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คำสั่งโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 

ที ่218/2563 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

 
 

เนื่องจากพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 
โดยมาตรา79 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังว่ าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2561  ซึ่งให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการควบคุมภายใน 
เพ่ือให้เกิดความเชื่อม่ันอย่างสมเหตุสมผลว่าจะบรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ เพื่อให้การจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ดังกล่าว จึงแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายใน ดังนี้ 
1. คณะกรรมการอำนวยการ  ประกอบด้วย 

1.1 นายวิทยา   พัฒนเมธาดา ผู้อำนวยการสถานศึกษา    ประธานกรรมการ 
1.2 นางคุณาลักษณ ์ ตรีวงค์  ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลการเงินและสินทรัพย์   กรรมการ 
1.3 นายขจรศักดิ์  ไชยประสิทธิ์ ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบริหารทั่วไป  กรรมการ 
1.4 นายนพดล เครือแก้ว ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน          กรรมการ  
1.5 นายมนัส ตันมูล  ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ           กรรมการ 
1.6 นางสาวสุวิมล ด้วงยศ  หัวหน้างานแผนงานและนโยบาย    กรรมการ 
1.7 นางการะเกศ  ปัญญาวงค์ หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา    กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ กำหนดวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน ส่งเสริมสนับสนุนให้คำแนะนำ ดูแล และกำกับติดตาม 
การปฏิบัติงานตามระบบควบคุมภายใน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที ่กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานแล ะ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.2561  

2. คณะกรรมการดำเนินงาน  ประกอบด้วย 
 2.1  กลุ่มบริหารงานบุคคลการเงินและสินทรัพย์   
  2.1.1 นางคุณาลักษณ์  ตรีวงค ์ ผู้ช่วยรองผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคลการเงินและสินทรัพย์  ประธานกรรมการ 
  2.1.2 นางสาวสุวิมล   ด้วงยศ หัวหน้างานแผนงาน     กรรมการ 
  2.1.3 นางการะเกศ    ปัญญาวงค์ หัวหน้างานตรวจสอบและควบคุมภายใน    กรรมการและเลขานุการ 

                                                                                                       / 2.2กลุ่มบริหารงาน 
 2.2  กลุ่มบริหารงานบริหารทั่วไป 
  2.2.1 นายขจรศักดิ์ ไชยประสิทธิ์      ผู้ช่วยรองผอ.กลุ่มบริหารงานบริหารทั่วไป  ประธานกรรมการ 
  2.2.2 นายขจรศักดิ์  ไชยประสิทธิ์    งานบริการอาคารสถานที่และภูมิทัศน์    กรรมการ 
  2.2.3 นายศราวุฒิ    เพาะเจาะ       หัวหน้างานประชาสัมพันธ์     กรรมการและเลขานุการ 
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 2.3  กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน           
 2.3.1 นายนพดล         เครือแก้ว ผู้ช่วยรองผอ.กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน  ประธานกรรมการ 
 2.3.2 นายจรีะศกัดิ ์     สตแิน่ หัวหน้ากลุ่มงานกิจการนักเรียน    กรรมการ 

2.3.3 นางสาวสร้อยฟ้า  ใจสงค์ หัวหน้างานสำนักงาน     กรรมการและเลขานุการ         
2.4  กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 2.4.1 นางสาวศิวิไล โนจ๊ะ ผู้ช่วยรองผอ.กลุ่มบริหารงานวิชาการ          ประธานกรรมการ 
 2.4.2 นางสาวมลิวัลล์    โบแบน   เจ้าหน้าที่งานวัดผล       กรรมการ 
 2.4.3 นายมนัส  ตันมูล หัวหน้างานวิชาการ       กรรมการและเลขานุการ
 มีหน้าที่ ดังนี้  

1. พัฒนาระบบและปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในของส่วนงานย่อย ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.2561 โดย
จัดให้มีการประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง (Control self Assessment : CSA) วางแผนปรับปรุง แก้ไข
จุดอ่อนของงาน ดำเนินการตามแผนการปรับปรุง พร้อมทั้งติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน 

2. สรุป และจัดทำรายงานตาม แบบ ปค.5 และแบบติดตาม ปย.2  เสนอให้คณะกรรมการดำเนินงานระดับ
สถานศึกษา  
3.  คณะกรรมการดำเนินงาน ระดับสถานศึกษา  ประกอบด้วย 

