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โรงเรยีนชุมชนวัดบ้านระกาศ 
 

 



การวเิคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 

ในการด าเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ 

(Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

โรงเรยีนชุมชนวัดบ้านระกาศ 

  

 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศกึษำขั้นพื้นฐำน นอกจำกจะเป็นหนว่ยงำนระดับกรมที่รับกำร

ประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนจำกส ำนักงำน ป.ป.ช. แล้ว ยังเป็นหนว่ยงำนที่น ำ

เครื่องมือกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity and 

Transparency Assessment: ITA) ไปขยำยผลจนได้รับรำงวัลประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร

ด ำเนนิงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 (ITA Awards) ในฐำนะหนว่ยงำนที่ได้

น ำกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐไปขยำยผลเพื่อพัฒนำ

และยกระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสในหน่วยงำนจนประสบควำมส ำเร็จ โดยกำรประเมินคุณธรรม

และควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำมำอย่ำงตอ่เนื่อง 

 ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 – 2563 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศกึษำขั้นพื้นฐำน ได้พัฒนำ

นวัตกรรมกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศกึษำใน

รูปแบบออนไลน์ โดยมีแนวคิดกำรพัฒนำนวัตกรรมกำรประเมินด้วยระบบ ITA Online เพือ่ควำม

สะดวกในกำรจัดเก็บข้อมูล รวดเร็วในกำรวิเครำะหแ์ละประมวลผล โปร่งใสตรวจสอบได้ดว้ยระบบ

เวลำจรงิ (Real-time system) และกำรประเมิน มีประสิทธิภาพ ลดภำระงำนด้ำนเอกสำร (Paperless) 

ของสถำนศกึษำที่รับกำรประเมินโดยปรับปรุงระบบกำรเก็บข้อมูลใหเ้ป็นแบบออนไลน์เต็มรูปแบบ 

 ส ำหรับกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของสถำนศกึษำ ประจ ำปี

งบประมำณ พ.ศ. 2564 ซึ่งถือเป็นกำรด ำเนินกำรมำอย่ำงตอ่เนื่อง เข้ำสู่ปีที ่6 ส ำนักงำน

คณะกรรมกำรกำรศกึษำขั้นพืน้ฐำน ได้ด ำเนินกำรพัฒนำและออกแบบระบบกำรประเมินในครั้งนี้ให้ง่ำย

ต่อกำรใช้งำน ลดควำมยุ่งยำก ซับซ้อนในกำรน ำเข้ำข้อมูล และค ำนึงถึงควำมสะดวกในกำรตอบค ำถำม

แบบส ำรวจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

 

 

 

 

 

 

 



เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ 

(Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) 

 เกณฑ์กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำ  ประจ ำปี

งบประมำณ พ.ศ. 2564 นั้น ได้ให้ควำมส ำคัญในกำรพัฒนำเกณฑ์กำรประเมินให้เกิดกำรสนับสนุนต่อ

กำรยกระดับค่ำคะแนนดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยได้

อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยได้ศึกษำข้อมูลจำกผลกำรวิจัย เรื่อง แนวทำงกำรปรับปรุงและแนวกำรพัฒนำ

เครื่องมือกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ  เพื่อน ำไปสู่

กำรยกระดับคะแนนดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต (CPI) ของประเทศไทยให้สูงขึ้น ซึ่งกำรวิจัยดังกล่ำวได้

สังเครำะห์ประเด็น กำรส ำรวจของแต่ละแหล่งข้อมูลที่องค์กรควำมโปร่งใสนำนำชำติ  (Transparency 

International) น ำมำใช้ในกำรประเมินดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต ประกอบกับกำรศึกษำข้อมูลทำงวิชำกำร

เพิ่มเติม กำรเชื่อมโยงใหเ้กิดควำมต่อเนื่องกับเกณฑ์กำรประเมินเดิม และกำรเชื่อมโยงกับเครื่องมืออื่น

ที่เกี่ยวข้อง ท ำให้เกณฑ์กำรประเมินมีเนื้อหำครอบคลุมหลำยด้ำน ซึ่งเกี่ยวข้องกับคุณธรรม ควำม

