
 
 
 
 

ค ำสั่งโรงเรียนบำงบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยำคำร) 
ที่  104  / 2560 

            เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมส าหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในกา  
  ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and Transparency Assessment – ITA) ระดับสถานศึกษา 

                                                      ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 

.................................................................................................... .............................................................................. 
          เนื่องจากส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จะประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA) ระดับสถานศึกษา  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) ในวันอังคาร ที่ 19 กันยายน 2560  เพื่อ
เตรียมความพร้อมรองรับการประเมินดังกล่าว ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้  จึงขอ
อนุญาตแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน ดังนี้ 
1. คณะกรรมการอ านวยการ 
    1.1   นางสาวสุภาวดี  อ้ึงพานชิ  ผู้อ านวยการโรงเรียนบางบัวฯ             ประธานกรรมการ 
    1.2   นางศิริลักษณ์  วัฒนจินดา หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล    กรรมการ                 
    1.3  นางเพ็ญศรี  เลขาวิจติร        หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป                กรรมการ 
    1.4  นางวัชราภรณ์  มานมินต์        หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ           กรรมการ 
    1.5  นางค าปุ่น  กมลเดช   หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ                        กรรมการ 
    1.5 นางเพ็ญพร  สกุลรักษธ์รรม หัวหน้าโครงการโรงเรียนสุจรติ       กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที ่ ให้ค าปรึกษา แนะน า  ประสานงาน  และอ านวยความสะดวกให้ด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
2.คณะกรรมการด าเนินงาน 
     2.1  นางสาวสุภาวดี  อึ้งพานิช                 ประธานกรรมการ      
     2.2  นางศิริลักษณ์  วัฒนจินดา                                  กรรมการ 
 2.3  นางเพ็ญศรี  เลขาวิจิตร                         กรรมการ 
 2.4  นางวชัราภรณ์  มานิมนต์         กรรมการ 
     2.5  นางค าปุ่น  กมลเดช          กรรมการ  
     2.6  นางบุปผา  มะหาศะรานนท์        กรรมการ 
     2.7  นางสาวพัทวรรณ   ล าเจียก        กรรมการ 
     2.8  นางจินดา  ศิริวงศ์             กรรมการ 
 2.9  นางเพ็ญพร    สกุลรักษธ์รรม                                                กรรมการและเลขานกุาร 
 2.10  นายชนม์ณกรณ์ สวรรยาพานิช                                     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าที ่ ประสานงาน  ชี้แจง  ตรวจสอบเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์ และติดตามการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ให้ด าเนินงานไปอย่างเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ 

 



