
 

 
  

 

คําส่ังโรงเรียนวัดตาล 
ท่ี  206 / 256๒ 

เรื่อง   แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน ระบบควบคุมภายใน ประจําปงบประมาณ 256๒ 
****************************** 

 

  โดยท่ีระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน 
พ.ศ.2544 กําหนดใหหนวยงานรับตรวจจัดวางระบบควบคุมภายใน โดยใชมาตรฐานการควบคุมภายใน และให
รายงานผลการดําเนินงานการจัดวางระบบควบคุมภายในตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ผูกํากับดูแลและ
คณะกรรมการตรวจสอบ อยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเกาสิบวันนับจากวันส้ินปงบประมาณหรือปปฏิทิน 
แลวแตกรณี จึงแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินการจัดวางระบบควบคุมภายในตามแนวทางท่ีสํานักงานตรวจเงิน
แผนดินกาํหนด ดังนี ้

1.คณะกรรมการอํานวยการ ประกอบดวย 
1.1 นางศิริวรรณ   สมบูรณพันธ ผูอํานวยการสถานศึกษา              ประธานกรรมการ 
1.2 นางสาวจารุวรรณ   ชวดพงษ หัวหนากลุมบริหารวิชาการ        กรรมการ 
1.3 นางจําเรียง  สุดหวง  หัวหนากลุมการเงิน           กรรมการ 
1.4 นางสาววราภรณ   พรมทอง หัวหนากลุมบุคลากร           กรรมการ 

  1.5 นางสาวกิ่งแกว  กุสุโมทย หัวหนากลุมบริหารท่ัวไป            กรรมการ 
1.6 นางสาวสุพา   แสงพรม  หัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุ               กรรมการ  
1.๗ นางอรัญญา  ไชวิเศษ  ครูผูชวย                              กรรมการและเลขานุการ 

 มีหนาท่ี จัดวางระบบและกําหนดวัตถุประสงคของการควบคุมภายใน สงเสริมสนับสนุนใหคําแนะนํา 
ดูแลและกาํกับติดตามการปฏิบัติตามระบบควบคุมภายใน ใหเปนไปตามวัตถุประสงค และมาตรฐานการควบคุม
ภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 
 2.คณะกรรมการดําเนินงานระดับสวนงานยอย ประกอบดวย 
  2.1 กลุมบริหารท่ัวไป 
       2.1.1 นางสาวกิ่งแกว  กุสุโมทย  หัวหนากลุมบริหารท่ัวไป     ประธานกรรมการ 
       2.1.2 นางสาวเปรมธิดา  แจมใส  ครู คศ.1       กรรมการ 
         2.1.3 นายอภิวัตร   ดาษดา              ครู คศ.1                  กรรมการและเลขานุการ 
  2.2 กลุมบริหารงบประมาณ 
       2.2.1 นางจําเรียง  สุดหวง     หัวหนากลุมบริหารงบประมาณ      ประธานกรรมการ 
       2.2.2 นางสาวกัลยา     ปราบสกุล     ครู คศ1                            กรรมการ 
       2.2.3 นางสาววราภา  เตมียะชาติ ครู อบจ.          กรรมการและเลขานุการ 

2.3 กลุมบริหารงานบุคคล 
       2.3.1 นางสาววราภรณ   พรมทอง หัวหนากลุมบริหารงานบุคคล      ประธานกรรมการ 
       2.3.2 นางสาวสุพา  แสงพรม  ครู คศ.1            กรรมการ 

     2.3.3 นางสาวพัชราภรณ   ยิ้มแยม ครธูุรการ          กรรมการและเลขานุการ 
   

2.4 กลุมบริหารวิชาการ 



       2.4.1 นางสาวจารุวรรณ   ชวดพงษ  หัวหนากลุมบริหารวิชาการ     ประธานกรรมการ 
       2.4.2 นางสาวสุธาศิณีย  บุญถึง   ครู คศ1                          กรรมการ  
       2.3.3 นางสาวโสธิญา   นิจจารีย   ครู คศ.1         กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาท่ีดังนี้ 
  1. พัฒนาระบบและปฏิบัติงานตามระบบควบคุมภายในของสวนงานยอย ใหเปนไปตาม
มาตรฐานการควบคุมภายในท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกําหนด โดยจัดใหมีการประเมินองคประกอบของ
การควบคุมภายใน และประเมินการควบคุมภายในดวยตนเอง (Control self Assessment : CSA) วางแผน
ปรับปรุง แกไขจุดออนของระบบดําเนินการตามแผนการปรบัปรุง พรอมท้ังติดตาม ประเมินผล และรายงานผล
การดําเนินงาน 
  2. สรุป และจัดทํารายงานตาม แบบ ปอ.1, แบบ ปอ.2 และแบบติดตาม ปอ.2 (ท่ีสวน
ราชการกําหนด) เสนอใหคณะกรรมการดําเนินงานระดับหนวยรับตรวจ ภายในวันท่ี 30 ตุลาคม พ.ศ.256๒ 
 