โปร่งใส และกำรทุจริต ทั้งที่มีลักษณะกำรทุจริตทำงตรงและกำรทุจริตทำงอ้อมรวมไปถึงบริบท

แวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับกำรทุจริต ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงำนในกำรน ำไปสู่กำรปรับปรุงแก้ไข ลด

โอกำสหรือควำมเสี่ยงที่จะเกิดกำรทุจริตในหน่วยงำนภำครัฐ  และส่งผลต่อกำรยกระดับคะแนน CPI 

ของประเทศไทยในระยะยำวได้ โดยจ ำแนกออกเป็น 10 ตัวชี้วัด ได้แก่ 

 1) กำรปฏิบัติหน้ำที่ 

 2) กำรใชง้บประมำณ 

 3) กำรใชอ้ ำนำจ 

 4) กำรใชท้รัพย์สินของรำชกำร 

 5) กำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต 

 6) คุณภำพกำรด ำเนินงำน 

 7) ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร 

 8) กำรปรับปรุงระบบกำรท ำงำน 

 9) กำรเปิดเผยข้อมูล 

 10) กำรป้องกันกำรทุจริต 

 

 

 

 

 

 



เคร่ืองมือในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ 

(Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) 

 

เครื่องมือที่ใชใ้นกำรประเมิน จ ำแนกออกเป็น 3 เครื่องมอื ดังนี้ 

 

 1) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency 

Assessment: IIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นกำรประเมินระดับกำรรับรู้ของผูม้ีสว่นได้ส่วนเสียภำยในที่มตี่อ

หนว่ยงำนตนเอง ในตัวชีว้ัดกำรปฏิบัติหน้ำที่ กำรใชง้บประมำณ กำรใชอ้ ำนำจ กำรใชท้รัพย์สินของ

รำชกำร และกำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต 

 2) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency 

Assessment: EIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นกำรประเมินระดับกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอกที่มี

ต่อหน่วยงำนที่ประเมินในตัวชี้วัดคุณภำพกำรด ำเนินงำน ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร และกำรปรับปรุง

ระบบกำรท ำงำน 

 3) แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency 

Assessment: OIT) มีวตัถุประสงค์เพื่อเป็นกำรประเมินระดับกำรเปิดเผยข้อมูลต่อสำธำรณะของ

หนว่ยงำน เพื่อให้ประชำชนทั่วไปสำมำรถเข้ำถึงได้ ในตัวชี้วัดกำรเปิดเผยข้อมูล และกำรป้องกันกำร

ทุจรติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของโรงเรียนชุมชนวัดบ้านระกาศ 

 กำรประเมนิคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของสถำนศกึษำออนไลน์ (Integrity 

and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ของ โรงเรียน

ชุมชนวัดบ้ำนระกำศ ได้คะแนน 85.32 ซึ่งถือว่ำมีคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนนิงำนอยู่ใน 

ระดับ A โดยตัวชีว้ัดที่ 1 กำรปฏิบัติหนำ้ที่ (แบบ IIT) ได้คะแนนสูงสุด ร้อยละ 94.75 ส่วนตัวช้ีวัดที่ได้

คะแนนต่ ำกว่ำตัวชีว้ัดอื่นๆ คือ ตัวชี้วัดที่ 10 กำรป้องกันกำรทุจริต (แบบ OIT) ได้คะแนนร้อยละ 62.50 

