
 

 
  

 

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 



 
หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน 

โรงเรียนวัดตาล 
 
 

เรียน  ผูอํานวยการหนวยตรวจสอบภายในสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 
           
  โรงเรียนวัดตาลไดประเมินผลการควบคุมภายใน สําหรับปส้ินสุดวันท่ี  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 256๒ 
ดวยวิธีการท่ีหนวยงานกําหนด ซึ่งเปนไปตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑการ
ปฏิบัติ การควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 256๒ โดยมีวัตถุประสงคเพี่อใหความมั่นใจอยาง
สมเหตุสมผลวา ภารกิจของหนวยงานจะบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายในดานการดําเนินงานท่ีมี
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ดานการรายงานท่ีเกี่ยวกับการเงิน และไมใชการเงินท่ีเช่ือถือได ทันเวลา และโปรงใส 
รวมท้ังดานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ  และขอบังคับท่ีเกี่ยวกับการดําเนินงาน  
 
 จากผลการประเมินดังกลาวโรงเรียนวัดตาลเห็นวา การควบคุมภายในของหนวยงานมีความเพียงพอ 
ปฏิบัติตามอยางตอเนื่อง และเปนไปตามหลักเกณฑกระทรวงการคลัง วาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการ
ควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 256๒ ภายใตการกํากับดูแลของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 

 
อยางไรก็ดี มีความเส่ียงและไดกําหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปงบประมาณ 2562 หรือปปฏิทิน

ถัดไป สรุปไดดังนี้  
 1. ความเส่ียงท่ีมีอยูท่ีตองกําหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน 
      1.1 กลุมงานบริหารวิชาการ 
  ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนไมหลากหลาย และขาดการเตรียมส่ือการสอนท่ีหลากหลาย 
                     ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนยังตํ่ากวาเกณฑ  
      1.2 กลุมงานการเงิน บัญชีและพัสดุ 
  ครูการเงินและพัสดุมีภารกิจงานสอนมีมาก สงผลใหทํางานการเงิน บัญชี และพัสดุไดไมเต็มท่ี 
      1.3 กลุมงานบุคลากร 
  ครูและบุคลากรทางการศึกษายังไมไดรับการพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความเขาใจเรื่องระเบียบ  
                        จรรยาบรรณจึงไมสามารถพัฒนางานสอนหรืองานท่ีไดรับมอบหมายไดอยางเต็มประสิทธิภาพ              
               1.4 กลุมบริหารงานท่ัวไป 
  การเผยแพรขอมูลในจัดทําเอกสารการประชาสัมพันธรณรงคประหยัดพลังงานยังไมเปนไปตาม 
                     แผนและการกํากับติดตามอยางตอเนื่อง 
           2. การปรับปรุงการควบคุมภายใน  
      2.1 กลุมงานบริหารวิชาการ 
  โรงเรียนสนับสนุนใหครู แสวงหาความรูใหมๆ ท่ีจะนํามาพัฒนาส่ือการสอนท่ีหลากหลาย เพื่อ 
                     เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนใหสูงข้ึน 
      2.2 กลุมงานการเงิน บัญชีและพัสดุ 

สงครูผูรับผิดชอบเขารับการอบรมสัมมนา พรอมจัดหาคูมือ แนวปฏิบัติงานการเงินบัญชีและพัสดุ 

แบบ ปค. ๑ 



         เพื่อใชเปนแนวทางปฏิบัติงาน ประสานขอรับคําแนะนํา ปรึกษาจากหนวยตรวจสอบภายในของ  
         สพป.นนทบุรี เขต 2 และปรับลดตารางสอนครูการเงิน เพื่อใหทํางานไดอยางเต็มประสิทธิภาพ 

      2.3 กลุมงานบุคลากร 
                     จัดใหมีการพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความเขาใจดานระเบียบวินัย จรรยาบรรณ โดยใหเขารับ 
                     การอบรม สัมมนา พรอมศึกษาดูงานโรงเรียนท่ีประสบความสําเร็จในการจัดการเรียนการสอน  
                     พรอมท้ังพิจารณาความดีความชอบใหรางวัลครูท่ีปฏิบัติงานไดมีประสิทธิภาพ 

