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ค าสั่งโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 
ที ่ 196 / 2564 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในสถานศึกษา  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 ........................................................... 
 เพ่ือให้การด าเนินงานการประเมินผลการควบคุมภายในของโรงเรียนลาดยาววิทยาคม ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 เป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนดว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.2561  ดังนี้ 

1. คณะกรรมการอ านวยการ  ประกอบด้วย 
  1.๑ นายไพบูลย์  เขียนประเสริฐ    ประธานกรรมการ 
  1.๒ นางนพมาศ  เปฏะพันธ์    รองประธานกรรมการ 
  1.๓ นางชลดา  สมัครเกษตรการ    กรรมการ 
  1.4 นายชัยฤทธิ์  สงฉิม     กรรมการ 
  1.5 สิบเอกฉัตรมงคล สูงเนิน     กรรมการ 
  1.๖ นางสาวอนุศรา พูลคุ้ม     กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่ 1. ก าหนดวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน ส่งเสริมสนับสุนให้ค าแนะน า ดูแล และก ากับ
ติดตามการปฏิบัติงานตามระบบควบคุมภายใน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ประทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยการภาครัฐ พ.ศ. 2561 ประจ าปีงบประมาณ 2564 

 2. ให้ค าปรึกษา แนะน า สนับสนุน ก ากับ ติดตาม และอ านวยความสะดวกในการด าเนินงานให้
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ 

 

2. คณะกรรมการจัดท ารายงานประเมินผลการควบคุมภายในหน่วยงาน ประกอบด้วย 
    2.1 กลุ่มงานบริหารงบประมาณ 

2.1.1 นางสาวอนุศรา พูลคุ้ม     ประธานกรรมการ 
2.1.2 นางเกสรี  แจ่มสกุล    กรรมการ 
2.1.3 นางสาวสิริพร พันธุ     กรรมการ 
2.1.4 นางสาวหทัยรัตน์ โพธิ์ม่วง     กรรมการ 
2.1.5 นางสาวญาณิดา สร้อยสุวรรรณ์    กรรมการ 
2.1.6 นางสาวเขมจิรา อินตระกูล    กรรมการและเลขานุการ 
 

2.2 กลุ่มงานบริหารวิชาการ 
        2.2.1 นายอนิรุทธ ์ พูนวิวัฒน์    ประธานกรรมการ 

  2.2.2 นางอดิภา  ศรีพูล     กรรมการ 
  2.2.3 นางชนม์พิศา ศาสตร์ศรี    กรรมการ 
  2.2.4 นางสาวอนุสรา จงอุดมชัยกิจ    กรรมการ 
  2.2.5 นายชินพัฒน์ แก้วลายค า    กรรมการ 
  2.2.6 นางวาร ี  รอดมา     กรรมการ 
  2.2.7 นางสาวอัญชุลี คราวจันทร์ทึก    กรรมการ 
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  2.2.8 นายนิลรัตน์ พ่ึงพา     กรรมการ 
  2.2.9 นางสาวอโนชา เกษกรณ์    กรรมการ 
  2.2.10 นายภูวดล สายสุวรรณ    กรรมการ 
  2.2.11 นางสาวอนุศรา  พูลคุ้ม     กรรมการ 
  2.2.12 นางสาวอาภาภรณ์ พูลกสิวิทย์    กรรมการ 
  2.2.13 นางสาวนพวรรณ   จันทรบาง    กรรมการ 
  2.2.14 นางสาวธนิดา ทิพย์เสน    กรรมการ 
  2.2.15 นางสาวณิชาภา แย้มกุล     กรรมการ 
  2.2.16 นางสาวพิมพ์ใจ สุวรรณ์     กรรมการและเลขานุการ 
 

              2.3 กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
         2.3.1 นางสัจจา  วัดเกี้ยวพงษ์    ประธานกรรมการ 
  2.3.2 นางทัศนีย์ เพ่ิมภาค     กรรมการ 
  2.3.3 นายอภิรักษ์ กัลป์พันธุ์    กรรมการ 
  2.3.4 นายอนิรุทธ ์ พูนวิวัฒน์    กรรมการ 
  2.3.5 นางสาวมัทร ี โททอง     กรรมการ 
  2.3.6 นายภราดร   บัวปอน     กรรมการ 
  2.3.7 นางสาวรัตนาภรณ์    ดิษฐ์ทอง    กรรมการ 
  2.3.8 นางสาวศิรินันท ์ สิมาภรณ์    กรรมการ 
  2.3.9 นายวานิช  เพ็ชรน้อย    กรรมการและเลขานุการ 
 

