
 

 

 

ค ำสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 

ที่  ๑๘๑/๒๕๖๓ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำรำยงำนกำรติดตำมประเมนิผลกำรควบคุมภำยใน ประจ ำปงีบประมำณ ๒๕๖๓ 

 .............................................................................................................................................................. 

ตำมหลักเกณฑ์กระทรวงกำรคลังว่ำด้วยมำตรฐำนและหลักเกณฑ์ปฏิบัติกำรควบคุมภำยในส ำหรับหน่วยงำน

ของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรติดตำมประเมินผลกำรควบคุมภำยในแล้วรำยงำนต่อ        

ผู้ก ำกับดูแล ภำยในเก้ำสิบวันนับจำกวันสิ้นปีงบประมำณ นั้น 

 เพื่อให้กำรจัดท ำรำยงำนกำรติดตำมประเมินผลกำรควบคุมภำยใน ประจ ำปงีบประมำณ ๒๕๖๓ ของ 
โรงเรียนวชิรรรมสำธิต เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย ถูกต้อง และมีประสิทธิภำพ สอดคล้องตำมหลักเกณฑ์ดังกล่ำว 
จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำร ดังนี ้
  

๑. คณะกรรมการอ านวยกการ   

นำงสำวจินตนำ  ศรีสำรคำม  ประธำนกรรมกำร 

นำยธรรมนูญ  สวนสุข   กรรมกำร 

นำงปำนทิพย ์  สุขเกษม   กรรมกำร 

นำงสำวภรณ์กมนส ์ ดวงสุวรรณ์  กรรมกำร 

นำยสมชัย  ก้องศักดิ์ศร ี  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 หน้วาท่ี ก ำหนดวัตถุประสงค์ของกำรควบคุมภำยใน ส่งเสริมสนับสนุนให้ค ำแนะน ำ ดูแล และก ำกับติดตำม

กำรปฏิบัติงำนตำมระบบควบคุมภำยใน ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่กระทรวงกำรคลังว่ำด้วยมำตรฐำนและหลักเกณฑ์

ปฏิบัติกำรควบคุมภำยในส ำหรับหน่วยงำนของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑  

  
๒. คณะกรรมการด าเนิวนวงานวระดับกลุ่ม   

กลุ่มบริหารท่ัวไป 
นายธรรมนูญ  สวนสุข   ประธานกรรมกำร 

 นายศักรินทร์    ศรีตระกลู     กรรมการ 
นางสาวจญีาพัชญ์   แก้มทอง     กรรมการ 
นางสาวกิตติมา    ธรรมวิสทุธ์ิ   กรรมการ 
นางสาวศิริมา    บญุสวัสดิ์   กรรมการและเลขานุการ 
 
 



กลุ่มบริหารงบประมาณ 
นายสมชัย   ก้องศักดิ์ศร ี  ประธานกรรมกำร  

 นำงทัศนีย ์  วงค์เขียว  กรรมกำร 
 นำยทินกร  พำนจันทร ์  กรรมกำร 

นางสาวอมรรัตน์  มะลงิาม   กรรมกำร  
นางสาวณัฏฐณิชา โมสันเทียะ  กรรมการและเลขานุการ 
 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 
นางปานทิพย ์  สุขเกษม   ประธานกรรมกำร 
นางสาวพิกลุทา   หงษ์ทอง  กรรมกำร 
นางสาวอโนชา   โปซิว   กรรมกำร 
นางสาวสมฤดี   เจียรสกลุวงศ์  กรรมกำร 
นายศิรณัฏฐ์   ภูพิเศษศักดิ์  กรรมการและเลขานุการ 