     2.4 กลุมบริหารงานท่ัวไป 
  จัดประชุมและทําเอกสารประชาสัมพันธใหความรูความเขาใจและปลูกจิตสํานึกการประหยัด 
                     พลังงานใหแกบุคลากรทุกคน 
 
 
 

                ( นางศิริวรรณ   สมบูรณพันธ ) 
                    ผูอํานวยการโรงเรียนวัดตาล 

                                วันท่ี 20 เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  256๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ ปอ. 2 
โรงเรียนวัดตาล อําเภอปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 

      รายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน 
ณ   วันท่ี   30   เดือน   กันยายน   พ.ศ.   256๒ 

องคประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ขอสรุป 

1. สภาพแวดลอมดานการควบคุมภายใน 
ผูบริหารและบุคลากรในองคกรมีทัศนคติท่ีดีและ

เอื้อตอการควบคุมภายในมีการสงเสริมใหบุคลากรทุก
ระดับมีคุณธรรม จริยธรรม มีการบริการชุมชน ประชาชน 
และใหการกระจายอํานาจและมอบหนาท่ีความ
รับผิดชอบตามความรูความสามารถของบุคลากรให
บุคลากรเหมาะสมกับโครงสรางองคกร 

 
      2.  การประเมินความเสี่ยง 
      มีการกําหนดวัตถุประสงคของการดําเนินงานใน
ระดับกิจกรรม โครงการและสอดคลองกับวัตถุประสงค
และงบประมาณ  ทุกฝายมีสวนรวมในการระบุความเส่ียง
ท่ีอาจเกิดข้ึนจากปจจัยภายในและปจจัยภายนอกทุกฝาย
รวมกันกําหนดเกณฑในการพิจารณาระดับความสําคัญ
ของความเส่ียงและรวมกันวิเคราะหระดับความสําคัญหรือ
ผลกระทบของความเส่ียงอันจะเกิดข้ึนภายในองคกร 
      
 
      3. กิจกรรมควบคุม 
   มีนโยบาย วิธีปฏิบัติ ทุกฝายมีสวนรวมในการกําหนด
กิจกรรมควบคุมเมื่อนําไปปฏิบัติแลวเกิดผลสําเร็จตาม
เปาหมาย โดยการประชาสัมพันธใหบุคลากรในองคกรได
ตระหนักถึงความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึนในการปฏิบัติงานและ
เพิ่มความระมัดระวังใหสามารถปฏิบัติงานไดสําเร็จตาม
เปาหมายท่ีกําหนดไว    

 
ปจจัยสภาพแวดลอมชวยใหการดําเนินงานการควบคุม
ภายในท่ีมีอยูเกิดประสิทธิภาพและการมอบหมายงาน
ตามภารกิจหนาท่ีไดอยางเหมาะสม สงผลใหการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรมีความซื่อสัตยสุจริต  สามารถ
ปฏิบัติงานไดอยางรวดเร็ว โปรงใสและตรวจสอบไดเปน
ท่ีพึงพอใจท้ังผูบริหารและบุคลากร 
 
 
โรงเรียนวัดตาล  มีการประเมินความเส่ียงโดย  หัวหนา
กลุมงานท้ัง 4 ฝายไดรวมกันประเมินความเส่ียง 
จัดลําดับความสําคัญ  และรวมกันวิเคราะหโอกาสท่ี
อาจจะเกิดความเส่ียง   และประชุมช้ีแจงใหบุคลากร 
ทุกคนของโรงเรียนไดรับทราบเกี่ยวกับวิธีการควบคุม
หรือปองกันหรือลดโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียงและมีการ
ติดตามผลการปฏิบัติตามวิธีการควบคุมท่ีกําหนดตามคํา
รับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 2560 
  
