
 
 
 

ค ำสั่งโรงเรียนบ้ำนบำงจำก 
ท่ี ๗๐ / ๒๕๖๒ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยในของโรงเรียนบ้ำนบำงจำก ประจ ำปี ๒๕๖๒ 
 

 

เพื่อให้การด าเนินงานการประเมินผลการควบคุมภายในของโรงเรียนบ้านบางจาก ประจ าปี ๒๕๖๒ เป็นไป
ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนด อาศัยอ านาจตามข้อ ๕ และข้อ ๘ ของหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑     
จึงแต่งตั้งคณะกรรมการท าหน้าที่เกี่ยวกับกระเมินผลการควบคุมภายใน ดังต่อไปนี ้

๑. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร ประกอบด้วย 
๑.๑ นายตร ีศตสังวตัสร ์  ผู้อ านวยการโรงเรียน      ประธานกรรมการ 
๑.๒ นายรุจน ์เล่าฮ่ะ  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวชิาการ รองประธานกรรมการ 

๑.๓ นางสุภาพ อาจนนลา  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ กรรมการ 
๑.๔ นางสาวจฬุารตัน์ แก้วไชยชาติ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล กรรมการ 

 ๑.๕ นายอัมพร นันนวล  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทัว่ไป กรรมการ 
๑.๖ นางสาวประภาพร จ าเริญ ครู คศ.๑   กรรมการและเลขานุการ 
๑.๗ นางสาวพวงพยอม บัลลังค ์ ครู คศ.๑   กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 

มีหน้ำที่   อ านวยการในการประเมินผลและก าหนดแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายในให้เป็นไป
ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
๒. คณะกรรมกำรด ำเนนิงำน ประกอบด้วย 

๒.๑ นายตร ีศตสังวตัสร ์  ผู้อ านวยการโรงเรียน      ประธานกรรมการ 
๒.๒ นายรุจน ์เล่าฮ่ะ  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวชิาการ รองประธานกรรมการ 

๒.๓ นางสุภาพ อาจนนลา  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ กรรมการ 
๒.๔ นางสาวจฬุารตัน์ แก้วไชยชาติ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล กรรมการ 

 ๓.๕ นายอัมพร นันนวล  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทัว่ไป กรรมการ 
๒.๖ นางสาวประภาพร จ าเริญ ครู คศ.๑   กรรมการและเลขานุการ 
๒.๗ นางสาวพวงพยอม บัลลังค ์ ครู คศ.๑   กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 

มีหน้ำที่   รวบรวมกลั่นกรองและสรุปผลการประเมินการควบคุมภายใน ในภาพรวม ประสานจัดท า
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงาน (แบบ ปค.๑,๔,๕ และแบบติดตาม ปค.๕) 

 
 

 

 



๓. คณะกรรมกำรจัดท ำรำยงำนประเมินผลกำรควบคุมภำยในหน่วยงำนย่อย ประกอบด้วย 
๓.๑ กลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร ประกอบดว้ย 
๓.๑.๑ นายรุจน ์เล่าฮ่ะ   หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวชิาการ ประธานกรรมการ 

๓.๑.๒ นางสาวจฬุารัตน ์แก้วไชยชาติ  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๓.๑.๓ นางสาวศศธิร จันทร์ชนะ  ครู คศ.๑   กรรมการ 