              2.4 กลุ่มงานบริหารงานบุคคลและกิจการนักเรียน 
กลุ่มงานบริหารงานบุคคล 

 2.4.1 นางยุพิน  สมสวย     ประธานกรรมการ 
  2.4.2 นายเจริญพงษ์ ชมพูนุช     กรรมการ 
  2.4.3 นายอนิรุทธ ์ พูนวิวัฒน์    กรรมการ 
  2.4.4 นางสาวรักษวรา คชสิทธิ์     กรรมการ 
  2.4.5 นางสาวอรกาญจณ์  โชคสวัสดิวงศ์    กรรมการ 
  2.4.6 นางสาวเบญจวรรณ ธาดาธนบดี    กรรมการ 
  2.4.7 นางสาววริษา ทรัพย์ส าราญ    กรรมการ 
  2.4.8 นางอรวรรณ ธวัชวงษ ์    กรรมการ 
  2.4.9 นางสาวภารด ี เกิดวาระ    กรรมการ 
  2.4.10 นางสาวกนกพร ค าลือไชย    กรรมการ 
 

กลุ่มงานกิจการนักเรียน 
  2.4.11 นายธรณินทร์ สิงห์วงค ์    กรรมการ 
  2.4.12 นายนิลรัตน์ พ่ึงพา     กรรมการ 
  2.4.13 นายกิตติชัย เชี่ยวชาญ    กรรมการ 
  2.4.14 นางวารี  รอดมา     กรรมการ 
  2.4.15 นายอนิรุทธ์ พูนวิวัฒน์    กรรมการ 
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  2.4.16 นายชินพัฒน์ แก้วลายค า    กรรมการ 
  2.4.17 นายภูวนัย สาหร่ายสุวรรณ์    กรรมการ 
  2.4.18 นายปวงไทย ประสมพงษ์    กรรมการ 
  2.4.19 นางสาวมัทรี โททอง     กรรมการ 
  2.4.20 นางเกศริน เพ็ชนะ     กรรมการ 
  2.4.21 นางสาวขวัญทิพย์  วิทยารัตน์    กรรมการ 
  2.4.22 นางสาวธนิดา ทิพย์เสน    กรรมการ 
  2.4.23 นายปิยะวัฒน์ เฉลิมวุฒิกุล    กรรมการ 
  2.4.24 นางสาวชฏิน ี จูเทศ     กรรมการ 
  2.4.25 นางสาวณิชากร สมนึก     กรรมการ 
  2.4.26 นางกาญกนก ไชยฉิม     กรรมการ 
  2.4.27 นายชวลิต เลากสิกรรม    กรรมการ 
  2.4.28 นางสาวพิมพ์ใจ สุวรรณ์     กรรมการ 
  2.4.29 นายทัศนัย ฉันทอภิชัย    กรรมการ 
  2.4.30 นายศุภณัฐ วงศ์กระจ่าง    กรรมการ 
  2.4.31 นางสาววชิราคณา  เปรมจิตต์    กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่  พัฒนาระบบและปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในระดับสถานศึกษา ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
ที่กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานภาครัฐ  
พ.ศ. 2561 และรวบรวมกลั่นกรองพร้อมสรุปผลการประเมินฯตามแบบ ปค.1 , แบบ ปค.4 , แบบ ปค.5 และแบบ
ติดตาม ปค.5 เสนอต่อผู้บริหารลงนาม 

          ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเอาใจใส่และเต็มความสามารถ เพ่ือให้การ
ด าเนินงานบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงประโยชน์ของผู้เรียนและสถานศึกษาเป็นส าคัญ                              

 

สั่ง ณ วันที่ 10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 
 
 
 

(นายไพบูลย์  เขียนประเสริฐ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 

 
 
 
 
 
 

 


