
 
 
 

คำสั่งโรงเรียนวัดเจ้ามูล 
ที่  ๓๖  /  ๒๕๖๓ 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการโรงเรียนสุจริต ระดับสถานศึกษา  
…………………………………………………………….. 

  ด้วยโรงเรียนวัดเจ้ามูลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ได้เข้าร่วมการ
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ โรงเรียนเครือข่ายโรงเรียนสุจริต            
รุ่น ๒ ” ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการต่อต้าน
คอรัปช่ันให้เกิดขึ้นในหมู่เยาวชน ตลอดจนสร้างเครือข่ายต่อต้านคอรัปช่ันในสถานศึกษา 

ดังนั้น  เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามมาตรฐานของโรงเรียนสุจริต  อาศัยอำนาจตาม
ความในมาตรา ๓๙ ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ โรงเรียน  
จึงขอแต่งตั้งคณะครูโรงเรียนวัดเจ้ามูลเป็นคณะกรรมการดำเนินโครงการฯ ระดับสถานศึกษา ดังนี้ 

๑. คณะกรรมการอำนวยการ 
                ๑.๑ นายพีราวุฎฐ์ พิมพ์รอด           ผู้อำนวยการโรงเรยีน                         ประธาน 
              ๑.๒ นางตรงสรณ์ ตระกูลสม          หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ             รองประธาน 
                ๑.๓ นางสทุธนิันท์ พูลเกิด            หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล                    กรรมการ 
                ๑.๔ นางสาวฐาปนี ทองมิ่ง          หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ         กรรมการ 
                ๑.๕ นางสาวจุฑามาศ ศรีจันทร์     หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป         กรรมการและเลขานุการ 
 หน้าที ่อำนวยการ ให้คำปรึกษาและสนับสนุนการปฏิบัติงานให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยเกิด
ผลสำเร็จตามวตัถุประสงค์ 

 ๒. การบริหารงานวิชาการ 
           ๒.๑ นางตรงศรณ์  ตระกูลสม   ครู คศ.๓                        ประธานกรรมการ 
                ๒.๒ นายพรหมฤทธิ ์ ไชยต้นเทือก    คร ูคศ.๑                          รองประธานกรรมการ 
       ๒.๓ นายวิทยา  ศรีอาราม              คร ูคศ.๑          กรรมการ            
   ๒.๔ นางสาวอัญชลี  สารรักษ์           ครอูัตราจ้าง                                     กรรมการ 
              ๒.๕ นางสาวจรัญยา จันคำ                เจ้าหน้าที่ธุรการ                                กรรมการ   
              ๒.๖ นางสาวสิริภัทร  เกษมวงศ์      คร ูคศ.๑                       กรรมการและเลขานุการ 

/หน้าที.่.. 



หน้าที่ จัดการเรียนรู้ การส่งเสริมนักเรียนให้พัฒนาตนเองตามคุณลักษณะ ๕ ประการของโรงเรียนสุจริต               
โดยการจัดการเรียนรู้ผ่านสื่อ นวัตกรรม แหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลาย และประเมินผลนักเรียนแล้วนำผลการ
ประเมินไปใช้ในการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาพฤติกรรมนักเรียนให้มีคุณลักษณะ ๕ ประการของโรงเรียน
สุจริต พร้อมทั้งจัดให้มีการนิเทศภายใน และให้บริการด้านวิชาการทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน  จัดทำ
ข้อมูลรายงานโรงเรียนสุจริต (OIT) ด้านวชิาการ  พร้อมทั้งตอบแบบประเมิน (IIT)  

 ๓. การบริหารงานงบประมาณ 
   ๓.๑ นางสาวฐาปนี  ทองมิ่ง              คร ูคศ.๑      ประธานกรรมการ 

      ๓.๒ นางสาวภคมน บุตะเคียน   คร ูคศ.๑              รองประธานกรรมการ 
                ๓.๓ นางสาวนุชจรินทร์  อิ่มเอิบสุข    คร ูคศ.๑                  กรรมการ 
                ๓.๔ นางสาววาริพินท์ สุขสิงห์   ครผูู้ช่วย                  กรรมการ 
                ๓.๕ นางสาวนฤรัตน์ มะโนอ่ิม    ครผูู้ช่วย                      กรรมการและเลขานุการ 

 หน้าที่ ดำเนินงานด้านการเงิน การบัญชีและพัสดุ ให้ถูกต้องตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ 
อย่างมีส่วนร่วม ประหยัด คุ้มค่า มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้  จัดทำข้อมูลรายงานโรงเรียนสุจริต (OIT) 
ด้านงบประมาณ พร้อมทั้งตอบแบบประเมิน (IIT) 

 ๔. การบริหารงานบคุคล 
  ๔.๑ นางสุทธนิันท์  พูลเกิด             คร ูคศ.๓      ประธานกรรมการ 
      ๔.๒ นางสาวไอวลีย์  จงกลณีย์        คร ูคศ.๑               รองประธานกรรมการ 

                ๔.๓ นางสาวศิริรัตน์ สัจจาผล          พนักงานราชการ                              กรรมการ 
                ๔.๔ นางสาวอภัสนันท์ วรรณมณี          ครูอัตราจ้าง                  กรรมการ 
                ๔.๕ นางสาวนิตยา  พืชทองหลาง        ครอูัตราจ้าง                          กรรมการ       
                ๔.๖ นายสรรเสริญ พูลสุขโข   ครูผู้ช่วย                กรรมการและเลขานุการ 

