
 
 

 
 
 
 
 

ค ำส่ังโรงเรียนรำชวินิตบำงเขน 
ท่ี ๑๗๘ / ๒๕๖๕ 

เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมกำรติดตำมประเมินผลกำรควบคุมภำยใน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
…………………………………….. 

 ตำมมำตรฐำนและหลักเกณฑ์กระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยมำตรฐำนและหลักเกณฑ์ปฏิบัติกำรควบคุม
ภำยในส ำหรับหน่วยงำนของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรติดตำมประเมินผลกำรควบคุม
ภำยใน  แล้วรำยงำนต่อผู้ก ำกับดูแล ภำยในเก้ำสิบวันนับจำกวันส้ินปีงบประมำณนั้น 

เพื่อให้กำรด ำเนินงำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยในของโรงเรียนรำชวินิตบำงเขน ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นไปท่ีกระทรวงกำรคลังก ำหนด อำศัยอ ำนำจตำมหลักเกณฑ์กระทรวงกำรคลังว่ำด้วย
มำตรฐำนและหลักเกณฑ์ปฏิบัติกำรควบคุมภำยในส ำหรับหน่วยงำนของรัฐ พ.ศ.  ๒๕๖๑ ประกอบมำตรำ ๓๙   
แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. ๒๕๔๖ และมำตรำ ๒๗ แห่งพระรำชบัญญัติ
ระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงแต่งต้ังคณะกรรมกำรติดตำมประเมินผล               
กำรควบคุมภำยใน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๕ ดังนี้ 

๑.  คณะกรรมการอ านวยการ 
          ๑. นำยธัญวิชญ์  ไตรรัตน์             ประธำนกรรมกำร 

๒. นำงสำวรัศมี   วงวิลัย    รองประธำนกรรมกำร 
๓. นำยพลพีระ  วงศ์พรประทีป    กรรมกำร 
๔. นำงศศิพิมพ์  วรรณกูล   กรรมกำร 
๕. นำยชัชวำล   พฤกษ์พงศ์พันธ์   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 หน้าที่   ๑. อ ำนวยกำรติดตำมประเมินผลกำรควบคุมภำยใน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
 ๒. ให้ค ำปรึกษำ ส่งเสริมสนับสนุน แนะน ำ ดูแล และก ำกับติดตำมกำรปฏิบัติตำมระบบควบคุม                                                                

                ภำยในให้เป็นไปตำมตำมมำตรฐำนและหลักเกณฑ์กระทรวงกำรคลังว่ำด้วยมำตรฐำนและ                             
                หลักเกณฑ์ปฏิบัติกำรควบคุมภำยในส ำหรับหน่วยงำนของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 ๒.  คณะกรรมการด าเนินงาน 
                    ๑. นำยชัชวำล   พฤกษ์พงศ์พันธ์   ประธำนกรรมกำร 

๒. นำยณฐภณ  สิริอิสรำ    รองประธำนกรรมกำร 
 ๓. นำงจุติพร  เมฆบุตร    กรรมกำร 
๔. นำงสำวศรัญญำ  โฮ่คุณ    กรรมกำร 
๕. นำงสำวกนกวรรณ ทองดี    กรรมกำร 
๖. นำงสำวเฉลิมสิริ หนูดี    กรรมกำรและเลขำนุกำร  

/หน้ำท่ี... 



 
 

 หน้าที่  ๑. จัดวำงระบบกำรติดตำมประเมินผลกำรควบคุมภำยใน ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๕  
               ๒. ก ำหนดวัตถุประสงค์ของกำรติดตำมประเมินผลกำรควบคุมภำยใน ประจ ำปีงบประมำณ                     
               พ.ศ.๒๕๖๕  
  ๓. ก ำกับติดตำมและประสำนงำนกำรจัดท ำรำยงำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยในกั บ                       
                คณะกรรมกำรด ำเนินงำนระดับส่วนย่อย        
  ๔. รวบรวมกล่ันกรองและสรุปผลกำรประเมินกำรควบคุมภำยในในภำพรวมของโรงเรียน 
           ๕. จัดท ำรำยงำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยในระดับหน่วยงำน ได้แก่ แบบ ปค.๑                    
แบบประเมิน ๕ องค์ประกอบ ปค.๔ ปค.๕ และแบบติดตำม ปค.๕ 
           ๖. ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่น ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
 ๓.  คณะกรรมการด าเนินงานระดับส่วนย่อย 
      กลุ่มบริหารวิชาการ 
        ๑. นำงศศิพิมพ์  วรรณกูล          ประธำนกรรมกำร 
        ๒. นำยนิติกร  ระดม           รองประธำนกรรมกำร 
              ๓. นำงสำวขวัญใจ  ภำสพันธุ์          กรรมกำร 
        ๔. นำงสำวอมรรัตน์  กระดำษ           กรรมกำร   
        ๕. นำงมัณฑนำ  ฟักขำว                    กรรมกำร 
        ๖. นำงรพีพรรณ  กรุณำพิทักษ์          กรรมกำร 
        ๗. นำงสำวกรรณิกำ  ใยมะเริง               กรรมกำร 
        ๘. นำงอุไรวรรณ  คงเกินทุน                  กรรมกำร 
        ๙. นำยสมชำย  กรุณำพิทักษ์          กรรมกำร  
        ๑๐. นำงแก้วใจ  เหมือนอินทร์               กรรมกำร 
        ๑๑. นำงขนิษฐำ   แปงมูล                    กรรมกำร 
        ๑๒. นำงสำวถิรญำ  มิตรมงคลยศ              กรรมกำร 
        ๑๓. นำงสำวพิสมัย  ดวงพิมำย          กรรมกำร 
        ๑๔. นำงสำวรมย์รวินทร์  อินทโชติ           กรรมกำร  
        ๑๕. นำงสำวกำนต์ธีรำ บำงเขียว                   กรรมกำร 
        ๑๖. นำยพงศ์นที  คงถำวร           กรรมกำร 
        ๑๗. นำงสำวนภำเพ็ญ ภูหำด              กรรมกำร 
        ๑๘. นำงสำวจันทรัตน์ เนืองนิตย์           กรรมกำร 
        ๑๙. นำงสำวอัจฉรำ  วงษ์แก้ว           กรรมกำร 

