
 
 
 

คำสั่งโรงเรียนโนนค้อวิทยาคม 
ที ่๑๖๗ /256๔ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 256๕ 
 ........................................................... 

 เพ่ือให้การดำเนินงานการประเมินผลการควบคุมภายในของโรงเรียนโนนค้อวิทยาคมประจำปี 256๕ 
เป็นไปตามมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ท่ีกระทรวงการคลังกำหนดว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน
สำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.2561  ดังนี ้

1. คณะกรรมการอำนวยการ  ประกอบด้วย 
๑.๑ นายพรศักดิ์  อุ่นใจ  ผู้อำนวยการโรงเรียน   ประธานกรรมการ 
๑.๒ นางสาวกุลทิวา  นนทพจน์     รองผู้อำนวยการ    รองประธานกรรมการ 

 ๑.๓ นายอภิชาติ  ประสิทธิชยั  หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป   กรรมการ 
 ๑.๔ นางวรนุช  ศรีภา   หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล  กรรมการ 

๑.๕ นางวเรศ  สาระพิชญ์  หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน  กรรมการ 
๑.๖ นางกาญจนา  ยอดมาลี  หัวหน้าฝ่ายวิชาการ         กรรมการ 
๑.๗ นางชนิดา  ไพบูลย์สวัสดิ์  หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กรรมการและเลขานุการ 

   มีหน้าที ่อำนวยการและกำหนดแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี 256๕ 

2.คณะกรรมการดำเนินงาน  ประกอบด้วย 
๒.๑ นายพรศักดิ์  อุ่นใจ  ผู้อำนวยการโรงเรียน   ประธานกรรมการ 
๒.๒ นางสาวกุลทิวา  นนทพจน์     รองผู้อำนวยการ    รองประธานกรรมการ 

 ๒.๓ นายอภิชาติ  ประสิทธิชยั  หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป   กรรมการ 
 ๒.๔ นางวรนุช  ศรีภา   หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล  กรรมการ 

๒.๕ นางวเรศ  สาระพิชญ์  หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน  กรรมการ 
๒.๖ นางกาญจนา  ยอดมาลี  หัวหน้าฝ่ายวิชาการ         กรรมการ 
๒.๗ นางชนิดา  ไพบูลย์สวัสดิ์  หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กรรมการและเลขานุการ 
๒.๘ นางสาวอารดา  สายทอง  หัวหน้างานการเงินและบัญชี     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

             มีหน้าที ่รวบรวมกลั่นกรองและสรุปผลการประเมินฯ ตามแบบ ปค.1,4,5 และแบบติดตาม ปค.5 

3.  คณะกรรมการจัดทำรายงานประเมินผลการควบคุมภายในหน่วยงานย่อย  ประกอบด้วย 
                3.1 ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
  1. นางกาญจนา  ยอดมาลี  ครูชำนาญพิเศษ   ประธานกรรมการ 

  2. นายทศพร  เทพนิมิตร   ครู    กรรมการ 
  ๓. นางสาวชลิตา  สงโสด   ครู    กรรมการ 
  ๔. นายมนตรี วงศ์สิงห์งาม  ครู    กรรมการ 
  5. นายสุชาติ ศรีภักดิ์   ครู    กรรมการ 
  6. นางสาวทัศนีวรรณ จันทิมา  ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
  7. นางสาวฉวีวรรณ์  บุญเต็ม  ครู    กรรมการและเลขานุการ 

                                                                                        /3.๒ ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ... 
 



-๒- 
   3.2 ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 
  1. นางชนิดา  ไพบูลย์สวัสดิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 

  2. นายภานุ  ฮาตะสุ้ย   ครูชำนาญการ   กรรมการ 
  ๓. นางสาวศิระฟ้า  จันทมุด  ครู    กรรมการ 
  ๔. นางสาวปิยะบุตร  จันทร์ธรรม  ครู    กรรมการ 
  ๕. นางระวีวรรณ  สินธุพงษ์  ครู    กรรมการ 
  ๖. นายวีระชัย  แต่งตั้งรัมย์     ครู    กรรมการ 
  ๗. นางสาวประภัสสร  อินตะนัย  ครู    กรรมการ 
  ๙. นางสาวอารดา  สายทอง  ครู    กรรมการและเลขานุการ 

                 3.3 ฝ่ายบริหารงานบุคคล 
                     1. นางวรนชุ  ศรีภา   ครู ชำนาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 

  2. นางศรินชา เปี่ยมอักโข             ครู    กรรมการ 
  ๓. นางสาวลลิตา  กอบมณีย ์  ครู    กรรมการ 
  ๔. นายนิธิพงษ์  ครสาย   ครูธุรการ   กรรมการและเลขานุการ 

                 3.4 ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน  
                     1. นางวเรศ  สาระพิชญ์   ครู ชำนาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 

  2. นายธีรพงศ์  อินตา             ครู ชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
  ๓. นายประหยัด  แถลงสุข           ครู ชำนาญการ   กรรมการ 
  ๔. นายวุฒินันท์  ละยศ                 ครู    กรรมการ 

  ๕. นางสาวชลิตา  ศิริกุล   ครู    กรรมการ 
  ๖. นางเกษร แสนเพชร    พนักงานราชการ   กรรมการ 
  ๗. นายพีระพัฒน์  แก่นพิทักษ์  ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
  ๘. นางสาวณัฐยาธ์  ดวงแก้ว   ครู    กรรมการและเลขานุการ 

 ๓.๕ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 
                     1. นายอภิชาติ  ประสิทธิชัย           คร ูชำนาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 

  2. นางสาวชัชญาณิช  ปอทอง        ครู ชำนาญการ   กรรมการ 
  ๓. นายวิญญู  สายลุน   ครู    กรรมการ 
  ๔. นายอาทร  สกุลมา   ครู    กรรมการ 

  ๕. นางสาวปัทมา  สีสะอาด  ครู    กรรมการ 
  ๖. นายละออง  สายสิงห์   ลูกจ้างประจำ   กรรมการ 
  ๗. นายประวิทย์  คงศิลป์   ลูกจ้าง    กรรมการ 
  ๘. นายยอดชาย  เสาเวียง   ลูกจ้าง    กรรมการ 
  ๙. นายธันวา  ไชยคุณ   ลูกจ้าง    กรรมการ 
  ๑๐. นางศศธร  ผาทอง            คร ูชำนาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 

                     มีหน้าที ่ รวบรวมกลั่นกรองและสรุปผลการประเมินฯ ตามแบบ ปค.5 และแบบติดตาม ปค.5 

                  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

                             สั่ง ณ วันที่ ๓ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 256๔ 

 
                ( นายพรศักดิ์  อุ่นใจ )  
                ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนค้อวิทยาคม 