ส ำหรับค่ำคะแนนในแต่ละตัวชี้วัด เป็นดังนี้ 

* ตัวชี้วัดตามแบบ IIT 

 ตัวชี้วัดที่ 1 กำรปฏิบัติหน้ำที่ ได้คะแนนร้อยละ 94.75 อยู่ในระดับ A 

 ตัวชี้วัดที่ 2 กำรใชง้บประมำณ ได้คะแนนร้อยละ 86.17 อยู่ในระดับ A 

 ตัวชี้วัดที่ 3 กำรใชอ้ ำนำจ ได้คะแนนร้อยละ 92.56 อยู่ในระดับ A 

 ตัวชี้วัดที่ 4 กำรใชท้รัพย์สินของทำงรำชกำร ได้คะแนนร้อยละ 86.69 อยู่ในระดับ A 

 ตัวชี้วัดที่ 5 กำรแกไ้ขปัญหำกำรทุจริต ได้คะแนนร้อยละ 87.10 อยู่ในระดับ A 

* ตัวชี้วัดตามแบบ EIT 

 ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภำพกำรด ำเนินงำน ได้คะแนนร้อยละ 87.89 อยู่ในระดับ A 

 ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร ได้คะแนนร้อยละ 87.58 อยู่ในระดับ A 

 ตัวชี้วัดที่ 8 กำรปรับปรุงระบบกำรท ำงำน ได้คะแนนรอ้ยละ 84.43 อยู่ในระดับ B 

* ตัวชี้วัดตามแบบ OIT 

 ตัวชี้วัดที่ 9 กำรเปิดเผยข้อมูล ได้คะแนนร้อยละ 77.28 อยู่ในระดับ B 

 ตัวชี้วัดที่ 10 กำรป้องกันกำรทุจริต ได้คะแนนร้อยละ 69.50 อยู่ในระดับ B 

 ตำมที่โรงเรียนศรยีำนุสรณ์ ได้รับค่ำคะแนนกำรประเมิน ITA ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ร้อย

ละ 85.32 ดังกล่ำว เป็นผลใหก้ำรจัดอันดับคะแนนกำรประเมินฯ จำกสถำนศกึษำในเขตพื้นที่กำรศกึษำ

ประถมศึกษำสมุทรปรำกำร เขต 2 ได้ล าดับที่ 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การน าผลการประเมิน ITA ไปสู่การปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงาน 

 จำกผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของโรงเรียนชุมชนวัดบ้ำน

ระกำศ เป็นรำยตัวชีว้ัด พบว่ำตัวชี้วัดควรมกีำรพัฒนำและยกระดับใหด้ียิ่งขึ้น ดังนี้ 

1. การปฏิบัติหน้าที่ 

 โรงเรียนจะต้องมีแนวทำงปฏิบัติงำนโดยยึดหลักตำมมำตรฐำน มีควำมโปร่งใส ปฏิบัติงำนหรอื

ด ำเนนิกำรตำมขั้นตอนและระยะเวลำที่ก ำหนดไว้อย่ำงเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่ำงเท่ำเทียมกันไม่

ว่ำจะเป็นผูม้ำติดตอ่ทั่วไปหรอืผูม้ำติดตอ่ที่รู้จักกันเป็นกำรสว่นตัว รวมไปถึงกำรปฏิบัติงำนอย่ำงมุ่งมั่น

เต็มควำมสำมำรถ และมีควำมรับผดิชอบต่องำนในหน้ำที่ที่รับผดิชอบ 

2. การใช้งบประมาณ 

 โรงเรียนจัดท ำแผนกำรใชจ้่ำยงบประมำณประจ ำปีและเผยแพร่อย่ำงโปร่งใส ใช้จ่ำย

งบประมำณของหนว่ยงำนอย่ำงคุ้มค่ำ เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ และไม่เอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรือพวก

พ้อง และต้องเปิดโอกำสให้บุคลำกรภำยในมสี่วนรว่มในกำรตรวจสอบกำรใช้จำ่ยงบประมำณของ

หนว่ยงำนตนเองได้ 

3. การใช้อ านาจ 

 โรงเรียนมีแนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกับกำรมอบหมำยงำน กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน กำร

คัดเลือกบุคลำกรเพื่อใหส้ิทธิประโยชน์ ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่ำงเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 

4. การใช้ทรัพย์สินของราชการ 

 โรงเรียนจะต้องมกีำรจัดท ำแนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกับกำรใช้ทรัพย์สนิของรำชกำรที่ถูกต้อง เพื่อ

เผยแพร่ใหบุ้คลำกรภำยในได้รับทรำบและน ำไปปฏิบัติ รวมไปถึงหนว่ยงำนจะต้องมีกำรก ำกับดูแล และ

