล การด าเนินงานทุกภารกิจ
ต้องปราศจากการทุจริตและสามารถตรวจสอบได้ พร้อมทั้งเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ให้เป็นองค์กร            
ที่ปราศจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความมั่นคงในความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล       
มีความม่ังคั่งในคุณธรรม จรรยาของข้าราชการ และความยั่งยืนในการรับใช้สังคมไทย 

แนวทาง... 



   แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 
1) ผู้บริหาร/ผู้บังคับบัญชาและบุคลากรโรงเรียนวัดเจริญร่เมืองทุกคน      

ต้องด าเนินการตามแนวทางแห่งเจตนารมณ์ของเจตจ านง ในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส
และมีธรรมาภิบาล 

2) ผู้บริหาร/ผู้บังคับบัญชาต้องไม่มีพฤติกรรมไปในทางทุจริต หรือประพฤติ
มิชอบหรือมีลักษณะความสัมพันธ์ที่เกื้อหนุนผลประโยชน์กันระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

3) ส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและการ
ก าหนดแนวทางหรือมาตรการในการป้องกันหรือจัดการความเสี่ยงการทุจริต  

4) ส่งเสริม สนับสนุนและให้ความส าคัญกับการเสริมสร้างภาพลักษณ์
โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง  ให้เป็นองค์กรที่ปราศจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยการให้ความร่วมมือใน
กิจกรรมและโครงการ ทั้งภายในและภายนอก ที่เกี่ยวกับด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พร้องทั้ง
ร่วมกันสร้างวัฒนธรรม ที่ไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ 

   ทั้งนี้ บุคลากรในสังกัดโรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง  ซึ่งประกอบด้วย ข้าราชการ ลูกจ้างชั่วคราว
และพนักงานราชการ ทุกคน ต้องปฏิบัติตามเจตจ านงสุจริตในการบริหารงาน นโยบายในการบริหารงาน     
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสและมีธรรมาภิบาล และมาตรการในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่วยงาน อย่างเคร่งครัด  

         ประกาศ  ณ  วันที่  16  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2564 
                                   
 

                                                                         
   (นายสถาพร  ไทยกลาง) 
                                         ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง   
 
 

 

 

 
 


