
 

คำส่ังโรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร 
ท่ี  98 /2563 

เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี 2563 
................................................ 

 เพื่อให้การดำเนินงานการประเมินผลควบคุมภายในของโรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร ประจำปี 2563 
เป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ท่ีกระทรวงการคลังกำหนดว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุม
ภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2561  ดังนี้ 
 1.คณะกรรมการอำนวยการ ประกอบด้วย 
  1.1 ว่าท่ีพันตรีกรุณา สืบอุดม ผู้อำนวยการสถานศึกษา       ประธานกรรมการ 
  1.2 นายนพดล  ธงชัย  รองผู้อำนวยการสถานศึกษา  กรรมการ 

1.3 นางสาวลภัสรดา  ผลประทุม หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ  กรรมการ 
  1.4 นางกิตติวรา  มะไหย์   หัวหน้ากลุ่มบริหารงานแผนงาน  กรรมการ 

และมาตรฐานโรงเรียน 
  1.5 นางสาวจารุวรรณ สะมานี หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ กรรมการ 
  1.6 นางสุรัสวดี ทีขะระ  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน กรรมการ 
  1.7 นางสาวชัญญ์นิษฐ์ เพ็ชร์กุล หัวหน้ากลุ่มบริหารงานท่ัวไป     กรรมการและเลขานุการ 

  มีหน้าที่ อำนวยการและกำหนดแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี 2563 
 2. คณะกรรมการดำเนินงาน ประกอบด้วย 
  2.1 ว่าท่ีพันตรีกรุณา สืบอุดม ผู้อำนวยการสถานศึกษา       ประธานกรรมการ 
  2.2 นายนพดล  ธงชัย  รองผู้อำนวยการสถานศึกษา  กรรมการ 

2.3 นางสาวลภัสรดา  ผลประทุม หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ  กรรมการ 
  2.4 นางกิตติวรา  มะไหย์   หัวหน้ากลุ่มบริหารงานแผนงาน  กรรมการ 

และมาตรฐานโรงเรียน 
  2.5 นางสาวจารุวรรณ สะมานี หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ กรรมการ 
  2.6 นางสุรัสวดี ทีขะระ  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน กรรมการ 
  2.7 นางสาวชัญญ์นิษฐ์ เพ็ชร์กุล หัวหน้ากลุ่มบริหารงานท่ัวไป     กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ รวบรวมกล่ันกรองและสรุปผลการประเมินฯ ตามแบบ ปค. 1,4,5 และแบบติดตาม ปค.5 
 3. คณะกรรมการจัดทำรายงานประเมินผลการควบคุมภายในหน่วยงานย่อย ประกอบด้วย 
  3.1 กลุ่มบริหารงานแผนงานและมาตรฐานโรงเรียน 
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       3.1.1 นางกิตติวรา  มะไหย์ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานแผนงาน      ประธานกรรมการ 
      และมาตรฐานโรงเรียน 

      3.1.2 นางสาวจิราภรณ์ ดอนถวิล ครู    กรรมการ 
        3.13 นายสุรเดช หลักพันคำ  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
        3.1.4 นางสาวศิริรักษ์ สุภาพ   ครู   กรรมการและเลขานุการ 
  3.2 กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
       3.2.1 นางสุรัสวดี ทีขะระ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน  ประธานกรรมการ 
       3.2.2 นายวุฒิชัย  ทีขะระ  ครู ชำนาญการ   กรรมการ 
       3.2.3 นางสาวยศยา  ภาโสม  ครู ชำนาญการ   กรรมการ 
       3.2.4 นางสาวลักษณวิมล  พินิจมงคลชัย  ครู ชำนาญการ   กรรมการ 
       3.2.5 นางสาววันวิสา  นาโสม  ครู ชำนาญการ   กรรมการ 
       3.2.6 นายอเนกชาติ  ดีประชา  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
       3.2.7 นายธนารักษ์  ศรีจันทร์  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 