 ๓.๑.๔ นายอัมพร นันนวล   ครู คศ.๑   กรรมการ 
๓.๑.๕ นางสาวฐติิรตัน์ ฟอมไธสง  ครู คศ.๑   กรรมการ 
๓.๑.๖ นางสาวณหทัย ป้อมชูแก้ว  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๓.๑.๗ นางสาวขวัญใจ ทายทอง  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๓.๑.๘ นางสาวเพ็ญนภา สุพรรณ  ครูธุรการ   กรรมการ 
๓.๑.๙ นางสาวอริสรา หนูโงน  ครูอัตราจา้ง อบจ.สป.  กรรมการ 
๓.๑.๑๐ นางสาววราพัณณ์ จิระอรุณพัฒน์ ครูอตัราจา้ง   กรรมการ 
๓.๑.๑๑ นางสาวจริยา จันทร์แดง  พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรว่ม  กรรมการ 
๓.๑.๑๒ นางเตือนใจ สุระภา  พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรว่ม  กรรมการ 
๓.๑.๑๓ นางจันทรกร วรทรพัย ์  พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรว่ม  กรรมการ 
๓.๑.๑๔ นางสาวประภาพร จ าเร ิ            คร ูคศ.๑ กรรมการและเลขานุการ 
๓.๑.๑๕ นางสาวพวงพยอม บัลลังค์ ครู คศ.๑             กรรมการและผูช้่วยเลขานุการ 
๓.๒ กลุ่มบริหำรงำนงบประมำณ ประกอบด้วย 
๓.๒.๑ นางสุภาพ อาจนนลา  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ รองประธานกรรมการ 

๓.๒.๒ นางสาวจฬุารัตน ์แก้วไชยชาติ ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
  ๓.๒.๓ นางปิยภร โพธิ์งาม   ครู คศ.๑   กรรมการ 

๓.๒.๔ นางสาวพรพิไล ธิการ  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
  ๓.๒.๕ นายวุฒิพรรณ คณาญาต ิ  ครูช านาญการ   กรรมการ 

๓.๒.๖ นางสาวประภาพร จ าเริญ  ครู คศ.๑   กรรมการและเลขานุการ 
๓.๒.๗ นางสาวพวงพยอม บัลลังค ์  ครู คศ.๑   กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 
๓.๓ กลุ่มบริหำรงำนบุคคล ประกอบด้วย 
๓.๓.๑ นางสาวจฬุารัตน ์แก้วไชยชาติ  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบคุคล ประธานกรรมการ 

  ๓.๓.๒ นางปิยภร โพธิ์งาม   ครู คศ.๑   กรรมการ 
๓.๓.๓ นางสาวเพ็ญนภา สุพรรณ  ครูธุรการ   กรรมการและเลขานุการ 
๓.๔ กลุ่มบริหำรงำนทั่วไป ประกอบด้วย 
๓.๔.๑ นายอัมพร นันนวล   หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทัว่ไป ประธานกรรมการ 

๓.๔.๒ นางสาวฐติิรตัน์ ฟอมไธสง  ครู คศ.๑   กรรมการ 
๓.๔.๓ นางสาวพรพิไล ธิการ  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 



๓.๔.๔ นางสาวอริสรา หนูโงน  ครูอัตราจา้ง อบจ.สป.  กรรมการ 
๓.๔.๕ นางฉววีรรณ เดชเดชา  ครูอัตราจา้ง อบจ.สป.  กรรมการ 
๓.๔.๖ นางสาวจฬุารัตน ์แก้วไชยชาติ  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๓.๔.๗ นางสาวประภาพร จ าเริญ  ครู คศ.๑   กรรมการ 
๓.๔.๘ นางสาวจุไรรตัน์ สาล ี  ครูวิทย ์– คณิต สพป.สป.เขต ๑ กรรมการ 
๓.๔.๙ นางสาวอัยย ์ แก้วอาชา  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 

  ๓.๔.๑๐ นายวุฒิพรรณ คณาญาต ิ  ครูช านาญการ   กรรมการและเลขานุการ 
  ๓.๔.๑๑ นายฐานันดร โชติผล  ครูผู้ช่วย        กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 

มีหน้ำที่ รวบรวมกลั่นกรองและสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในของกลุ่ม/หน่วยประสานงาน 
จัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย (แบบ ปค.๕ และแบบติดตาม ปค.๕)  