      ๒๐. นำงสำวดวงพร  ปรำบคช                   กรรมกำร 
              ๒๑. นำงสุธำดำ  ศิริกุล                     กรรมกำร 
        ๒๒. นำงสำวณัฐชยำ  จิตมำศ               กรรมกำร              
        ๒๓. ว่ำท่ีร้อยตรีศุภกร  พรสว่ำงกุล          กรรมกำร 

/๒๔. ว่ำท่ีร้อยตรี... 
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        ๒๔. ว่ำท่ีร้อยตรีวันดี  สร้ำงนำนอก             กรรมกำร 
        ๒๕. นำงสำวพันทิพำ  หงษ์ใหญ่          กรรมกำร 
        ๒๖. นำงสำวนูรีดำ  มะลี                   กรรมกำร 
        ๒๗. นำยชำญณรงค์    โสภำงำม          กรรมกำร 
        ๒๘. นำงสำวเปรมจิต  จันนุช                      กรรมกำร 
        ๒๙. นำยวีระศักดิ์  ค ำพำมำ                    กรรมกำร 

      ๓๐. นำยกิตติศักดิ์  บุญสุข           กรรมกำร  
        ๓๑. นำงสำววรรนิศำ  เสนำบุตร          กรรมกำร   
        ๓๒. นำงวิภำพรรณ  เพ็ชรจรูญ          กรรมกำรและเลขำนุกำร  
        ๓๓. นำงสำวรวิพร  พรมไชย           กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
        ๓๔. นำยฐิติวัฒน์   ผำสุขเมือง          กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
      กลุ่มบริหารงบประมาณ 
        ๑. นำยชัชวำล   พฤกษ์พงศ์พันธ์          ประธำนกรรมกำร 
        ๒. นำงสำวขวัญเรือน  มุ่งผลกลำง                 รองประธำนกรรมกำร 
         ๓. นำยณฐภณ   สิริอิสรำ                    กรรมกำร 
         ๔. นำงสำวศรัญญำ   โฮ่คุณ               กรรมกำร 
        ๕. นำงจุติพร   เมฆบุตร              กรรมกำร 
         ๖. นำงสำวกนกวรรณ  ทองดี              กรรมกำร 
        ๗. นำงสำวเฉลิมสิริ   หนูดี                        กรรมกำร 
        ๘. นำงสำววนำภรณ์  มีโถ                    กรรมกำร 
         ๙. นำงสำวทัศนีย์   ฝอยทอง               กรรมกำร  
        ๑๐. นำยอนุรักษ์  ยั่งยืน           กรรมกำร  
        ๑๑. นำงสำวกนกวรรณ  เช้ือวงษ์                 กรรมกำร 
        ๑๒. นำยณัฐพร   จันทร์ประนต              กรรมกำร          
        ๑๓. นำงศิโรรัตน์   เรืองคง               กรรมกำร 
        ๑๔. นำงสำวประภำพร กุลวงษ ์           กรรมกำร 
        ๑๕. นำงสำวสุภำวดี   พุทธรัตน์               กรรมกำร  
        ๑๖. นำงสำวกมลชนก กัลยำ           กรรมกำร   
        ๑๗. นำงสำวศิริพร   ชำวนำวัง          กรรมกำรและเลขำนุกำร 

         ๑๘. นำยบุญวัตร  เมฆรัศมีธร          กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
      กลุ่มบริหารท่ัวไป 
        ๑. นำงสำวรัศมี   วงวิลัย                    ประธำนกรรมกำร 
        ๒. นำงจิตติญำ   กล่อมเจ๊ก          รองประธำนกรรมกำร 
        ๓. นำงสำวดวงดำว   คุ้มภัย                กรรมกำร     

/๔. นำยจำรุพงศ์... 