 หน้าที่ ดูแลอำนวยความสะดวกให้กับบุคลากรในโรงเรียน สร้างขวัญ กำลังใจ ดูแลการรักษาสิทธิ
ประโยชน์อันพึงมีพึงได้ของบุคลากร ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริม และพัฒนาความรู้ความสามารถให้กับ
บุคลากร รวมถึงการจัดทำข้อมูลรายงานโรงเรียนสุจริต (OIT)  ด้านงานบริหารบุคคล พร้อมทั้งตอบแบบ
ประเมิน (IIT) 

 ๕. การบริหารงานทั่วไป 
   ๕.๑ นางสาวจุฑามาศ ศรีจันทร์   ครู คศ.๑                   ประธานกรรมการ         
        ๕.๒ นางทัศนยี์ คนอยู ่        ครผูู้ทรงคุณค่าของแผ่นดิน     รองประธานกรรมการ 
       ๕.๓ นายศม มั่นใจตน                     ครผูู้ช่วย                กรรมการ 
                ๕.๕ นายสัมฤทธิ์ เทียนโชต ิ       ครูอัตราจ้าง             กรรมการ 

/๕.๖ นางสาวพุทธธิดา... 



       ๕.๖ นางสาวพุทธธิดา อ้อยจีน      ครอูัตราจ้าง         กรรมการ 
       ๕.๗ นางสาวจรัญยา จันคำ          เจ้าหน้าที่ธุรการ         กรรมการและเลขานุการ 

 หน้าที่ จัดบริการด้านอาคารสถานที่แก่ครู นักเรียน ชุมชน โดยจัดบรรยากาศภายในโรงเรียนให้สะอาด 
ร่มรื่น สวยงาม ปลอดภัย พร้อมทั้งดูแล บำรุงรักษา อาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องเรียน ห้องพิเศษต่างๆ 
ให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งานและเอื้อต่อการเรียนรู้ จัดทำข้อมูลรายงานโรงเรียนสุจริต (OIT)  ด้านบริหารงาน
ทั่วไป พร้อมทั้งตอบแบบประเมิน (IIT) 

             ให้คณะผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเอาใจใส่  เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 
และประเทศชาติ หากมีปัญหาหรืออุปสรรคใดให้รายงานผู้บริหารสถานศกึษาเพ่ือหาแนวทางแก้ไขต่อไป 
 

                    สั่ง   ณ   วันที่   ๗   เดือน สิงหาคม   พ.ศ.   ๒๕๖๓ 
                                                                  
                                                                           ลงชื่อ 
 

                                                                                             (นายพีราวุฏฐ์ พิมพ์รอด) 
                                                                                        ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเจ้ามูล 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 

 
คำสั่ง  โรงเรียนวัดเจ้ามูล 

ที่   ๓๖  / ๒๕๖๓ 
เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสำหรบันักเรียน (ป.ป.ช.สพฐ.น้อย) 

…………………………………………………………….. 
  ด้วยโรงเรียนวัดเจ้ามูลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการ
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการต่อต้านคอรัปชั่นให้เกิดขึ้นในหมู่เยาวชน ตลอดจนสร้าง
เครือข่ายต่อต้านคอรัปชั่นในสถานศึกษา 

ดังนั้น  เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการโรงเรียนสุจริต  
โรงเรียนจึงขอแต่งต้ังคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสำหรับนักเรียน (ป.ป.ช.สพฐ.น้อย) ดังนี้ 

 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสำหรับนักเรียน (ป.ป.ช.สพฐ.น้อย) 
    ๑.  เด็กหญิงเยาวพา  หมอนทอง              ประธาน 
    ๒.  เด็กหญิงอญัชลีพร  ศิวิลัย      รองประธาน 
    ๓.  เด็กหญิงภคัจิรา  มาลา          กรรมการ 
    ๔.  เด็กหญิงอรุณวรรณ ฝอยทอง             กรรมการ 
    ๕.  เด็กหญิงปาริชาติ  กันขัด          กรรมการ 
    ๖.  เด็กหญิงเกศรินทร์  แกป่ระโคน         กรรมการ 
    ๗.  เด็กชายปฏิภาน  ไปรพรมราช            กรรมการ 
    ๘.  เด็กชายณัฐชัย  หมื่นนะ                   กรรมการ 
    ๙.  เด็กหญิงสิรินดา กมลพันธ์วิจิตร         กรรมการ 
    ๑๐. เด็กหญิงปัทมา   พุทธมาลักษณ ์     กรรมการและเลขานุการ 
      ครูที่ปรึกษา 

๑. นางสาวสิริภัทร   เกษมวงศ์  
๒. นายสรรเสริญ   พูลสุขโข 
๓. นางสาวนุชจรินทร์   อิ่มเอิบสุข 
 

/ให้คณะผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง… 



 
ให้คณะผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติกิจกรรมเยาวชนคนดีของแผ่นดิน ตามโครงการโรงเรียน

สุจริตด้วยความเอาใจใส่  เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ โรงเรียน สังคม และประเทศชาติ หากมีปัญหาหรืออุปสรรค
ใดให้รายงานผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป 

                                               สั่ง   ณ   วันที่  ๗    สิงหาคม   พ.ศ.   ๒๕๖๓ 
 
                                                                 ลงชื่อ 
 

                                                                           (นายพีราวุฏฐ์   พิมพ์รอด) 
                                                                         ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเจ้ามูล 
 
 
 

 


