
 

ค ำสั่งส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำพัทลุง 
ที่  208/2565 

เร่ือง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  
*********************************************** 

 

 เพ่ือให้การด าเนินงานการประเมินผลการควบคุมภายในของ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาพัทลุง  เป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนด อาศัยอ านาจตาม ข้อ ๕ 
และ ข้อ ๘ ของหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการท าหน้าที่เกี่ยวกับการประเมินผลการควบคุมภายใน  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5  ดังนี้   
 

1.  คณะกรรมการอ านวยการ  ประกอบด้วย 
 

 1.1  นายสมชาย  รองเหลือ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา               ประธาน 
     มัธยมศึกษาพัทลุง 
 1.2  นางอุไร  พรหมปาน      รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                   คณะท างาน 
     มัธยมศึกษาพัทลุง 
 1.3  นางสุกัญญา  ศิริชุม       รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                  คณะท างาน 
     มัธยมศึกษาพัทลุง 

1.4  นายพชร  มั่นคง  ผู้อ านวยการโรงเรียนควนขนุน  ปฏิบัติหน้าที่                  คณะท างาน 
    ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
1.5  นางชูจิต  ทับพรหม  นักวิชาการตรวจสอบภายใน  สพป.ยะลา  เขต  3             คณะท างาน 
          ช่วยราชการ สพม.พัทลุง  ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการ 

หน่วยตรวจสอบภายใน    
 1.6  นางณัฐติกา  หอมประกอบ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  ปฏิบัติหน้าที่               คณะท างาน 
     ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 1.7  นางสาวปวีณ์นุช  จันทร์นวล   นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ  สพม.นครสวรรค์        คณะท างาน 
     ช่วยราชการ  สพม.พัทลุง  ปฏิบัติหน้าที่ 

ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
 1.8  นางสาวอารีย์  เขียวชัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ    คณะท างาน   
     สพม.พังงา  ภูเก็ต  ระนอง  ช่วยราชการ สพม.พัทลุง 
     ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
 1.9  นางสาวสุชาดา  สัจจากุล นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ               คณะท างาน 
     สพป.สุราษฎร์ธานี  เขต  1  ช่วยราชการ  สพม.พัทลุง 
     ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
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 1.10 นางสุธัญญา เวชรังษ ี    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ   คณะท างาน 
   สพม.ตรัง กระบี่ ช่วยราชการ สพม.พัทลุง   

1.11  นางสาวอนงค์นาฎ  หน่วยแก้ว   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ                  คณะท างาน 
                                                       สพม.นครศรีธรรมราช  ช่วยราชการ สพม.พัทลุง 

   ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล   
   เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   

 1.12  นายกิตติภัฏ  กาญจนสุวรรณ    นิติกรปฏิบัติการ  สพม.กรุงเทพมหานคร  เขต  1            คณะท างาน 
        ช่วยราชการ  สพม.พัทลุง  ปฏิบัติหน้าที่ 

   ผู้อ านวยการกลุ่มกฎหมายและคดี  
          1.13  นางสาวดาริณี  แก้วด า         พนักงานราชการ  ต าแหน่งนักวิชาการ การเงินและบัญชี  คณะท างาน 
 1.14  นางสาววิภาวี  ศรีชูทอง      ลูกจ้างเหมาบริการ  ต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไป           คณะท างาน  
 1.15  นางกุสุมา  ขาวรมย์    พนักงานราชการ  ต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไป      คณะท างาน 

         และเลขานุการ 
          1.16  นางสุนันท์  ยิ่งด านุ่น    พนักงานราชการ  ต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไป      คณะท างาน 

   และผู้ช่วยเลขานุการ 
 

มีหน้าที ่ อ านวยการในการประเมินผลและก าหนดแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายในให้เป็นไป 
           ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

2.  คณะกรรมการด าเนินงาน  ประกอบด้วย 
 

 2.1  นางสุกัญญา  ศิริชุม       รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                      ประธาน 
     มัธยมศึกษาพัทลุง 

2.2  นายพชร  มั่นคง  ผู้อ านวยการโรงเรียนควนขนุน  ปฏิบัติหน้าที่                  คณะท างาน 
    ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
2.3  นางชูจิต  ทับพรหม  นักวิชาการตรวจสอบภายใน  สพป.ยะลา  เขต  3             คณะท างาน 
          ช่วยราชการ สพม.พัทลุง  ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการ 