- ๓ - 



 
 

        ๔. นำยจำรุพงศ์   กวำงษี                กรรมกำร 
               ๕. นำงสำวบุณฑริกำ  จุลวำทิน                กรรมกำร 
          ๖. นำงสำวศรัญญำ   โฮ่คุณ                    กรรมกำร 
        ๗. นำงสำวธิดำมำศ   สิงห์ธวัช                    กรรมกำร 
        ๘. นำยอนุรักษ์   สวัสดี              กรรมกำร 
        ๙. นำงจุติพร  เมฆบุตร           กรรมกำร 
        ๑๐. นำงสำวเฉลิมสิริ  หนูดี           กรรมกำร 

      ๑๑. ว่ำท่ีร้อยตรีวันดี  สร้ำงนำนอก              กรรมกำร    
              ๑๒. นำงสำวภัทรสุดำ  หนองกก              กรรมกำร 
        ๑๓. ว่ำท่ีร้อยตรีศุภกร  พรสว่ำงกุล          กรรมกำร 
        ๑๔. นำยพงศธร   อำรีพันธุ์              กรรมกำร 
        ๑๕. นำงวรัญญำ  ยอดกระโหม              กรรมกำร  
        ๑๖. นำงสำวอุบลวรรณ กำทุ่ง              กรรมกำร 
        ๑๗. นำงสำววิลำวรรณ พรรณำภพ          กรรมกำร 
        ๑๘. นำงสำวพรปรีญำ เท่ียงพูนวงศ์          กรรมกำร 
        ๑๙. นำงสำวแพรวำ  สูตรมงคล          กรรมกำร 
        ๒๐. นำยวรพันธ์  สิทธิเสรี                    กรรมกำร 
        ๒๑. นำงสำวกำญจนำ สืบเมืองซ้ำย               กรรมกำร 
        ๒๒. นำยไตรภพ  สุทธกุล                    กรรมกำร  
        ๒๓. นำงสำวศิริรัตน์  ดีนอก                    กรรมกำร 

      ๒๔. นำงสำวอรัญญำ  จันทร์จ ำเรือน          กรรมกำร 
      ๒๕. นำยชัยวัฒน์   ทองสอำด             กรรมกำร 

        ๒๖. นำยนพดล   เชิงศิริ                      กรรมกำรและเลขำนุกำร 
        ๒๗. นำงสำวสุภัสสร   จันทร์กระจ่ำง             กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
      กลุ่มบริหารงานบุคคล 
        ๑. นำยพลพีระ  วงศ์พรประทีป          ประธำนกรรมกำร 
        ๒. นำงสำวกรรณิกำ  ไทยใจอุ่น          รองประธำนกรรมกำร 
        ๓. นำงรัถญำ  ค ำแพง           กรรมกำร          
        ๔. นำงสำวจตุรพร  มำลำรัตน์            กรรมกำร 
        ๕. นำยนคร   ชูสอนสำย            กรรมกำร 
        ๖. นำงสำวสุกฤตำ  ชำวนำฮี            กรรมกำร 
        ๗. นำงสำวสมใจ  ภัทรพงศำนต์ิ          กรรมกำร    
        ๘. นำยรชฏ   เจริญวิริยะภำพ          กรรมกำร 
        ๙. นำงสำวฐิติพร  พูลสวัสด์ิ          กรรมกำร 

             /๑๐. นำยรังสรรค์... 
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        ๑๐. นำงญำณิศำ  จันทะแจ่ม          กรรมกำร 
        ๑๑. นำงสำววนัฐชำ  จุ้ยจ่ัน                    กรรมกำร 
        ๑๒. นำยรังสรรค์  เดิมประโคน          กรรมกำร  
        ๑๓. นำยอนุรักษ์   สวัสดี                   กรรมกำรและเลขำนุกำร  
        ๑๔. นำงสำวธัญจิรำ  จุนทวิเทศ          กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 หน้าที่   ๑. รวบรวมกล่ันกรองและสรุปผลกำรประเมินกำรควบคุมภำยในของแต่ละกลุ่มบริหำร 

 ๒. ประสำนงำนกำรจัดท ำรำยงำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยในกับคณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
 ๓. จัดท ำรำยงำน กำรประเมินผลกำรควบคุมภำยในระดับหน่วยงำนย่อย ได้แก่ แบบ CSR ปค.๕ 

               และแบบติดตำม ปค.๕ 
  ๔. ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่น ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
 

ใหข้้ำรำชกำรครูและบุคลำกรท่ีได้รับกำรแต่งต้ังปฏิบัติหน้ำท่ีให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและบังเกิดผลดี
แกท่ำงรำชกำร  

 

 ท้ังนี้   ต้ังแต่วันท่ี  ๑  ตุลำคม  พ.ศ. ๒๕๖๕  
            ส่ัง ณ วันท่ี  ๑๕  กันยำยน  พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

 
 
 

(นำยธัญวิชญ์  ไตรรัตน์) 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนรำชวินิตบำงเขน 

- ๕ - 


