
 
 
 

คําส่ังโรงเรียนบ�านบางจาก 
ท่ี ๐๓ / ๒๕๖๕ 

เรื่อง แต�งตั้งคณะกรรมการจัดทํารายงานการวิเคราะห'ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินการ
ของหน�วยงานภาครัฐ ป1งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 

ตามท่ีสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑ ดําเนินการประเมินคุณธรรมและความ
โปร%งใสในการดําเนินการของสถานศึกษาออนไลน) (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA 
Online) ประจําป@งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีกลุ%มเปHาหมาย ๒ กลุ%ม คือ กลุ%มท่ี ๑ โรงเรียนคุณภาพประจําตําบล 
และกลุ%มท่ี ๒ โรงเรียนสุจริตท่ีไม%ใช%โรงเรียนคุณภาพประจําตําบล เพ่ือพัฒนาโรงเรียนในสังกัดท่ีเขMาร%วมโครงการ 
“โรงเรียนสุจริต” ใหMสามารถดําเนินตามปฎิญญาของโรงเรียนสุจริตเปRนไปตามยุทธศาสตร) พันธกิจ วัตถุประสงค) 
ขับเคลื่อนสู%โรงเรียน ตลอดการบริหารจัดการ การนิเทศกํากับติดตาม โรงเรียนสุจริตใหMมีแนวปฏิบัติท่ีดีในการปHองกัน
การทุจริต สามารถเผยแพร%ผลงานสู%สาธารณชน นั้น 

ดังนั้น เพ่ือใหMการนํานโยบายสู%การพัฒนาอย%างเปRนรูปธรรม โรงเรียนบMานบางจาก สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑ จึงอาศัยอํานาจตามมาตรา ๓๙(๑) พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๗ กฎกระทรวงแบ%งส%วนราชการและมาตรา ๒๗(๑) แห%งพระราชบัญญัติ
ระเบียบขMาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงขอแต%งต้ังขMาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ปฏิบัติหนMาท่ีเปRนคณะกรรมการจัดทํารายงานการวิเคราะห)ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร%งใสในการ
ดําเนินการของหน%วยงานภาครัฐ ป@งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังต%อไปนี้ 

๑. คณะกรรมการอํานวยการ ประกอบดMวย 
๑.๑ นายตรี ศตสังวัตสร)  ผูMอํานวยการโรงเรียนบMานบางจาก ประธานกรรมการ 
๑.๒ นางสาววิไลลักษณ) ภู%กรุด รองผูMอํานวยการโรงเรียน  รองประธานกรรมการ 
๑.๓ นายรุจน)  เล%าฮะ  หัวหนMางานวิชาการ  กรรมการ 

  ๑.๔ นางสุภาพ อาจนนลา  หัวหนMางานงบประมาณ  กรรมการ 
๑.๕ นายอัมพร นันนวล  หัวหนMางานบริหารท่ัวไป      กรรมการ 
๑.๖ นายวุฒิพรรณ คณาญาติ ครูชํานาญการ   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน�าท่ี ใหMคําปรึกษา ใหMขMอเสนอแนะ แกMไขป[ญหาในการดําเนินงานแก%คณะกรรมการ ใหMการสนับสนุน
ทรัพยากร บุคลากร อํานวยความสะดวกใหMกับคณะกรรมการ และติดตามผลการรายงาน ใหMเปRนไปตามวัตถุประสงค)
ของโครงการฯ ใหMเปRนไปดMวยความเรียบรMอย 

 
 

 



๒. คณะกรรมการดําเนินงาน ประกอบดMวย 
๒.๑ นางสาววิไลลักษณ) ภู%กรุด รองผูMอํานวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
๒.๒ นายวุฒิพรรณ คณาญาติ ครูชํานาญการ   รองประธานกรรมการ 
๒.๓ นายรุจน)  เล%าฮะ  ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
๒.๔ นางจุฬารัตน) เฟ_`องฟู  ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 

  ๒.๕ นางสุภาพ อาจนนลา  ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
๒.๖ นางสาวประภาพร จําเริญ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๒.๗ นางพวงพยอม รุจิโภชน) ครู คศ.๑   กรรมการ 
๒.๘ นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑       กรรมการ 
๒.๙ นางสาวศศิธร จันทร)ชนะ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๒.๑๐ นางสาวณหทัย ปHอมชูแกMว ครู คศ.๑   กรรมการ 
๒.๑๑ นางสาวพรพิไล ธิการ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๒.๑๒ นางสาวอัยย)  แกMวอาชา ครู คศ.๑   กรรมการ 

  ๒.๑๓ นายฐานันดร โชติผล ครู คศ.๑       กรรมการ 
๒.๑๔ นางสาวขวัญใจ ทายทอง ครู คศ.๑   กรรมการ 