ตรวจสอบกำรใช้ทรัพย์สนิของรำชกำรของหน่วยงำนด้วย 

5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต 

 โรงเรียนทบทวนนโยบำยที่เกี่ยวข้องกับกำรป้องกันกำรทุจรติในโรงเรยีนใหม้ีประสิทธิภำพ และ 

จัดท ำแผนงำนด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตของหน่วยงำน เพื่อให้เกิดกำรแก้ไขปัญหำกำร

ทุจรติได้อย่ำงเป็นรูปธรรม รวมไปถึงกำรประเมนิเกี่ยวกับประสิทธิภำพกำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริตของ

หนว่ยงำนที่จะต้องท ำให้กำรทุจริตในหนว่ยงำนลดลงหรอืไม่มเีลย และจะต้องสร้ำงควำมเชื่อม่ันให้

บุคลำกรภำยใน ในกำรรอ้งเรียนเมื่อพบเห็นกำรทุจริตภำยในหนว่ยงำนด้วย นอกจำกนี้ หนว่ยงำน

จะต้องมกีระบวนกำรเฝ้ำระวัง ตรวจสอบกำรทุจริตภำยในหน่วยงำน รวมถึงกำรน ำผลกำรตรวจสอบ

ของฝ่ำยตรวจสอบ จำกทั้งภำยในและภำยนอกหนว่ยงำน ไปปรับปรุงกำรท ำงำน เพื่อป้องกันกำรทุจริต

ในหน่วยงำน 

6. คุณภาพการด าเนินงาน 

 โรงเรียนมีแนวทำงปฏิบัติงำนโดยยึดหลักตำมมำตรฐำน ขั้นตอน และระยะเวลำที่ก ำหนดไว้

อย่ำงเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่ำงเท่ำเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงจะต้องใหข้้อมูลเกี่ยวกับกำร



ด ำเนนิกำร/ให้บริกำรของหน่วยงำนแก่ผูร้ับบริกำร ผูม้ำติดตอ่ หรอืผูม้ีสว่นได้ส่วนเสียอย่ำง

ตรงไปตรงมำ ไม่ปิดบังหรอืบิดเบือนข้อมูล และค ำนึงถึงประโยชนข์องประชำชนและส่วนรวมเป็นหลัก 

ไม่มกีำรเอือ้ประโยชน์ใหก้ับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรอืกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 

7. แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อการ 

 โรงเรียนเผยแพร่ข้อมูลของหนว่ยงำนในเรื่องต่ำงๆ ต่อสำธำรณชนผำ่นช่องทำงที่หลำกหลำย 

สำมำรถเข้ำถึงได้ง่ำย และไม่ซับซ้อน โดยข้อมูลที่เผยแพร่ตอ้งถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 

โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งผลกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนและข้อมูลที่สำธำรณชนควรรับทรำบ รวมถึงกำรจัด

ให้มช่ีองทำงให้ผูร้ับบริกำร ผูม้ำติดตอ่ หรอืผูม้ีสว่นได้ส่วนเสีย สำมำรถส่งค ำติชมหรอืควำมคิดเห็น

เกี่ยวกับกำรด ำเนินงำน/กำรให้บริกำร และมีกำรช้ีแจงในกรณีที่มีขอ้กังวล สงสัยได้อย่ำงชัดเจน รวมถึง

จัดให้มช่ีองทำงให้ผูม้ำติดต่อ สำมำรถร้องเรียนกำรทุจริตของเจ้ำหน้ำที่ในหนว่ยงำน 

8. แนวทางการปรับปรุงระบบการท างาน 

 โรงเรียนปรับปรุงพัฒนำกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ และกระบวนกำรท ำงำนของหนว่ยงำนให้

ดียิ่งขึน้ รวมไปถึงกำรน ำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรด ำเนินงำน เพื่อให้เกิดควำมสะดวกรวดเร็วมำกยิ่งขึ้น 