 
 โรงเรียนวัดตาล มีกิจกรรมการควบคุมภายในท่ี
เหมาะสมและเพียงพอ ทําใหการปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ไดประชุมช้ีแจงให
บุคลากรในโรงเรียนทุกคนไดรับทราบและเขาใจ
วัตถุประสงคของกิจกรรมการควบคุม มีการวาง
มาตรการติดตาม  และตรวจสอบในการดําเนินงานให
เปนไปตามระเบียบ  ขอบังคับและมติคณะรัฐมนตรี 
 



4.  การสนเทศและการสื่อสาร 
      จัดทําขอมูลสารสนเทศและการส่ือสารและรวบรวม
ขอมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน การรายงานทางการเงิน 
การดําเนินการปฏิบัติงานตามระเบียบขอบังคับและมติ
คณะรัฐมนตรีไวอยางถูกตองเปนปจจุบัน จัดใหมีระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารงานและตัดสินใจ จัดระบบงาน
ประชาสัมพันธของโรงเรียนเพื่อการส่ือสารท้ังภายในและ
ภายนอกไวอยางเพียงพอเช่ือถือไดและทันการ 
 
5.  การติดตามประเมินผล 
 โรงเรียนวัดตาล มีการติดตามผลการควบคุมภายในและ
ประเมินคุณภาพการปฏิบัติงาน โดยมีการแตงต้ัง
คณะกรรมการติดตาม ประเมินการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการประจําป   กรณีท่ีพบจุดออนหรือ
ขอบกพรองมีการกําหนดแผนการปรับปรุงและมีการส่ัง
การแกไขขอบกพรองทันที 
 

 
กิจกรรมการควบคุมดานขอมูลสารสนเทศและการ
ส่ือสารดวยระบบอิเล็กทรอนิคสซึ่งการนําเทคโนโลยีมา
ใชในการปฏิบัติงาน มีการแจงขาวสารผานทางเอกสาร 
Website และ Facebook เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด พอเพียงตอการประสานงานและการใหบริการ
ตางๆระหวางหนวยงานตนสังกัด หนวยงานภายนอก
และบุคคลท่ัวไป ทําใหการปฏิบัติงานดานการส่ือสาร
รวดเร็ว ทันเวลามากยิ่งข้ึน  
 
โรงเรียนวัดตาล จัดใหมีการคณะกรรมการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายใน ประเมินการดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการประจําป ไดประชุมช้ีแจงใหบุคลากร
ของโรงเรียนไดรับทราบผลการดําเนินงาน   เพื่อใหการ
ดําเนินงานไดเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุ
ประสิทธิผล เมื่อพบจุดออนท่ีควรปรับปรุงแกไขจะได
กําหนดแผนและวิธีการปรับปรุงแกไขไดทันที 
 

 
สรุปผลการประเมินโดยรวม 

โรงเรียนวัดตาล  มีโครงสรางการควบคุมภายใน 5 องคประกอบ มีประสิทธิผล และเพียงพอ ท่ีจะทําให
การปฏิบัติงานประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงค ปรากฏวาเปนไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวา
ดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน 

 
 

           ลงช่ือ....................................................... 
                                                                            (นางศิริวรรณ   สมบูรณพันธ) 

         ผูอํานวยการโรงเรียนวัดตาล 
                                               วันท่ี  ๒๐  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  256๒ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ ปค. 4 
โรงเรียนวัดตาล อําเภอปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 

      รายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน 
สําหรับระยะเวลาดําเนินงานสิ้นสุด วันท่ี  30  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  256๒ 

องคประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ขอสรุป 

1. สภาพแวดลอมดานการควบคุมภายใน 
ผูบริหารและบุคลากรในองคกรมีทัศนคติท่ีดีและ

เอื้อตอการควบคุมภายในมีการสงเสริมใหบุคลากรทุก
ระดับมีคุณธรรม จริยธรรม มีการบริการชุมชน ประชาชน 
และใหการกระจายอํานาจและมอบหนาท่ีความ
รับผิดชอบตามความรูความสามารถของบุคลากรให
บุคลากรเหมาะสมกับโครงสรางองคกร 