  ๒.๑๕ นางสาวนิดติญา บุญพา ครูผูMช%วย        กรรมการ 
  ๒.๑๖ นางสาวปาจารีย)  เศษโถ ครูผูMช%วย        กรรมการ 

 ๒.๑๗ นางสาวจริยา จันทร)แดง ครูอัตราจMาง      กรรมการ   
๒.๑๘ นางจันทรกร วรทรัพย) ครูอัตราจMาง   กรรมการ 
๒.๑๙ นางสาวเพ็ญนภา สุพรรณ ครูธุรการ   กรรมการ 
๒.๒๐ นางเตือนใจ สุระภา พ่ีเลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม     กรรมการ 
๒.๒๑ นางฉวีวรรณ เดชเดชา พ่ีเลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม  กรรมการ 
๒.๒๒ นางสาววราพัณณ) จิระอรุณพัฒน) พ่ีเลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม กรรมการ 
๒.๒๓ นายวุฒิพรรณ คณาญาติ ครูชํานาญการ   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน�าท่ี วางแผน และจัดทํารายงานการวิเคราะห)ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร%งใสในการดําเนินการ 
ของหน%วยงานภาครัฐ ป@งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ใหMเปRนไปดMวยความเรียบรMอยและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด         
ตามวัตถุประสงค)ของโครงการฯ 

 

ใหMคณะกรรมการท่ีไดMรับแต%งต้ังตามคําสั่งนี้ ปฏิบัติหนMาท่ีอย%างเต็มกําลังความสามารถ เพ่ือใหMบังเกิดผล
ดีและประโยชน)สูงสุดต%อโรงเรียนและราชการสืบไป หากมีป[ญหาขัดขMองประการใดใหMแจMงคณะกรรมการอํานวยการ
ทราบ เพ่ือหาแนวทางแกMป[ญหาใหMสําเร็จลุล%วงต%อไป  

 
 
 
 
 



ท้ังนี้ตั้งแต%บัดนี้เปRนตMนไป  
 
                                                                  สั่ง ณ วันท่ี ๑๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕ 
 

                    ลงชื่อ 

                             (นายตรี ศตสังวัตสร)) 
                                ผูMอํานวยการโรงเรียนบMานบางจาก 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แบบลงลายมือช่ือรับทราบการปฏิบัติงานของข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เรื่อง แต�งตั้งคณะกรรมการจัดทํารายงานการวิเคราะห'ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินการ

ของหน�วยงานภาครัฐ ป1งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
อ�างถึง หนังสือคําส่ังโรงเรียนบ�านบางจาก ท่ี ๐๓ / ๒๕๖๓ ส่ัง ณ วันท่ี ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

ลําดับท่ี ช่ือ – นามสกุล ตําแหน�ง ลายเซ็น 

๑ นายตรี ศตสังวัตสร) ผูMอํานวยการโรงเรียนบMานบางจาก  
๒ นางสาววิไลลักษณ) ภู%กรุด รองผูMอํานวยการโรงเรียนบMานบางจาก  
๓ นายรุจน) เล%าฮะ ครูชํานาญการพิเศษ  
๔ นางจุฬารัตน) เฟ_`องฟู ครูชํานาญการพิเศษ  
๕ นางสุภาพ อาจนนลา ครูชํานาญการพิเศษ  
๖ นายวุฒิพรรณ คณาญาติ ครูชํานาญการ  
๗ นางสาวประภาพร จําเริญ ครู ค.ศ.๑  
๘ นายอัมพร นันนวล ครู ค.ศ.๑  
๙ นางพวงพยอม รุจิโภชน) ครู ค.ศ.๑  

๑๐ นางสาวศศิธร จันทร)ชนะ ครู ค.ศ.๑  
๑๑ นางสาวณหทัย ปHอมชูแกMว ครู ค.ศ.๑  
๑๒ นางสาวพรพิไล ธิการ ครู ค.ศ.๑  
๑๓ นางสาวอัยย) แกMวอาชา ครู ค.ศ.๑  
๑๔ นายฐานันดร โชติผล ครู ค.ศ.๑  
๑๕ นางสาวขวัญใจ  ทายทอง ครู ค.ศ.๑  
๑๖ นางสาวนิดติญา บุญพา ครูผูMช%วย  
๑๗ นางสาวปาจารีย) เศษโถ ครูผูMช%วย  
๑๘ นางสาวจริยา จันทร)แดง ครูอัตราจMาง   
๑๙ นางจันทรกร วรทรัพย) ครูอัตราจMาง   
๒๐ นางสาวเพ็ญนภา สุพรรณ ครูธุรการ  
๒๑ นางเตือนใจ สุระภา พ่ีเลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม  
๒๒ นางฉวีวรรณ เดชเดชา พ่ีเลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม  
๒๓ นางสาววราพัณณ) จิระอรุณพัฒน) พ่ีเลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