3.  คณะกรรมการฝ่ายรวบรวมเอกสาร หลักฐานเชิงประจักษ์  EB1, EB2  และ EB3 (Evidence – Based  
    Integrity &Transparency Assessment) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
      3.1 นางวัชราภรณ์  มานิมนต์                                                  ประธานกรรมการ      
      3.2  นางสาวฮัสละ๊   สันง๊ะ                กรรมการ                           
      3.3  นางประไพศรี ด ารงสิริวัฒนกุล          กรรมการ 
      3.4  นางพะเยาว์   พลรฐัธนาสิทธิ์        กรรมการ 
      3.5  นางอุฬุภากร  วจิิตรพัชราภรณ์                กรรมการ 
      3.6  นางประครอง   ทวีสัตย์                 กรรมการ 
      3.7  นางจันทร์เพ็ญ   สวุรรณสว่าง                กรรมการ 
      3.8  นางสาวศิริวรรณ  ชีวินโสภาเลิศ                กรรมการ 
      3.9  นางสาวไอลดา  ฝามงคล                กรรมการ 
      3.10  นางสาวทิพยว์ัลย์  ทองดี               กรรมการ 
      3.11  นางพรประภัสสร์   บุญชู                 กรรมการ 
      3.12  นางปัทมา  ทัตติยพงศ์                   กรรมการ 
  3.13  นางบุปผา  มหาศะรานนท์                                                                กรรมการและเลขานุการ       
      หน้าที ่ รวบรวมเอกสาร หลักฐานเชิงประจักษ์ จัดท าแฟ้ม   EB1, EB2  และ EB3  ประจ าปีงบประมาณ  
               พ.ศ  2559 สอดคล้องกับค าถามตามแบบประเมิน EBIT ให้เรียบร้อย พร้อมรับการประเมิน 
4. คณะกรรมการฝ่ายรวบรวมเอกสาร หลักฐานเชิงประจักษ์  EB4, EB5  และ EB8 (Evidence – Based  
    Integrity &Transparency Assessment) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
      4.1 นางศิริลักษณ์  วัฒนจินดา                                                 ประธานกรรมการ      
      4.2  นางกันยาวีร์   อุตะมะ          กรรมการ                           
      4.3  นางสุภาศรี  พฤกษช์ัฏ           กรรมการ 
      4.4  นางสุภาภรณ์   สุขใจ                   กรรมการ 
      4.5  นายมานะ   ศรีค าเวียง          กรรมการ 
      4.6  นางสาวสุชีลา  งว่นกิม                    กรรมการ 
      4.7  นางสาวนันท์นภัส  อ้นทอง                   กรรมการ 
      4.8  นางสาวรุจิรา  นพรตัน์                  กรรมการ 
      4.9  นายฐานสิ  แป้นธญัญานนท์                กรรมการ 
      4.10  นางสาวรุ่งนภา  แสงใส                 กรรมการ 
      4.11  นางสาวฉัตรพร  เอกฉัตร                กรรมการ 
      4.12  นางอรวิภา  โชติเกียรติ                 กรรมการ 
  4.13  นายชนม์ณกรณ์ สวรรยาพานิช           กรรมการและเลขานุการ            
      หน้าที ่ รวบรวมเอกสาร หลักฐานเชิงประจักษ์ จัดท าแฟ้ม   EB4, EB5  และ EB8  ประจ าปีงบประมาณ 
               พ.ศ. 2559 สอดคล้องกับค าถามตามแบบประเมิน EBIT ให้เรียบร้อย พร้อมรับการประเมิน 
5. คณะกรรมการฝ่ายรวบรวมเอกสาร หลักฐานเชิงประจักษ์  EB6  และ EB7  (Evidence – Based  
    Integrity &Transparency Assessment) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
     5.1  นางเพ็ญศรี  เลขาวิจิตร                                                       ประธานกรรมการ      



      5.2  นางวรรณณี  สุวรรณวิหค         กรรมการ                           
      5.3  นางกรรณิการ์   ก าลังหาญ        กรรมการ 
      5.4  นางวัญชลี   ชูสิทธิ ์                   กรรมการ 
      5.5  นางเกสสุรางค์  เหงกระโทก         กรรมการ 
      5.6  นางศิโรรัตน์   ก๊กศรี                   กรรมการ 
      5.7  นายพีรพัชร ขวัญทอง                    กรรมการ 
      5.8  นางสาวศิริกร  กิจสรวงษ์                กรรมการ 
      5.9  นางสาวลักขณา  งามนาเสียว                กรรมการ 
  5.10  นางสาวพัทวรรณ   ล าเจียก          กรรมการและเลขานุการ            
      หน้าที่  รวบรวมเอกสาร หลักฐานเชิงประจักษ์ จัดท าแฟ้ม   EB6 และ EB7  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559  
                สอดคล้องกับค าถามตามแบบประเมิน EBIT ให้เรียบร้อย พร้อมรับการประเมิน 
 6. คณะกรรมการฝ่ายรวบรวมเอกสาร หลักฐานเชิงประจักษ์  EB9  และ EB10  (Evidence – Based  
    Integrity &Transparency Assessment) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
     6.1  นางค าปุ่น  กมลเดช                                                       ประธานกรรมการ      
      6.2  นางนิตยา  รุ่งสว่าง          กรรมการ                           
      6.3  นางอ าไพทิพย์   ยกยิ่ง         กรรมการ 
      6.4  นางกัลยารัตน์   เสาวคนธ์                  กรรมการ 
      6.5  นางสาวพรรณนภา   พันธโ์ท         กรรมการ 
      6.6  นางสชุา   เครือค า                    กรรมการ 
      6.7  นางสุภาศรี  พฤกษชัฏ                 กรรมการ 
      6.8  นางศศิธร   สีอุ่น                    กรรมการ 
      6.9  นางสาวสุธารส   อินส าราญ                กรรมการ 
      6.10  นางวนิดา  ทัพนันท์                 กรรมการ 
      6.11  นายวรวัฒน์  ค าบวั                 กรรมการ 
      6.12  นางสาวนัยนา รื่นรส                 กรรมการ 
  6.13  นางจินดา  ศิริวงศ์                       กรรมการและเลขานุการ            
      หน้าที ่ รวบรวมเอกสาร หลักฐานเชิงประจักษ์ จัดท าแฟ้ม  EB 9 และEB 10  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559   
               สอดคล้องกับค าถามตามแบบประเมิน EBIT ให้เรียบร้อย พร้อมรับการประเมิน 
7. คณะกรรมการฝ่ายรวบรวมเอกสาร หลักฐานเชิงประจักษ์  EB11  (Evidence – Based Integrity  
    &Transparency Assessment) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
     7.1  นางเพ็ญพร  สกุลรักษ์ธรรม                                                      ประธานกรรมการ      
     7.2  นางสาวกนกกาญจน ์ ผุยหนองโพธิ์            กรรมการ                               
     7.3  นาวสาวอารียา   กระแสจันทร์         กรรมการ                               
     7.4  นางสาวเกตษรี  สิทธิประเสริฐ                       กรรมการ 
     7.5  นางสมบุญ   กลัดคร้าม                    กรรมการและเลขานุการ            
      หน้าที ่ รวบรวมเอกสาร หลักฐานเชิงประจักษ์ จัดท าแฟ้ม  EB 11  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559  
                สอดคล้องกับค าถามตามแบบประเมิน EBIT ให้เรียบร้อย พร้อมรับการประเมิน  