 3.คณะกรรมการดําเนินงาน ระดับหนวยรับตรวจ ประกอบดวย 
  3.1 นางศิริวรรณ   สมบูรณพันธ ผูอํานวยการสถานศึกษา            ประธานกรรมการ 
                     3.2 นางสาวจารุวรรณ   ชวดพงษ หัวหนากลุมบริหารวิชาการ        กรรมการ 
                     3.3 นางจําเรียง  สุดหวง  หัวหนากลุมการเงิน          กรรมการ 
                     3.4 นางสาววราภรณ   พรมทอง หัวหนากลุมบุคลากร          กรรมการ 
  3.5 นางสาวกิ่งแกว  กุสุโมทย หัวหนากลุมบริหารท่ัวไป           กรรมการ 

3.6 นางสาวสุพา   แสงพรม  หัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุ              กรรมการ 
๓.๗ นางอรัญญา  ไชวิเศษ  ครูผูชวย                              กรรมการและเลขานุการ 

 มีหนาท่ีดังนี้ 
  1. พัฒนาระบบและปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในของสถานศึกษา(หนวยรับตรวจ) ใหเปนไป
ตามมาตรฐานการควบคุมภายในท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกําหนด โดยจัดใหมีการประเมินองคประกอบ
ของการควบคุมภายใน และประเมินการควบคุมภายในดวยตนเอง (Control Self Assessment : CSA) 
  2. สรุปผลการประเมิน วางแผนปรับปรุง แกไขจุดออนของระบบ โดยจัดทําแบบ ปค.๑,แบบ 
ปค.๔ , แบบ ปค.๕ และแบบติดตาม ปค.๕ (ท่ีสวนราชการกําหนด) 
  3. จัดทําหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.1) เสนอผูบริหารลงนาม 
สงหนวยงานตนสังกัด และคณะกรรมการตรวจเงนิแผนดิน ภายในวันท่ี ๒๐ ตุลาคม พ.ศ.256๒ ใหจงได 

ใหผูท่ีไดรับการแตงต้ังปฏิบัติหนาท่ีดวยความเอาใจใส และเต็มความสามารถ เพื่อใหการ
ดําเนินงานบรรลุเปาหมาย อยางมีประสิทธิภาพ โดยคํานึงถึงประโยชนของผูเรียน และสถานศึกษา เปนสําคัญ 

   ท้ังนี้   ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป 

ส่ัง   ณ    วันท่ี    1     เดือน   ตุลาคม   พ.ศ.  256๒ 
 

 
 
                                                (นางศิริวรรณ   สมบูรณพันธ) 
                                                 ผูอํานวยการโรงเรียนวัดตาล 



 
รายงานการประชุมครูโรงเรียนวัดตาล 

คร้ังท่ี   10  /256๒ 
วันท่ี   ๓๐ กันยายน  พ.ศ. 256๒ 
ณ. หองประชุมโรงเรียนวัดตาล 

---------------------------------------------------------------- 
รายช่ือผูเขาประชุม 