 
กลุ่มบริหารวิชาการ 
นางสาวภรณ์กมนส ์ ดวงสุวรรณ์  ประธานกรรมกำร 
นางสาวอัญชิสา   เหมทานนท ์  กรรมกำร 
ว่าที่ร.ต.หญิงปริยากร   งามตรง   กรรมการและเลขานุการ 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
นางสาวภัทรนุช  ค าดี   ประธานกรรมกำร 
นางสาวรุ่งตะวัน   ทาโสต   กรรมกำร 
นางสาวกิตติมา   ธรรมวิสทุธ์ิ  กรรมการและเลขานุการ 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

  นางธัญญา  สติภา   ประธานกรรมกำร  
  นางสาวพัชราวัลย ์ บุตรพรม  กรรมการและเลขานุการ  

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

  นางสาวมณทิพย ์ เจริญรอด  ประธานกรรมกำร    
  นำงสำวณิชำนันทน ์ ศรีโพธ์ิอ่อน  กรรมกำร  

นำงสำวอรอนงค์  ชำญรอบ  กรรมการและเลขานุการ  
 
 
 
 



กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
นางสาวรัตยา   ร่างกายด ี  ประธานกรรมกำร   
ว่าที่ร.ต.หญิงปริยากร    งามตรง   กรรมกำร 
นางสาวพรทิวา          สมเนตร ์  กรรมการและเลขานุการ 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

  นางนลินพร  สมสมัย   ประธานกรรมกำร  
นางเกษรา   ก้องศักดิ์ศร ี  กรรมกำร 

  นางสาวจินต์จุฑา  เกษร   กรรมการและเลขานุการ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
  นางสาวชลติา  บุญรกัษา  ประธานกรรมกำร  
  นางสาวภัทรนันท ์ แดนวงศ์   กรรมกำร 

นางสาวเมทิตา   ชัยมา   กรรมการและเลขานุการ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
  ว่าที่ร้อยตรปีระจักษ์ จอมทอง  ประธำนกรรมกำร   
  นายชิษณุ  หนูแดง   กรรมกำร 
  นายสุมังครัตน์  โคตรมณ ี  กรรมการและเลขานุการ 
  

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
  นางพัชรา  ไตรยวงศ์  ประธำนกรรมกำร  
  นางสาวกชพรรณ  เอี่ยมอุ้ย   กรรมกำร 

นายนิธิภัทร์               สร้อยเช้ือด ี  กรรมการและเลขานุการ 
 

งานแนะแนว 
  นางสาวธนิดา    ไชยสุนทรกิตติ  ประธานกรรมกำร  
  นายศราวุธ  คารมหวาน  กรรมกำร 
  นางสาววิมล  อภิเมธีกุล  กรรมการและเลขานุการ 
 

งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  นำยนิพนธ์     พจนสุวรรณชัย  ประธานกรรมกำร 
  ว่าที่ร.ต.หญิงกิง่กมล ชูกะวิโรจน ์  กรรมการและเลขานุการ 
 
 
 



งานห้องสมุดมีชีวิต 
  นางเกษรา  ก้องศักดิ์ศร ี  ประธานกรรมกำร 
  นางสาวพรทิพย์   นาคเกิด   กรรมการและเลขานุการ 
 

งานเทคโนโลยี 
  นายสุวิท        ปิ่นอมร   ประธานกรรมกำร 
  นายจักรกฤษณ์    ชัยปราโมทย ์  กรรมกำร 
  นายก าพล        จางจะ   กรรมการและเลขานุการ 
 

ศูนย์คอมพิวเตอร์ 
นำยสมุฎฎ์ิ    ภำษำดี   ประธานกรรมกำร 
นำยวรธรรม    หนูประดิษฐ ์  กรรมการและเลขานุการ 

 

หน้วาท่ี  ๑. พัฒนำระบบและปฏิบัติงำนตำมระบบควบคุมภำยในของส่วนงำนย่อย ใหเ้ป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่

กระทรวงกำรคลงัว่ำด้วยมำตรฐำนและหลกัเกณฑป์ฏิบัติกำรควบคุมภำยในส ำหรับหน่วยงำนภำครัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ โดย