หน่วยตรวจสอบภายใน    
 2.4  นางณัฐติกา  หอมประกอบ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  ปฏิบัติหน้าที่               คณะท างาน 
     ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 2.5  นางสาวปวีณ์นุช  จันทร์นวล   นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ  สพม.นครสวรรค์        คณะท างาน 
     ช่วยราชการ  สพม.พัทลุง  ปฏิบัติหน้าที่ 

ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
 2.6  นางสาวอารีย์  เขียวชัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ    คณะท างาน   
     สพม.พังงา  ภูเก็ต  ระนอง  ช่วยราชการ สพม.พัทลุง 
     ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
 2.7  นางสาวสุชาดา  สัจจากุล นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ               คณะท างาน 
     สพป.สุราษฎร์ธานี  เขต  1  ช่วยราชการ  สพม.พัทลุง 
     ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
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 2.8  นางสุธัญญา เวชรังษี  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ    คณะท างาน 
      สพม.ตรัง กระบี่ ช่วยราชการ สพม.พัทลุง 

2.9  นางสาวอนงค์นาฎ  หน่วยแก้ว   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ                  คณะท างาน 
                                                     สพม.นครศรีธรรมราช  ช่วยราชการ สพม.พัทลุง 

 ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล   
 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   

 2.10  นายกิตติภัฏ  กาญจนสุวรรณ    นิติกรปฏิบัติการ  สพม.กรุงเทพมหานคร  เขต  1            คณะท างาน 
      ช่วยราชการ  สพม.พัทลุง  ปฏิบัติหน้าที่ 

 ผู้อ านวยการกลุ่มกฎหมายและคดี  
          2.11  นางสาวดาริณี  แก้วด า         พนักงานราชการ  ต าแหน่งนักวิชาการ การเงินและบัญชี  คณะท างาน 
 2.12  นางสาววิภาวี  ศรีชูทอง      ลูกจ้างเหมาบริการ  ต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไป           คณะท างาน  
 2.13  นางกุสุมา  ขาวรมย์    พนักงานราชการ  ต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไป      คณะท างาน 

         และเลขานุการ 
          2.14  นางสุนันท์  ยิ่งด านุ่น    พนักงานราชการ  ต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไป      คณะท างาน 

   และผู้ช่วยเลขานุการ 
 

มีหน้าที ่ รวบรวมกลั่นกรองและสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในภาพรวม ประสานงานจัดท ารายงาน 
            การประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงาน (แบบ ปค.1, ๔, ๕ และแบบติดตาม ปค.5) 
 

3.  คณะกรรมกำรจัดท ำรำยงำนประเมินผลกำรควบคุมภำยในหน่วยงำนย่อย ประกอบด้วย 
 

กลุ่มอ านวยการ 
 1.  นางสุกัญญา  ศิริชุม  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา             ประธาน         
     มัธยมศึกษาพัทลุง 
 2.  นางสาววิภาวี  ศรีชูทอง ลูกจ้างเหมาบริการ  ต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไป              กรรมการ 
 3.  นางกุสุมา  ขาวรมย์  พนักงานราชการ  ต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไป        กรรมการ 
 4.  นางสุนันท์  ยิ่งด านุ่น  พนักงานราชการ  ต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไป        กรรมการ 
                    และเลขานุการ 
 

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
 1.  นางสาวสุชาดา  สัจจากุล นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ                ประธาน 
 2.  นางสมจิตต์  ใจจ้อง  เจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน              กรรมการ 
 3.  นางสาวรัศญา  สินทรัพย์ ลูกจ้างเหมาบริการ ต าแหน่งเจ้าพนักงาน               กรรมการ 
     การเงินและบัญชี 
 4.  นางสาวธรัญรัศม์  หนูแก้ว ลูกจ้างเหมาบริการ  ต าแหน่งนักวิชาการเงิน            กรรมการ 
     และบัญชี 
 5.  นางสาวศาสดา  คงจรัส เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน              กรรมการ 

          และเลขานุการ 
 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
 1.  นางสาวปวีณ์นุช  จันทร์นวล นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ                 ประธาน 
 2.  นางสาวมนัญชยา  ดอกกฐิน พนักงานราชการ  ต าแหน่งนักจิตวิทยา             กรรมการ 
     โรงเรียนประจ าส านักงานเขตพ้ืนที่ฯ 
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 3.  นายสิทธิศักดิ์  ชูกลิ่น  พนักงานราชการ  ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา           กรรมการ 
 4.  นางสาวกัญญพัชร  เพ่ิมเดช ลูกจ้างเหมาบริการ  ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา         กรรมการ 