 
      2.  การประเมินความเสี่ยง 
      มีการกําหนดวัตถุประสงคของการดําเนินงานใน
ระดับกิจกรรม โครงการและสอดคลองกับวัตถุประสงค
และงบประมาณ  ทุกฝายมีสวนรวมในการระบุความเส่ียง
ท่ีอาจเกิดข้ึนจากปจจัยภายในและปจจัยภายนอกทุกฝาย
รวมกันกําหนดเกณฑในการพิจารณาระดับความสําคัญ
ของความเส่ียงและรวมกันวิเคราะหระดับความสําคัญหรือ
ผลกระทบของความเส่ียงอันจะเกิดข้ึนภายในองคกร 
      
 
      3. กิจกรรมควบคุม 
   มีนโยบาย วิธีปฏิบัติ ทุกฝายมีสวนรวมในการกําหนด
กิจกรรมควบคุมเมื่อนําไปปฏิบัติแลวเกิดผลสําเร็จตาม
เปาหมาย โดยการประชาสัมพันธใหบุคลากรในองคกรได
ตระหนักถึงความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึนในการปฏิบัติงานและ
เพิ่มความระมัดระวังใหสามารถปฏิบัติงานไดสําเร็จตาม
เปาหมายท่ีกําหนดไว    

 
ปจจัยสภาพแวดลอมชวยใหการดําเนินงานการควบคุม
ภายในท่ีมีอยูเกิดประสิทธิภาพและการมอบหมายงาน
ตามภารกิจหนาท่ีไดอยางเหมาะสม สงผลใหการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรมีความซื่อสัตยสุจริต  สามารถ
ปฏิบัติงานไดอยางรวดเร็ว โปรงใสและตรวจสอบไดเปน
ท่ีพึงพอใจท้ังผูบริหารและบุคลากร 
 
 
โรงเรียนวัดตาล  มีการประเมินความเส่ียงโดย  หัวหนา
กลุมงานท้ัง 4 ฝายไดรวมกันประเมินความเส่ียง 
จัดลําดับความสําคัญ  และรวมกันวิเคราะหโอกาสท่ี
อาจจะเกิดความเส่ียง   และประชุมช้ีแจงใหบุคลากร 
ทุกคนของโรงเรียนไดรับทราบเกี่ยวกับวิธีการควบคุม
หรือปองกันหรือลดโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียงและมีการ
ติดตามผลการปฏิบัติตามวิธีการควบคุมท่ีกําหนดตามคํา
รับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 256๒ 
  
 
 โรงเรียนวัดตาล มีกิจกรรมการควบคุมภายในท่ี
เหมาะสมและเพียงพอ ทําใหการปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ไดประชุมช้ีแจงให
บุคลากรในโรงเรียนทุกคนไดรับทราบและเขาใจ
วัตถุประสงคของกิจกรรมการควบคุม มีการวาง
มาตรการติดตาม  และตรวจสอบในการดําเนินงานให
เปนไปตามระเบียบ  ขอบังคับและมติคณะรัฐมนตรี 
 



4.  การสนเทศและการสื่อสาร 
      จัดทําขอมูลสารสนเทศและการส่ือสารและรวบรวม
ขอมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน การรายงานทางการเงิน 
การดําเนินการปฏิบัติงานตามระเบียบขอบังคับและมติ
คณะรัฐมนตรีไวอยางถูกตองเปนปจจุบัน จัดใหมีระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารงานและตัดสินใจ จัดระบบงาน
ประชาสัมพันธของโรงเรียนเพื่อการส่ือสารท้ังภายในและ
ภายนอกไวอยางเพียงพอเช่ือถือไดและทันการ 
 
5.  การติดตามประเมินผล 
 โรงเรียนวัดตาล มีการติดตามผลการควบคุมภายในและ
ประเมินคุณภาพการปฏิบัติงาน โดยมีการแตงต้ัง
คณะกรรมการติดตาม ประเมินการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการประจําป   กรณีท่ีพบจุดออนหรือ
ขอบกพรองมีการกําหนดแผนการปรับปรุงและมีการส่ัง
การแกไขขอบกพรองทันที 
 