     3.2.8 นางสาวพัชรียา ทองบ่อ  พนักงานราชการ   กรรมการ 
       3.2.9 นางสาวดวงใจ ศรีคงรักษ์ ครู ชำนาญการ  กรรมการและเลขานุการ 
  3.3 กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
       3.3.1 นางสาวลภัสรดา ผลประทุม หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ ประธานกรรมการ 
       3.3.2 นายปรีตินัส  จันทรากานตานันท์  ครู ชำนาญการ   กรรมการ 
       3.3.3 นายสุทธิพร พันธ์ชาติ  ครู ชำนาญการ   กรรมการ 
       3.3.4 นายวุฒิชัย ทีขะระ  ครู ชำนาญการ   กรรมการ 
       3.3.5 นายฐิติ เรืองฤทธิ์  ครู ชำนาญการ   กรรมการ 
       3.3.6 นางสาวสุทธิพร คายเซ่า  ครู    กรรมการ 

     3.3.7 นายอนุสรณ์  คำพิทูล  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
     3.3.8 นายศิริชัย  กมลบาล   ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
     3.3.9 นางสาวนงนุช  นิ่มนวล ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
     3.3.10 นางสาวณิชากร  เห็ดตุม ครูพี่เล้ียงเด็กพิการ  กรรมการ 
     3.3.11 นางสาวดรุณี  สอดสาย ครูพี่เล้ียงเด็กพิการ  กรรมการ 
     3.3.12 นางสาวสุภาพร พลอยพานิชเจริญ ครู     กรรมการและเลขานุการ 

  3.4 กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
       3.4.1 นางสาวจารุวรรณ สะมานี   หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ ประธานกรรมการ 

     3.4.2 นายณัฐปรีชา ประทุมชาติ     ครู ชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
     3.4.3 นางสาวจิราภรณ์ ดอนถวิล     ครู    กรรมการ 
     3.4.4 นายสมทบ ศรีคงรักษ์   ครู    กรรมการ 
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     3.4.5 นายชวินวัตร  จิระมณี    ครู    กรรมการ 
     3.4.6 นางสาวอิสรัศมิ์ วรโชติเจนวิทย์    ครู    กรรมการ  
     3.4.3 นางสาวบุษราค์ ศรีประภา พนักงานราชการ  กรรมการและเลขานุการ      
3.5 กลุ่มบริหารงานท่ัวไป 
     3.5.1 นางสาวชัญญ์นิษฐ์ เพ็ชร์กุล   หัวหน้ากลุ่มบริหารงานท่ัวไป   ประธานกรรมการ 
     3.5.2 นางสาวจริยาภรณ์ ลิลากุด     ครู ชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
     3.5.3 นายสมพงษ์ คูณทรัพย์          ครู ชำนาญการ   กรรมการ 
     3.5.4 นายชัยณรงค์ อ่อนขาว          ครูชำนาญการ   กรรมการ 
     3.5.5 นายวีระศักดิ์ โมคศักดิ์              ครู    กรรมการ 
     3.5.6 นางสาวโสภา  แซ่โง้ว     ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
     3.5.7 นายกิตติกร  พิมพ์ทอง     ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
     3.5.8 นางสาวปวันรัตน์ จำเริญ ครูผู้ช่วย    กรรมการ     
     3.5.9 นางสุชัญญา นาโควงศ์      เจ้าหน้าท่ีธุรการโรงเรียน  กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่  รวบรวมกล่ันกรองและสรุปผลการประเมินฯ   ตาม  แบบ  ปค.1,4,5  และแบบติดตาม  

ปค.5 ภายในวันท่ี 26 ตุลาคม  2563 
ให้ผู้ท่ีได้รับการแต่งต้ังปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความใส่ใจ และเต็มความสามารถ เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุ 

เป้าหมาย อย่างมีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้เรียน และสถานศึกษา เป็นสำคัญ 
ท้ังนี้ ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
  

ส่ัง  ณ วันท่ี  5  กันยายน  พ.ศ.  2563 
 

 
    ว่าท่ีพันตรี 
      (กรุณา  สืบอุดม) 
                     ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร  

   
     
 
 
 
 
 



 
        