          และเลขานุการ 
 

กลุ่มนโยบายและแผน 
 1.  นางสาวอารีย์  เขียวชัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ                ประธาน 
 2.  นางสาวอลิวรรณ  สว่างวงศ์ พนักงานราชการ  ต าแหน่งนักวิเคราะห์             กรรมการ 
     นโยบายและแผน 
 3.  นางสาวมนต์นภา  บุญสิทธิ์   ลูกจ้างเหมาบริการ  ต าแหน่งนักวิเคราะห์              กรรมการ 
     นโยบายและแผน                        และเลขานุการ 

 

กลุ่มนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 1.  นางสาวณัฐติกา  หอมประกอบ  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ                    ประธาน 
 2.  นายชาญณรงค์  รัตนบุรี   ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ                   กรรมการ 
 3.  นางปทิตตา  จันทร์สว่าง   ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ                   กรรมการ 
 4.  นางสาวนราวดี  หลิมศิริ   ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ                   กรรมการ 
 5.  นางสาวกตัญชลี  ทองเจือเพชร  ศึกษานิเทศก์ช านาญการ                   กรรมการ 
 6.  นางสาวรัชฎา  สืบกระพันธ์   ศึกษานิเทศก์                     กรรมการ 
 7.  นางสาวทัศน์วรรณ  รัตนแก้ว   ลูกจ้างเหมาบริการ  ต าแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ             กรรมการ 

                        และเลขานุการ 
 

 กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 1.  นายพชร  มั่นคง  ผู้อ านวยการโรงเรียนควนขนุน  ปฏิบัติหน้าที่               ประธาน               
     ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 2.  นางสุธัญญา  เวชรังษี  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ              กรรมการ 
 3.  นายธนากร  เขียวท้วม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ                   กรรมการ 
 4.  นางสาวปิยะนุช  ชูปาน พนักงานราชการ  ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล              กรรมการ 
 5.  นางพนิดา  เกลี้ยงสิน  พนักงานราชการ  ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล              กรรมการ 
 6.  นายชนะศักดิ์  พลนุ้ย  ลูกจ้างเหมาบริการ  ต าแหน่งนกัทรัพยากรบุคคล                 กรรมการ 

           และเลขานุการ 
 

 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 1.  นางอุไร  พรหมปาน  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                 ประธาน         
     มัธยมศึกษาพัทลุง 
 2.  นางนภภัค  ช่วยเต้า  พนักงานราชการ  ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล              กรรมการ 
 3.  นางสาวธัญญาวดี  ทิพย์ลาย ลูกจ้างเหมาบริการ  ต าแหน่งนกัทรัพยากรบุคคล                 กรรมการ 
            และเลขานุการ 
 

 กลุ่มกฎหมายและคดี 
 1.  นายกิตติภัฏ  กาญจนสุวรรณ นิติกรปฏิบัติการ 
 

/กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล... 
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 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 1.  นางสาวอนงค์นาฎ  หน่วยแก้ว    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
 

 หน่วยตรวจสอบภายใน 
 1.  นางชูจิต  ทับพรหม     นักวิชาการตรวจสอบภายใน                    ประธาน 
 2.  นางสาวดาริณี  แก้วด า    พนักงานราชการ  ต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี     กรรมการ 
                              และเลขานุการ 
 

มีหน้าที ่ รวบรวมกลั่นกรองและสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในของกลุ่ม/หน่วยประสานงาน  
 จัดท ารายงาน การประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย  
 (แบบ ปค.5 และแบบติดตาม ปค.5) 

 

4.  ผู้สอบทำนกำรควบคุมภำยในของหน่วยงำน  ประกอบด้วย 
      นางชูจิต  ทับพรหม  นักวิชาการตรวจสอบภายใน  สพป.ยะลา  เขต  3              
           ช่วยราชการ สพม.พัทลุง  ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการ 
     หน่วยตรวจสอบภายใน 

มีหน้าที ่ สอบทานการควบคุมภายในและจัดท ารายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของ 
           ผู้ตรวจสอบภายใน (แบบ ปค. 6) 
 
 

 ทั้งนี ้ ตั้งแต่วันที่  11  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2565  เป็นต้นไป 
  

   สั่ง  ณ  วันที่  8  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2565 
 
 
 
  (นายสมชาย  รองแหลือ) 

                          ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง 
 
 
 
 