โดยควรมีกระบวนกำรเปิดโอกำสให้ผู้รับบริกำร หรอืผู้มำตดิต่อ เข้ำมำมีสว่นรว่มในกำรปรับปรุง 

พัฒนำ กำรด ำเนิน งำน เพือ่ให้สอดคล้องกับควำมต้องกำร และควรใหค้วำมส ำคัญกับกำรปรับปรุง

กำรด ำเนินงำนใหม้ีควำมโปร่งใสมำกขึ้น 

9.การเปิดเผยข้อมูล 

 โรงเรียนต้องเปิดเผยข้อมูลต่ำง ๆ ของหน่วยงำนให้สำธำรณชนได้รับทรำบ ใน 5 ประเด็น คือ 

 (1) ข้อมูลพื้นฐำน ได้แก ่ข้อมูลพื้นฐำน ข่ำวประชำสัมพันธ์ และกำรปฏิสัมพันธ์ขอ้มูล  

 (2) กำรบริหำรงำน ได้แก่ แผนด ำเนินงำน กำรปฏิบัติงำน และกำรให้บริกำร 

 (3) กำรบริหำรเงนิงบประมำณ ได้แก่ แผนกำรใช้จำ่ยงบประมำณประจ ำปี และกำรจัดซื้อ 

จัดจำ้งหรอืกำรจัดหำพัสดุ 

 (4) กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล ได้แก่ นโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 

กำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล และหลักเกณฑ์กำรบริหำร 

และพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 

 (5) กำรส่งเสริมควำมโปร่งใสในหนว่ยงำน ได้แก่ กำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนกำรทุจริต และ 

กำรเปิดโอกำสใหเ้กิดกำรมีส่วนรว่ม ซึ่งกำรเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้ำงตน้แสดงถึง 

ควำมโปร่งใสในกำรบริหำรงำนและกำรด ำเนินงำนของหนว่ยงำน 

10. แนวทางการป้องกันการทุจริต 

 1) โรงเรียนจัดท ำโครงกำร/กิจกรรม ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ทีม่ีแนวทำงสอดคล้องหรอื

สนับสนุนให้เกิดกำรพัฒนำและยกระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสของสถำนศกึษำ 



 2) โรงเรียนด ำเนินกำรเพื่อป้องกันกำรทุจริตได้แก่ เจตจ ำนงสุจริตของผูบ้ริหำร กำรประเมิน 

ควำมเสี่ยงเพื่อกำรป้องกันกำรทุจริต กำรเสริมสรำ้งวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำร

ทุจรติ 

 3) โรงเรียนวิเครำะห์ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส ในกำรด ำเนินงำนของ

สถำนศกึษำออนไลน์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 โดยวิเครำะหแ์ต่ละตัวชีว้ัด ยกตัวอย่ำงเชน่ 

ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรอืจุดอ่อนตัวชีว้ัดที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่จะต้องพัฒนำให้ดีขึน้ 

แนวทำงกำรน ำผลกำรวิเครำะหไ์ปสู่กำรปฏิบัติของหน่วยงำนให้สอดคล้องกับตัวชี้วัด เป็นต้น 

 4) ด ำเนนิกำรทบทวนและจัดท ำมำตรกำรภำยในเพื่อป้องกันกำรทุจริต โดยก ำหนดมำตรกำร

เพื่อขับเคลื่อนกำรสง่เสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสภำยในหนว่ยงำนให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตำมผลกำร

วิเครำะห์ผลกำรประเมินฯ โดยมีรำยละเอียดต่ำง ๆ ยกตัวอย่ำงเช่น กำรก ำหนดผูร้ับผดิชอบหรอืผูท้ี่

เกี่ยวข้อง กำรก ำหนดขัน้ตอนหรอืวิธีกำรปฏิบัติ กำรก ำหนดแนวทำงกำรก ำกับติดตำม ให้น ำไปสู่กำร

ปฏิบัติและกำรรำยงำนผล เป็นต้น 

 

 

 

 

 

(นำยศักดิ์กรินทร์ อินทร์สูงเนิน) 

ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนชุมชนวัดบ้ำนระกำศ 