1. นางศิริวรรณ   สมบูรณพันธ ผอ. โรงเรียนวัดตาล ประธานกรรมการ 
2. นางจําเรียง  สุดหวง ครู คศ.3 โรงเรียนวัดตาล รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวกิง่แกว  กุสุโมทย ครู คศ.1 โรงเรียนวัดตาล กรรมการ 
4. นางสาววราภรณ  พรมทอง ครู คศ.1 โรงเรียนวัดตาล กรรมการ 
5 นางสาวจารุวรรณ  ชวดพงษ ครู คศ.1 โรงเรียนวัดตาล กรรมการ 
6. นางสาวสุธาศิณีย  บุญถึง ครู คศ.1 โรงเรียนวัดตาล กรรมการ 
7. นางสาวกัลยา   ปราบสกุล ครู คศ.1 โรงเรียนวัดตาล กรรมการ 
8. นางสาวสุพา   แสงพรม ครู คศ.1 โรงเรียนวัดตาล กรรมการ 
9. นางสาวเปรมธิดา  แจมใส ครู คศ.1 โรงเรียนวัดตาล กรรมการ 
10. นายอภิวัตร   ดาษดา ครู คศ.1 โรงเรียนวัดตาล กรรมการ 
11. นางสาวโสธิญา   นิจจารีย         ครู คศ.1 โรงเรียนวัดตาล กรรมการ 
12. นางสาวสินีนาฎ  จิระพรพาณิชย ครู คศ.1 โรงเรียนวัดตาล กรรมการ 
13. นางอรัญญา  ไชวิเศษ ครูผูชวย โรงเรียนวัดตาล กรรมการ 
14. นางสาววรรณนิสา  ขุนโยธา ครูผูชวย โรงเรียนวัดตาล กรรมการ 
15. นายคณิตินกานต  อาสนา ครูผูชวย โรงเรียนวัดตาล กรรมการ 
16. นางสาวเข็มพร   ภูบาลช่ืน ครูผูชวย โรงเรียนวัดตาล กรรมการ 
17. นางสาวลัดดา  เอกสุข ครู อบจ. โรงเรียนวัดตาล กรรมการ 
18. นางสาววราภา  เตมียะชาติ ครู อบจ. โรงเรียนวัดตาล กรรมการ 
19. นายวิชัย   สมพงษ ครู อบจ. โรงเรียนวัดตาล กรรมการ 
๒๐. นางสาวทิพรัตน  ยิ้มแยม ครู สพฐ. โรงเรียนวัดตาล กรรมการ 
๒๑. Mr. Reynold   Pascual ครู อบจ. โรงเรียนวัดตาล กรรมการ 
๒๒. นางสาวพัชรินทร  คงแสงเงิน ครู พี่เล้ียงฯ โรงเรียนวัดตาล กรรมการ 
๒๓. นางสาวพัชราภรณ   ยิ้มแยม ครู ธุรการ โรงเรียนวัดตาล กรรมการและเลขานุการ 
    

รายช่ือผูไมมาประชุม 
 ไมมี 
 
เร่ิมประชุมเวลา 15.30 น. 



 นางศิริวรรณ   สมบูรณพันธ ผูอํานวยการโรงเรียน ทําหนาท่ีประธานในท่ีประชุม ดําเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระดังนี ้
ระเบียบวาระท่ี 1 เร่ืองท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
 1.1 การจัดทํารายงานระบบการควบคุมภายใน 
 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 ใหโรงเรียนจัดทํารายงานการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายใน ประจําปงบประมาณ 256๒ 
ท่ีประชุม มีมติใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหนาท่ีดังนี้ 

1. นางศิริวรรณ   สมบูรณพันธ ผูอํานวยการโรงเรียน ดําเนินการจัดทําคําส่ัง  
2. แบบ CSA  มอบหมายให 

- นางจําเรียง  สุดหวง  รับผิดชอบกลุมบริหารงานแผนงานและงบประมาณ 
- นางสาวจารุวรรณ  ชวดพงษ รับผิดชอบกลุมบริหารงานวิชาการ 
- นางสาวกิ่งแกว  กุสุโมทย รับผิดชอบกลุมบริหารงานท่ัวไป 
- นางสาววราภรณ  พรมทอง รับผิดชอบกลุมบริหารงานบุคลากร 

 3.  นางอรัญญา  ไชวิเศษ ดําเนินการจัดทําแบบ แบบ ปค.1 แบบ ปค.๔ แบบปค.๕ แบบติดตามปค.๕ 
และดําเนินการจัดสงหนังสือรับรองการรายงานผลการควบคุมภายในใหแกสํานักงานตรวจเงินแผนดินจังหวัด
นนทบุรี และสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 ภายในเวลาท่ีกําหนด 
มติท่ีประชุม เห็นชอบ 
 
ปดประชุมเวลา 17.30 น. 
 
 
 
 
  (นางสาวพัชราภรณ  ยิ้มแยม)     (นางศิริวรรณ   สมบูรณพันธ) 
เจาหนาท่ีธุรการโรงเรียนวัดตาล                ผูอํานวยการโรงเรียนวัดตาล 
       ผูบันทึกการประชุม                   ผูตรวจบันทึกการประชุม 
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