
   

 

คำสั่งโรงเรียนบ้านโพนแพง 

ที่ ๗๓ / ๒๕๖๓ 

เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมการจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

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

     เนื่องจากพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน 

๒๕๖๑ โดยมาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงำนของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน กำรควบคุมภายในและการ

บริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตำมมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงกำรคลังว่าด้วยมาตรฐาน

และหลักเกณฑ์ปฏิบัติกำร ควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ จึงขอยกเลิกคำสั่งดังกล่าว

ข้างต้น 

        เพ่ือให้การจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ดังกล่าว จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ ดังนี้ 

๑. คณะกรรมการอำนวยการ ประกอบด้วย 

๑.๑    นางบุญปอง  ก้อนทรัพย์             ผู้อำนวยการโรงเรียน    ประธานกรรมการ 

๑.๒    นายเทียม     คุณมี                   หวัหน้ากลุ่มงานบริหารบุคคล  กรรมการ 

๑.๓    นางสาวนิภาวรรณ  ประธาน        หวัหน้ากลุ่มงานบริหารงบประมาณ  กรรมการ 

๑.๔    นางเพชรินทร์  โรจนวธิาน           หวัหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป       กรรมการ 

๑.๕    นางสาวคนึงนิจ  อนุวรรณ           หัวหน้ากลุ่มบรหิารงานวิชาการ   กรรมการและเลขานุการ 

        มีหน้าที่ กำหนดวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน ส่งเสริมสนับสนุนให้คำแนะนำ ดูแล และกำกับ

ติดตามการปฏิบัติงานตามระบบควบคุมภายใน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน

และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๒.  คณะกรรมการดำเนินงานระดับกลุ่ม   ประกอบด้วย 

๒.๑ กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

      ๒.๑.๑ นางเพชรินทร์  โรจนวิธาน      หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป     ประธานกรรมการ 

      ๒.๑.๒ นายเทียม     คุณมี                   ครูชำนาญการพิเศษ          กรรมการ 

      ๒.๑.๓ นายภาสุวัติ   จันทร์ปุ่ม               ครูชำนาญการ          กรรมการ 

    ๒.๑.๔ นางสาวพนิดา    สมสมัย              ครูอัตราจ้าง                    กรรมการ 



    ๒.๑.๕ นางสาวสภุาพร  ประเสริฐ            ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ            กรรมการ 

    ๒.๑.๖ นางสาวนารีรัตน์   ประทาน           ครูธุรการ                       กรรมการและเลขานุการ 

๒.๒  กลุ่มบริหารงบประมาณ  

    ๒.๒.๑  นางสาวนิภาวรรณ  ประธาน        หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ         ประธานกรรมการ  

    ๒.๒.๒  นางสาวกฤษณา    สำลีใย             ครูชำนาญการพิเศษ                    กรรมการ 

    ๒.๒.๓  นางบุญหลาย   เฝ้าทรัพย์             ครูชำนาญการพิเศษ              กรรมการและเลขานุการ 

๒.๓  กลุ่มบริหารงานบุคคล 

    ๒.๓.๑ นายเทียม    คุณมี                   หัวหน้ากลุ่มงานบริหารบุคคล ประธานกรรมการ 

    ๒.๓.๒  นางสาวนภิาวรรณ  ประธาน        ครูชำนาญการพิเศษ             กรรมการและเลขานุการ  

๒.๔  กลุ่มบริหารงานวิชาการ    

    ๒.๔.๑  นางสาวคนึงนิจ  อนุวรรณ           หัวหน้ากลุม่บริหารงานวิชาการ   ประธานกรรมการ 

    ๒.๔.๒  นางสาวพิชชานันท์  ไหลหลั่ง            ครูผู้ชว่ย                          กรรมการ 

    ๒.๔.๓  นางสาวพัชรินทร์   ชลการณ์            ครูผูช้่วย                          กรรมการ 

    ๒.๔.๔  นางบรรลดาพร    การะเกษ             พนักงานราชการ        กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ ดังนี้ 

  ๑.พัฒนาระบบและปฏิบัติงานตามระบบควบคุมภายในของส่วนงานย่อยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ี

กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐพ.ศ๒๕๖๑ 

โดยจัดให้มีการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในและประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง

(control self Assessment : CSA ) วางแผนปรับปรุง แก้ไขจุดอ่อนของระบบ ดำเนินการตามแผนการ

ปรับปรุง พร้อมทั้งติดตามประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน 

       ๒.สรุป และจัดทำรายงานตามแบบ ปค.๕ และแบบติดตาม ปย.๒ เสนอให้คณะกรรมการดำเนินงาน

ระดับหน่วยรับตรวจ ภายในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 

๓. คณะกรรมการดำเนินงาน ระดับสถานศึกษา  ประกอบด้วย 

         ๓.๑ นางบุญปอง   ก้อนทรัพย์                 ผู้อำนวยการโรงเรียน                  ประธานกรรมการ 

         ๓.๒ นายเทียม    คุณมี                      หัวหน้ากลุ่มงานบริหารบุคคล       กรรมการ 

         ๓.๓ นางเพชรินทร์  โรจนวิธาน             หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป           กรรมการ 

         ๓.๔  นางสาวนิภาวรรณ  ประธาน         หวัหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ             กรรมการ 



         ๓.๕  นางบุญหลาย   เฝ้าทรัพย์             ครูชำนาญการพิเศษ        กรรมการ 

         ๓.๖  นางสาวกฤษณา    สำลีใย             ครูชำนาญการพิเศษ                         กรรมการ 

         ๓.๗  นายภาสุวัติ   จนัทร์ปุ่ม                 ครูชำนาญการ        กรรมการ 

         ๓.๘  นางสาวพิชชานนัท์  ไหลหลั่ง            ครูผู้ชว่ย                               กรรมการ 

         ๓.๙  นางสาวพัชรินทร์   ชลการณ์            ครูผู้ชว่ย                                     กรรมการ 

         ๓.๑๐ นางบรรลดาพร    การะเกษ             พนักงานราชการ        กรรมการ 

         ๓.๑๑  นางสาวพนิดา    สมสมัย              ครูอัตราจ้าง                                 กรรมการ 

         ๓.๑๒  นางสาวสภุาพร  ประเสริฐ            ครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ                          กรรมการ 

         ๓.๑๓  นางสาวคนึงนจิ  อนุวรรณ           หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ      กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่ดังนี้ 

         ๑.พัฒนาระบบและปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในระดับสถานศึกษาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ี

กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐพ.ศ.

๒๕๖๑ โดยจัดให้มีการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน และประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง 

( Control self  Assessment : CSA)  

         ๒.สรุปผลการประเมิน วางแผนปรับปรุง แก้ไขจุดอ่อนของระบบ โดยจัดทำแบบ ปค.๔,แบบ ปค.๕ และ

แบบติดตาม ปอ.๓  

         ๓.จัดทำหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน(แบบปค.๑)เสนอผู้บริหารลงนาม ส่งสำนักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ ภายในวันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ให้จงได้ 

           ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเอาใจใส่ และเต็มความสามารถ เพ่ือให้การดำเนินงาน

บรรลุเป้าหมาย อย่างมีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้เรียน และสถานศึกษา เป็นสำคัญ 

                         สั่ง ณ วนัที่  ๑๕  เดือน กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

   

 (นางบุญปอง   ก้อนทรัพย์) 

 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนแพง 



 

 