 
กิจกรรมการควบคุมดานขอมูลสารสนเทศและการ
ส่ือสารดวยระบบอิเล็กทรอนิคสซึ่งการนําเทคโนโลยีมา
ใชในการปฏิบัติงาน มีการแจงขาวสารผานทางเอกสาร 
Website และ Facebook เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด พอเพียงตอการประสานงานและการใหบริการ
ตางๆระหวางหนวยงานตนสังกัด หนวยงานภายนอก
และบุคคลท่ัวไป ทําใหการปฏิบัติงานดานการส่ือสาร
รวดเร็ว ทันเวลามากยิ่งข้ึน  
 
โรงเรียนวัดตาล จัดใหมีการคณะกรรมการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายใน ประเมินการดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการประจําป ไดประชุมช้ีแจงใหบุคลากร
ของโรงเรียนไดรับทราบผลการดําเนินงาน   เพื่อใหการ
ดําเนินงานไดเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุ
ประสิทธิผล เมื่อพบจุดออนท่ีควรปรับปรุงแกไขจะได
กําหนดแผนและวิธีการปรับปรุงแกไขไดทันที 
 

 
สรุปผลการประเมินโดยรวม 

โรงเรียนวัดตาล  มีโครงสรางการควบคุมภายใน 5 องคประกอบ มีประสิทธิผล และเพียงพอ ท่ีจะทําให
การปฏิบัติงานประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงค ปรากฏวาเปนไปตามหลักเกณฑกระทรวงการคลัง วาดวย
มาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 256๒ ภายใตการกํากับดูแลของ
สํานักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 

 
 

           ลงช่ือ....................................................... 
                                                                            (นางศิริวรรณ   สมบูรณพันธ) 

         ผูอํานวยการโรงเรียนวัดตาล 
                                               วันท่ี  20   เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  256๒ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โรงเรียนวัดตาล 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

                                                                            สาํหรับระยะเวลาการดําเนินงานสิ้นสุด   วันที่   30   กันยายน   พ.ศ. 2562                แบบ ปค. 5 

ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง
หนวยงานของรัฐหรือภารกจิ
อ่ืนๆท่ีสําคัญของหนวยงาน

ของรัฐ/วัตถุประสงค 
(1) 

 
ความเสี่ยง 

 
 

(2) 

 
การควบคุมภายใน 

ท่ีมีอยู 
  

(3) 

 
การประเมินผลการควบคุม 

ภายใน 
 

(4) 

 
ความเสี่ยงท่ีมีอยู 

 
 

(5) 

 
การปรับปรงุ 

การควบคุมภายใน 
 

(6) 

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ/

กําหนดเสร็จ   
 

(7) 
1. กลุมงานบริหารวิชาการ  
-  เพ่ือสงเสริมใหบุคลากร
นักเรียน แสวงหาความรู 
ทักษะวิชาการใหมๆ  เพ่ือ
พัฒนาคุณภาพการเรียนการ
สอน 
-  เพ่ือสงเสริมพัฒนา
นักเรียนดวยกระบวนการ
เรียนรูท่ีมีประสิทธิภาพ   
เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิของ
นักเรียนใหสูงข้ึน 

 
- ครูไมมีเวลาเตรียมสื่อการ   
  สอน 

 - ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตํ่า 
   กวาเกณฑท่ีต้ังไว 

 
- ครูจัดการเรียนการ
สอน ใหแกนักเรียน จาก
สื่อท่ีจัดทําข้ึนอยาง
หลากหลาย 
- มีกิจกรรมสงเสริม 
การเพ่ิมผลสัมฤทธ์ิใหแก
นักเรียนท่ีหลากหลาย 
 

 
สามารถลดความเสี่ยงลงได
ระดับหน่ึง เน่ืองจากครูจัดทํา
สื่อการสอนการสอนแบบ
หลากหลายท้ังแผนพับและสื่อ
มัลติมีเดีย เพ่ือการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอน  