3.1 นายวิทยา   พัฒนเมธาดา ผู้อำนวยการสถานศึกษา    ประธานกรรมการ 
3.2 นางคุณาลักษณ ์ ตรีวงค์  ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลการเงินและสนิทรพัย์กรรมการ 
3.3 นายขจรศักดิ์ ไชยประสิทธิ์ ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบริหารทั่วไป  กรรมการ 
3.4 นายนพดล เครือแก้ว ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน          กรรมการ 
3.5 นางสาวศิวิไล โนจ๊ะ  ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ           กรรมการ 
3.6 นางสาวสุวิมล ด้วงยศ  หัวหน้างานแผนงานและนโยบาย    กรรมการ 
3.7 นางการะเกศ    ปัญญาวงค์ หัวหน้างานตรวจสอบและควบคุมภายใน    กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่ ดังนี้ 
1. พัฒนาระบบและปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในระดับสถานศึกษา  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่

กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.2561 โดย
จัดให้มีการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  สรุปผลการประเมิน วางแผนปรับปรุง แก้ไขจุดอ่อนของ 

 /ระบบ โดยจัดทำ 
ระบบ โดยจัดทำแบบ ปค.1 ปค.4, แบบ ปค.5 และแบบติดตาม ปค.5 เสนอผู้บริหารลงนาม และนำส่งสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34  ภายในวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2563 
4. คณะกรรมการรวบรวมการประเมินผลการควบคุมภายในและจัดทำรายงาน 

4.1 นางการะเกศ  ปัญญาวงค์  ประธานกรรมการ 
4.2 นางสาวสุวิมล  ด้วงยศ   กรรมการ 
4.3 นางศิวพร  วงศ์กันยา  กรรมการ 
4.4 นางสาวณัชชา  พรมสีดา  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าทีด่ังนี้     
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1. รวบรวมการประเมินผลการประเมินคุณภาพภายในระดับสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
เพ่ือจัดทำเป็นรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

2. จัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และส่งให้
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 ภายในวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2563 

ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเอาใจใส่และเต็มความสามารถ เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุ
เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้เรียน และสถานศึกษาเป็นสำคัญ 

 สั่ง ณ วันที่ 25 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563 
 

       
    (นายวิทยา   พัฒนเมธาดา) 

                                ผู้อำนวยการโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
คำสั่งโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 

ที ่218/2563 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

 
  

เนื่องจากพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 
โดยมาตรา79 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2561  ซึ่งให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มี การควบคุมภายใน 
เพ่ือให้เกิดความเชื่อม่ันอย่างสมเหตุสมผลว่าจะบรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการ
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ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ เพื่อให้การจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ดังกล่าว จึงแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายใน ดังนี้ 
1. คณะกรรมการอำนวยการ  ประกอบด้วย 

1.8 นายวิทยา   พัฒนเมธาดา ผู้อำนวยการสถานศึกษา    ประธานกรรมการ 
1.9 นางคุณาลักษณ ์ ตรีวงค์  ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลการเงินและสินทรัพย์   กรรมการ 
1.10 นายขจรศักดิ์  ไชยประสิทธิ์ ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบริหารทั่วไป  กรรมการ 
1.11 นายนพดล เครือแก้ว ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน          กรรมการ  
1.12 นายมนัส ตันมูล  ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ           กรรมการ 
1.13 นางสาวสุวิมล ด้วงยศ  หัวหน้างานแผนงานและนโยบาย    กรรมการ 
1.14 นางการะเกศ  ปัญญาวงค์ หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา    กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ กำหนดวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน ส่งเสริมสนับสนุนให้คำแนะนำ ดูแล และกำกับติดตาม 
การปฏิบัติงานตามระบบควบคุมภายใน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที ่กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานแล ะ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.2561  

2. คณะกรรมการดำเนินงาน  ประกอบด้วย 
 2.1  กลุ่มบริหารงานบุคคลการเงินและสินทรัพย์   
  2.1.1 นางคุณาลักษณ์  ตรีวงค ์ ผู้ช่วยรองผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคลการเงินและสินทรัพย์  ประธานกรรมการ 
  2.1.2 นางสาวสุวิมล   ด้วงยศ หัวหน้างานแผนงาน     กรรมการ 
  2.1.3 นางการะเกศ    ปัญญาวงค์ หัวหน้างานตรวจสอบและควบคุมภายใน    กรรมการและเลขานุการ 