 
๕. ผู้สอบทำนกำรควบคุมภำยในของหน่วยงำน ประกอบด้วย 

  ๕.๑ นายตรี ศตสังวตัสร ์  ผู้อ านวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
มีหน้ำที่ สอบทานการควบคุมภายในและจัดท ารายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน

ของผู้ตรวจสอบภายใน (แบบ ปค.๖) 
 

ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งตามค าสั่งนี้ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มก าลังความสามารถ เพื่อให้บังเกิดผลดี และประโยชน์
สูงสุดต่อโรงเรียนและราชการสืบไป หากมีปัญหาขัดข้องประการใดให้แจ้งคณะกรรมการอ านวยการทราบ เพื่อหา
แนวทางแก้ปัญหาให้ส าเร็จลุล่วงต่อไป พร้อมทั้งให้ลงลายมือชื่อรับทราบการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาโรงเรียนบ้านบางจาก ตามเอกสารแนบท้ายค าสั่งนี้ 

 

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  
 

                                                                 สั่ง ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ 
   

              ลงชื่อ 
                   (นายตร ีศตสงัวัตสร์) 

                                         ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบางจาก 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

แบบลงลำยมือชื่อรับทรำบกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยในของโรงเรียนบ้ำนบำงจำก ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 

อ้ำงถึง หนังสือค ำสั่งโรงเรียนบ้ำนบำงจำก ที่ ๗๐ / ๒๕๖๒ สั่ง ณ วันที่ ๑ ตุลำคม พ.ศ.๒๕๖๒ 
 

ล ำดับที่ ชื่อ – นำมสกุล ต ำแหน่ง ลำยเซ็น 

๑ นายตร ี ศตสังวัตสร ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบางจาก  
๒ นายรุจน ์ เล่าฮ่ะ ครูช านาญการพิเศษ  
๓ นางสาวจฬุารัตน ์ แก้วไชยชาต ิ ครูช านาญการพิเศษ  
๔ นางสุภาพ อาจนนลา ครูช านาญการ  
๕ นายวุฒิพรรณ คณาญาต ิ ครูช านาญการ  
๖ นางปิยภร โพธิ์งาม ครู ค.ศ.๑  
๗ นางสาวประภาพร จ าเริญ ครู ค.ศ.๑  
๘ นายอัมพร นันนวล ครู ค.ศ.๑  
๙ นางสาวฐติิรตัน์ ฟอมไธสง ครู ค.ศ.๑  

๑๐ นางสาวพวงพยอม บัลลังค ์ ครู ค.ศ.๑  
๑๑ นางสาวศศธิร จันทร์ชนะ ครู ค.ศ.๑  
๑๒ นางสาวณหทัย ป้อมชูแก้ว ครูผู้ช่วย  
๑๓ นางสาวพรพิไล ธิการ ครูผู้ช่วย  
๑๔ นางสาวอัยย ์ แก้วอาชา ครูผู้ช่วย  
๑๕ นายฐานันดร โชติผล ครูผู้ช่วย  
๑๖ นางสาวขวัญใจ  ทายทอง ครูผู้ช่วย  
๑๗ นางสาวเพ็ญนภา  สุพรรณ ครูธุรการ  
๑๘ นางฉวีวรรณ เดชเดชา ครูอัตราจา้ง อบจ.สป.  
๑๙ นางสาวอริสรา หนูโงน ครูอัตราจา้ง อบจ.สป.  
๒๐ นางสาววราพัณณ ์ จิระอรุณพัฒน์ ครูอัตราจา้ง  
๒๑ นางสาวจุไรรตัน ์ สาล ี ครูวิทย ์- คณิต สพป.สป.เขต ๑  
๒๒ นางสาวจริยา จันทร์แดง พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรว่ม  
๒๓ นางเตือนใจ สุระภา พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรว่ม  
๒๔ นางจันทรกร วรทรัพย ์ พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรว่ม  
๒๕ นายวรินทร มหาบุญญากร นักศึกษาฝึกสอน  

 