 
- ครูขาดการเตรียมสื่อ
การสอนท่ีหลากหลาย 
 

  
โรงเรียนสนับสนุนให
บุคลากรนักเรียนเขารับการ
อบรม แสวงหา  สืบคน
ความรูใหมๆจาก
แหลงขอมูลตาง ๆมาเพ่ิม
ศักยภาพและผลสัมฤทธ์ิ
ใหแกนักเรียน 
1.โรงเรียนจัดอบรม เขาคาย
เสริมความรูแกนักเรียน 
2.จัดกิจกรรมสอนซอม 
เสริมใหแกนักเรียนท่ีออน
และเกง 
3.  สงนักเรียนเขาประกวด
แขงขันในระดับตางๆอยาง
ตอเน่ือง 
4.จัดงานนิทรรศการผลงาน
ทางวิชาการ 
5.กิจกรรมยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิ O-NET,NT 

 
30  กันยายน  2562 
- ผูบริหาร 
- คณะครูท่ีรับผิดชอบ
งานวิชาการ 

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

(นางศิริวรรณ   สมบูรณพันธ) 
             ผูอํานวยการโรงเรียนวัดตาล 



   วันท่ี  20 ตุลาคม  2562 
โรงเรียนวัดตาล 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
                                                                            สาํหรับระยะเวลาการดําเนินงานสิ้นสุด   วันที่   30   กันยายน   พ.ศ.   2562                แบบ ปค. 5 

ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง
หนวยงานของรัฐหรือภารกจิ
อ่ืนๆท่ีสําคัญของหนวยงาน

ของรัฐ/วัตถุประสงค 
(1) 

 
ความเสี่ยง 

 
 

(2) 

 
การควบคุมภายใน 

ท่ีมีอยู 
  

(3) 

 
การประเมินผลการควบคุม 

ภายใน 
 

(4) 

 
ความเสี่ยงท่ีมีอยู 

 
 

(5) 

 
การปรับปรงุ 

การควบคุมภายใน 
 

(6) 

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ/

กําหนดเสร็จ   
 

(7) 
2. กลุมงานการเงิน บัญชี
และพัสดุ 
-  เพ่ือใหการปฏิบัติงาน
การเงิน บัญชี พัสดุโรงเรียน
ถูกตองตามระเบียบ
กฎหมาย ขอบังคับ ของทาง
ราชการ 
-  เพ่ือใหมีการบันทึกบัญชี
รับจายเงิน  เปนไปอยาง
ถูกตอง  ตรวจสอบไดและ
เปนปจจุบัน 
- เพ่ือใหการลงทะเบียนพัสดุ
เปนไปอยางถูกตอง  
ตรวจสอบไดและเปน
ปจจุบัน 
 

 
 - ขาดความรูความเขาใจอยาง
ถ่ีถวนเกี่ยวกับดานการเงินและ
พัสดุ 
- ภารกิจงานสอนมีมากสงผล
ใหทํางานดานบัญชีและพัสดุไม
เต็มท่ีและลาชา 

 
- จัดทําทะเบียนคุมเงิน
ทุกประเภทใหเปน
ปจจุบัน 
- จัดทําทะเบียนคุมการ
เบิกจายพัสดุใหเปน
ระบบ 
- การเบิกจายใหเปนไป
ตามแผนปฏิบัติราชการ 
 

 
กิจกรรมการควบคุมท่ีกําหนดไว 
มีการปฏิบัติ ซึ่งสามารถลด
ความเสี่ยงไดระดับหน่ึง แตยัง
ไมบรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนด
ไวท้ังหมด เน่ืองจากครู
ผูรับผิดชอบงานการเงินและ
พัสดุ ยังไมไดรับการปรับลด
ตารางสอน 

 
- ครูการเงินและพัสดุ
ขาด ความรู ความเขาใจ
ดาน การเงิน บัญชี และ
พัสดุไมละเอียด ถ่ีถวน 
สงผลใหมีการปฏิบัติงาน
ไดไมครบถวนถูกตอง 
- ครูการเงินและพัสดุมี
ภารกิจงานสอนมีมาก 
 