 
8. คณะกรรมการฝ่ายจัดท าเอกสารการประเมิน 
      8.1 นางเพ็ญพร  สกุลรักษ์ธรรม               ประธานกรรมการ 
      8.2 นางสมหมาย  ง่วนกิม           กรรมการ 
      8.3  นางอรวิภา  โชติเกียรติ         กรรมการ 
      8.4  หัวหน้าระดับสายชั้น         กรรมการ 
      8.5 นางสาวนัยนา รื่นรส                         กรรมการและเลขานุการ 
       หน้าที ่ ประสาน รวบรวม เตรียมเอกสารการประเมิน  จัดพิมพ์รายชื่อ ข้อมูลบุคลากรภายภายในโรงเรียนและ 
                ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  เพื่อใช้ในการส ารวจ ITA ระดับสถานศึกษา 
9. คณะกรรมการฝ่ายพิธีกร 
      9.1 นางศริิลักษณ์  วัฒนจินดา                                                 ประธานกรรมการ            
      9.2  นางจินดา  ศิริวงศ์                       กรรมการและเลขานุการ   
      หน้าที่  เป็นพิธีกรด าเนินการต้อนรับ ชี้แจงเกี่ยวกับโรงเรียนให้คณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
                ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) ระดับสถานศึกษา 

10. คณะกรรมการฝ่ายสถานที ่
     10.1 นางเพ็ญศรี  เลขาวิจิตร                                                       ประธานกรรมการ      
     10.2  นางสาวฉัตรพร  เอกฉัตร                กรรมการ 
     10.3  นางสมบุญ   กลัดคร้าม                                     กรรมการ     
     10.4  นางสาวลักขณา  งามนาเสียว               กรรมการ 
     10.5  นางสมหมาย  ง่วนกิม           กรรมการ 
     10.6  นายชูชาติ  ก าแพง           กรรมการ 
     10.7  นายพนม  น้ าทิพย์           กรรมการ 
     10.8  นางสาวพัทวรรณ   ล าเจียก          กรรมการและเลขานุการ            
       หน้าที ่ เตรียมสถานที่ เครื่องเสียง ป้าย ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) ระดับสถานศึกษา 

 
          ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
            สั่ง  ณ  วันที่   4   กันยายน   พ.ศ.  2560 
 
 
                                                       
                                                                                ลงชื่อ 
                                 (นำงสำวสุภำวดี  อ้ึงพำนิช) 
                 ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบำงบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยำคำร) 