จัดให้มีกำรประเมินองค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน และประเมินกำรควบคุมภำยในด้วยตนเอง (Control self 

Assessment : CSA) วำงแผนปรบัปรุง แก้ไขจุดอ่อนของระบบ ด ำเนินกำรตำมแผนกำรปรบัปรุง พรอ้มทัง้ติดตำม 

ประเมินผล และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 

๒. สรุป และจัดท ำรำยงำนตำม แบบ ปค.๕ และแบบติดตำม ปค.๕ เสนอให้คณะกรรมกำรด ำเนินงำน 

ระดับสถำนศึกษำรับตรวจ  ภำยในวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓  

  

๓. คณะกรรมการด าเนิวนวงานว ระดับสถานวศึกษา  

  นำงสำวจินตนำ  ศรีสำรคำม  ประธำนกรรมกำร 

  นำยสมชัย  ก้องศักดิ์ศรี  รองประธำนกรรมกำร 

 นำยธรรมนูญ  สวนสุข   รองประธำนกรรมกำร 

  นำงปำนทิพย์  สขุเกษม   รองประธำนกรรมกำร 

 นำงสำวภรณ์กมนส์ ดวงสุวรรณ์  รองประธำนกรรมกำร 

 นางสาวภัทรนุช  ค าดี   กรรมกำร 

  นางธัญญา  สติภา   กรรมกำร 

  นางสาวมณทิพย ์ เจริญรอด  กรรมกำร 

  นางสาวรัตยา   ร่างกายด ี  กรรมกำร 

  นางนลินพร  สมสมัย   กรรมกำร 

 



  นางสาวชลิตา  บุญรกัษา  กรรมกำร 

  ว่าที่ร้อยตรปีระจักษ์ จอมทอง  กรรมกำร 

  นางพัชรา  ไตรยวงศ์  กรรมกำร 

  นางสาวธนิดา    ไชยสุนทรกิตติ  กรรมกำร 

  นำยนิพนธ์     พจนสุวรรณชัย  กรรมกำร 

  นางเกษรา  ก้องศักดิ์ศร ี  กรรมกำร 

นายสุวิท        ปิ่นอมร   กรรมกำร 

นำยสมุฎฎ์ิ    ภำษำดี   กรรมกำร 

 นำงสำวณิชพัณณ์ เฉลิมพันธ์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

   นำยเกรียงศักดิ ์  มะละกำ   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

หน้วาท่ี ๑. พัฒนำระบบและปฏิบัติตำมระบบควบคุมภำยในระดับสถำนศึกษำ ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่

กระทรวงกำรคลังว่ำด้วยมำตรฐำนและหลักเกณฑ์ปฏิบัติกำรควบคุมภำยในส ำหรับหน่วยงำนของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดย

จัดให้มีกำรประเมินองค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน และประเมินกำรควบคุมภำยในด้วยตนเอง (Control self 

Assessment : CSA) 

๒. สรุปผลกำรประเมิน วำงแผนปรับปรุง แก้ไขจุดอ่อนของระบบ โดยจัดท ำแบบ แบบ ปค.๑, ปค. ๔,  

แบบ ปค.๕ และแบบติดตำม ปค.๕ จัดส่งส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๒ ภำยในวันที่ ๓๑ ตุลำคม 

พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

ขอให้ผู้ที่ได้รับกำรแต่งตั้งปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมเอำใจใส่  และเตม็ควำมสำมำรถ เพื่อใหก้ำรด ำเนินงำนบรรลุ

เป้ำหมำย อย่ำงมปีระสิทธิภำพ โดยค ำนึงถึงประโยชน์ของผูเ้รียนและสถำนศึกษำเป็นส ำคัญ 
     

สั่ง ณ วันที่ ๑ เดือน กันยำยน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

 

(นำงสำวจินตนำ  ศรีสำรคำม) 

        ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 