 
- สงครผููรับผิดชอบเขารับ
การอบรมสัมมนา 
- จัดหาคูมือ แนวปฏิบัติงาน
การเงินบัญชีพัสดุให
เจาหนาท่ีใชเปนแนวทาง
ปฏิบัติงาน 
- ศึกษาดูงาน จากโรงเรียน
ท่ีปฏิบัติงานการเงิน บัญชี 
พัสดุไดดี 
- ประสานขอรับคําแนะนํา 
ปรึกษาจากหนวยตรวจสอบ
ภาย ใน ของ สพป. นนทบุรี 
เขต 2 
- ปรับลดตารางสอนสําหรับ
ครูการเงินบัญชี พัสดุ 
- มีการควบคุม กํากับ 
ติดตามโดยผูบริหาร
สถานศึกษา 

 
30  กันยายน  2562 
- ผูบริหาร 
- คณะครูท่ีรับผิดชอบ
งานการเงินและพัสดุ 

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

(นางศิริวรรณ   สมบูรณพันธ) 
             ผูอํานวยการโรงเรียนวัดตาล 



  วันท่ี  20 ตุลาคม  2562 
โรงเรียนวัดตาล 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
                                                                            สาํหรับระยะเวลาการดําเนินงานสิ้นสุด   วันที่   30   กันยายน  พ.ศ. 2562                แบบ ปค. 5 

ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง
หนวยงานของรัฐหรือภารกจิ
อ่ืนๆท่ีสําคัญของหนวยงาน

ของรัฐ/วัตถุประสงค 
(1) 

 
ความเสี่ยง 

 
 

(2) 

 
การควบคุมภายใน 

ท่ีมีอยู 
  

(3) 

 
การประเมินผลการควบคุม 

ภายใน 
 

(4) 

 
ความเสี่ยงท่ีมีอยู 

 
 

(5) 

 
การปรับปรงุ 

การควบคุมภายใน 
 

(6) 

 
หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ/กําหนด
เสร็จ   

 
(7) 

3. กลุมงานบุคลากร 
-  เพ่ือใหบุคลากรมีความรู
ดานระเบียบ วินัยและ
จรรยาบรรณในการปฏิบัติ
หนาท่ี 
-  เพ่ือพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาใหมี
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ 

 
 - บุคลากรบางสวนไมสามารถ
พัฒนางานท่ีไดรับมอบหมาย
อยางมีประสิทธิภาพ 
 - ครูสอนไมตรงความถนัดหรือ
วิชาเอก 
 

 
-  ประชุมชี้แจงให
บุคลากรตระหนักและ
ประพฤติปฏิบัติตนอยาง
เครงครัดตามระเบียบ
วินัยจรรยาบรรณ
วิชาชีพ  
-  สงเสริมใหบคุลากรได
ศึกษาดูงาน ร.ร. ท่ี
ประสบความสําเรจ็ 

- ครจูางสอนตองเปนคน
เดิมตลอดปการศึกษา 

 
กิจกรรมการควบคุมท่ี
กําหนดไว มีการปฏิบัติ ซึ่ง
สามารถลดความเสี่ยงได
ระดับหน่ึง แตยังไมบรรลุ
วัตถุประสงคท่ีกําหนดไว
ท้ังหมด  

 
-  บุคลากรบางสวนไม
สามารถพัฒนางานท่ีไดรับ
มอบหมายอยางมี
ประสิทธิภาพ 
- ครูจางสอนมีการ
เปลี่ยนแปลงตลอดทําให
การจัดการเรียนการสอน
ไมตอเน่ือง 
- การจัดครูสอนไมตรงกับ
ความถนัดหรือวิชาเอก 
 

 
-  พัฒนาบุคลากรใหมีความรู
ความเขาใจดานระเบียบวินัย
จรรยาบรรณมากข้ึน โดยใหเขา
รับการอบรม สัมมนา และศึกษา
ดวยตนเองจากหนวยงานตน
สังกัดหรือหนวยงานอ่ืน 
- สงเสริมใหบคุลากรไดศึกษาดู
งานโรงเรียนท่ีประสบ
ความสําเร็จ 
- พิจารณาความดีความชอบ มี
รางวัลใหครูท่ีปฏิบัติงานไดมี
ประสิทธิภาพ เปนแบบอยางท่ีดี 
- ของบประมาณองคกรทองถ่ิน
(อบจ.)เพ่ือจางครูผูสอน 
 