                                                                                                       / 2.2กลุ่มบริหารงาน 
 2.2  กลุ่มบริหารงานบริหารทั่วไป 
  2.2.1 นายขจรศักดิ์ ไชยประสิทธิ์      ผู้ช่วยรองผอ.กลุ่มบริหารงานบริหารทั่วไป  ประธานกรรมการ 
  2.2.2 นายขจรศักดิ์  ไชยประสิทธิ์    งานบริการอาคารสถานที่และภูมิทัศน์    กรรมการ 
  2.2.3 นายศราวุฒิ    เพาะเจาะ       หัวหน้างานประชาสัมพันธ์     กรรมการและเลขานุการ 
 2.3  กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน           

 2.3.1 นายนพดล         เครือแก้ว ผู้ช่วยรองผอ.กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน  ประธานกรรมการ 
 2.3.2 นายจรีะศกัดิ ์     สตแิน่ หัวหน้ากลุ่มงานกิจการนักเรียน    กรรมการ 

2.3.3 นางสาวสร้อยฟ้า  ใจสงค์ หัวหน้างานสำนักงาน     กรรมการและเลขานุการ         
2.4  กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 2.4.1 นางสาวศิวิไล โนจ๊ะ ผู้ช่วยรองผอ.กลุ่มบริหารงานวิชาการ          ประธานกรรมการ 
 2.4.2 นางสาวมลิวัลล์    โบแบน   เจ้าหน้าที่งานวัดผล       กรรมการ 
 2.4.3 นายมนัส  ตันมูล หัวหน้างานวิชาการ       กรรมการและเลขานุการ
 มีหน้าที่ ดังนี้  

1. พัฒนาระบบและปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในของส่วนงานย่อย ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.2561 โดย
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จัดให้มีการประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง (Control self Assessment : CSA) วางแผนปรับปรุง แก้ไข
จุดอ่อนของงาน ดำเนินการตามแผนการปรับปรุง พร้อมทั้งติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน 

2. สรุป และจัดทำรายงานตาม แบบ ปค.5 และแบบติดตาม ปย.2  เสนอให้คณะกรรมการดำเนินงานระดับ
สถานศึกษา  
3.  คณะกรรมการดำเนินงาน ระดับสถานศึกษา  ประกอบด้วย 

3.8 นายวิทยา   พัฒนเมธาดา ผู้อำนวยการสถานศึกษา    ประธานกรรมการ 
3.9 นางคุณาลักษณ ์ ตรีวงค์  ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลการเงินและสนิทรพัย์กรรมการ 
3.10 นายขจรศักดิ์ ไชยประสิทธิ์ ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบริหารทั่วไป  กรรมการ 
3.11 นายนพดล เครือแก้ว ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน          กรรมการ 
3.12 นางสาวศิวิไล โนจ๊ะ  ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ           กรรมการ 
3.13 นางสาวสุวิมล ด้วงยศ  หัวหน้างานแผนงานและนโยบาย    กรรมการ 
3.14 นางการะเกศ    ปัญญาวงค์ หัวหน้างานตรวจสอบและควบคุมภายใน    กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่ ดังนี้ 
1. พัฒนาระบบและปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในระดับสถานศึกษา  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่

กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.2561 โดย
จัดให้มีการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  สรุปผลการประเมิน วางแผนปรับปรุง แก้ไขจุดอ่อนของ 

 / ระบบ โดยจัดทำ 
ระบบ โดยจัดทำแบบ ปค.1 ปค.4, แบบ ปค.5 และแบบติดตาม ปค.5 เสนอผู้บริหารลงนาม และนำส่งสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34  ภายในวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2563 
4. คณะกรรมการรวบรวมการประเมินผลการควบคุมภายในและจัดทำรายงาน 

4.5 นางการะเกศ  ปัญญาวงค์  ประธานกรรมการ 
4.6 นางสาวสุวิมล  ด้วงยศ   กรรมการ 
4.7 นางศิวพร  วงศ์กันยา  กรรมการ 
4.8 นางสาวณัชชา  พรมสีดา  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าทีด่ังนี้     
3. รวบรวมการประเมินผลการประเมินคุณภาพภายในระดับสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

เพ่ือจัดทำเป็นรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
4. จัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และส่งให้

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 ภายในวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2563 

ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเอาใจใส่และเต็มความสามารถ เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุ
เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้เรียน และสถานศึกษาเป็นสำคัญ 

 สั่ง ณ วันที่ 21 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563 
 

       
    (นายวิทยา   พัฒนเมธาดา) 

                                ผู้อำนวยการโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 
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