 
30  กันยายน  2562 
- ผูบริหาร 
- กลุมงานบุคลากร 
- คณะคร ู

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

(นางศิริวรรณ   สมบูรณพันธ) 
             ผูอํานวยการโรงเรียนวัดตาล 

 วันท่ี  20  ตุลาคม  2562 
 



 
โรงเรียนวัดตาล 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
                                                                            สาํหรับระยะเวลาการดําเนินงานสิ้นสุด   วันที่   30   กันยายน  พ.ศ. 2562                แบบ ปค. 5 

ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง
หนวยงานของรัฐหรือภารกจิ
อ่ืนๆท่ีสําคัญของหนวยงาน

ของรัฐ/วัตถุประสงค 
(1) 

 
ความเสี่ยง 

 
 

(2) 

 
การควบคุมภายใน 

ท่ีมีอยู 
  

(3) 

 
การประเมินผลการควบคุม 

ภายใน 
 

(4) 

 
ความเสี่ยงท่ีมีอยู 

 
 

(5) 

 
การปรับปรงุ 

การควบคุมภายใน 
 

(6) 

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ/

กําหนดเสร็จ   
 

(7) 
4. กลุมบริหารงานทั่วไป 
-  เพ่ือปลูกจิตสํานึกการ
ประหยัดพลังงานแก
นักเรียน ครูและบุคลากร ใน
โรงเรียน 
 -  สรางสภาพแวดลอม
บริเวณใหสวยงามและ
สงเสริมใหนักเรียนรักษ
สิ่งแวดลอม 
- งานประชาสัมพันธ ขอมูล
ขาวสารและผลงานของ
โรงเรียนตอสาธารณชน
ตลอดจนใหการบริการตอ
ชุมชน 

 
 - ขาดความรู ความตระหนัก
เกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน 
 - ครูไมมีความรูดานเทคโนโลยี
และคอมพิวเตอรท่ีดีพอ 

 
-  ชี้แจงให แก ครูและ
นักเรียนในโรงเรียน
เกี่ยวกับการประหยัด
พลังงาน ในโรงเรียน 
- ปรับปรุงขอมูล
สารสนเทศของโรงเรียน
เปนปจจุบันและการ
ประชาสัมพันธผลงาน
ของโรงเรียนตอชุมชน
อยางสม่ําเสมอ 
- การปลูกจิตอาสา
ใหกับนักเรียนชวยกัน
รักษาสภาพแวดลอมให
สวยงาม 

 
กิจกรรมการควบคุมท่ีกําหนดไว 
มีการปฏิบัติ ซึ่งสามารถลด
ความเสี่ยงไดระดับหน่ึง แตยัง
ไมบรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนด
ไวท้ังหมด 

 
- นักเรียน ครูและ
บุคลากร ขาดความรู 
ความตระหนักเกี่ยวกับ
การประหยัดพลังงาน 
- ครูสวนมากยังไม
สามารถประยุกตใช
เทคโนโลยี ในงานการ
ประชาสัมพันธโรงเรียน
ไดอยางเหมาะสม  
 

 
- ประชุม อบรม   
- จัดทําแผนปายรณรงค
ประหยัดพลังงาน
ประชาสัมพันธทุกชั้นเรียน 
- ครูสอดแทรกปลูก
จิตสํานึกประหยัดพลังงาน 
ไวในการจัดการเรียนการ
สอน 
- มีรางวัลใหแกนักเรียนท่ี
เปนตัวอยางท่ีดีในการ
ประหยัดพลังงาน  
- จัดระบบขอมูลสารสนเทศ
โดยใชเทคโนโลยี
คอมพิวเตอรเขามาชวย 
- จัดทําเอกสารดานการ
ประชาสัมพันธอยาง
สม่ําเสมอ 

 
30 กันยายน 2562 
- ผูบริหาร 
- คณะครูท่ีรับผิดชอบ
งานบริหารท่ัวไป 

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

(นางศิริวรรณ   สมบูรณพันธ) 
             ผูอํานวยการโรงเรียนวัดตาล 

  วันท่ี  20 ตุลาคม  2562 
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