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ค ำสั่งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร  เขต 1 

ที่  195/2564 

เรื่อง    มอบหมำยหน้ำที่กำรงำนในส่วนรำชกำรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร  เขต 1                       
ให้ข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงรับผิดชอบและปฏิบัติหน้ำที่   

----------------------------- 
  

 อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ  37  มำตรำ  45 (5)  และมำตรำ  75 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบ
บริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร  พ.ศ.  2546 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553  ประกอบกับ
ระเบียบส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ว่ำด้วย กำรมอบอ ำนำจในกำรสั่ง  กำรอนุญำต  กำรอนุมัติ  
กำรปฏิบัติรำชกำรหรือกำรด ำเนินกำรอ่ืนของผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ พ.ศ. 2546 ประกำศ
กระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง กำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ พ.ศ.2560 ลงวันที่ 22  
พฤศจิกำยน  2560 และประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง กำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 28 สิงหำคม 2561 

              เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรและลูกจ้ำง ในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร 
เขต 1  ร่วมกันด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมอ ำนำจหน้ำที่ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบ
บริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร โดยเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย  มีประสิทธิภำพ เหมำะสมกับภำรกิจงำนและ
คุณภำพกำรจัดกำรศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ จึงมอบหมำยให้ข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงรับผิดชอบและปฏิบัติหน้ำที่ 
ดังนี้ 

กลุ่มอ ำนวยกำร 

 1.  นำงวิภำรัตน์  กวำวหนึ่ง  ต ำแหน่ง นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำรพิเศษ ต ำแหน่งเลขท่ี อ 1  
ปฏิบัติหน้ำที่ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มอ ำนวยกำร  มีหน้ำที่รับผิดชอบ ก ำกับ แนะน ำ ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผู้
ร่วมปฏิบัติงำน โดยใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และควำมช ำนำญในกำรปฏิบัติงำนที่ต้องตัดสินใจหรือ
แก้ปัญหำที่ยำกมำก และให้มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบกำรปฏิบัติงำน ดังนี้ 

  1.1  กำรก ำหนดแผนงำน  มอบหมำยงำน ควบคุม ก ำกับ ตรวจสอบ ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ 
ปรับปรุงแก้ไข  ติดตำม ประเมินผลและแก้ไขข้อขัดข้องในกำรปฏิบัติงำน     
  1.2  กำรศึกษำ วิเครำะห์งำนนโยบำย วำงแผนกำรปฏิบัติงำน และพัฒนำกำรบริหำรงำนในกลุ่ม
อ ำนวยกำร 
  1.3  กำรวิเครำะห์ วินิจฉัยหนังสือรำชกำรทั้งภำยใน และภำยนอก เพ่ือมอบให้ส่วนรำชกำร
ภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร เขต 1 น ำไปด ำเนินกำรตำมระบบงำนสำรบรรณ 
  1.4  กำรก ำกับ ติดตำม เร่งรัดกำรปฏิบัติงำน ตรวจสอบ กลั่นกรองและเสนองำนของข้ำรำชกำร
ในกลุ่มอ ำนวยกำร  บันทึกควำมเห็นและข้อเสนอแนะก่อนเสนอผู้บังคับบัญชำ 
                  1.5  กำรเป็นผู้แทนของกลุ่มอ ำนวยกำร หรือส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร            
เขต 1  เพื่อติดต่อ ประสำนงำนกับส่วนรำชกำรภำยใน  และส่วนรำชกำรภำยนอกที่เก่ียวข้องกับกำรด ำเนินงำน
ของกลุ่มและงำนในควำมรับผิดชอบตำมที่ได้รับมอบหมำย        
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          -  มีแผนปฏิบัติงำนประจ ำปีและด ำเนินงำนประชำสัมพันธ์ส่งเสริมให้มีกำรจัดกิจกรรม
ทำงกำรลูกเสือ ณ ค่ำยลูกเสือจังหวัด เดือนละ 2 กิจกรรม และมีผู้มำใช้บริกำรค่ำยโดยเฉลี่ย 300 คนขึ้นไป ต่อ
เดือน พร้อมทั้งรำยงำนกำรปฏิบัติงำนส่งส ำนักงำนลูกเสือจังหวัดและส ำนักงำนลูกเสือแห่งชำติ เดือนละ 1 ครั้ง 
  7.24 ปฏิบัติงำนธุรกำรของส ำนักงำนลูกเสือเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร เขต 1 
                     7.25 ปฏิบัตหิน้ำที่ช่วยด ำเนินกำร ประสำน ติดตำมงำนลูกเสือ จำกส ำนักงำนลูกเสือแห่งชำติ
ส ำนักงำนลูกเสือจังหวัดและส ำนักงำนลูกเสือเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร เขต 1 
  7.26 ปฏิบัติงำนหน้ำที่อ่ืนตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย  
 
 

กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ 
  

1. นำงวรำณี  เดชค  ำ  ต ำแหน่ง  นักวิชำกำรเงินและบัญชีช ำนำญกำรพิเศษ   ปฏิบัติหน้ำที่  
ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ ต ำแหน่งเลขที่ อ 8  มีหน้ำที่และรับผิดชอบ ก ำกับ แนะน ำ 
ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผู้ร่วมปฏิบัติงำน โดยใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และควำมช ำนำญงำน
สูงมำกในด้ำนวิชำกำรเงินและบัญชี ปฏิบัติงำนที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหำที่ยำกมำก  และให้มีหน้ำที่ควำม
รับผิดชอบกำรปฏิบัติงำน  ดังนี้  
  1.1 ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ ช่วยเหลือ ข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนของ
ข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงภำยในกลุ่ม 
  1.2 ติดตำม ก ำกับ ดูแลกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงภำยในกลุ่ ม ให้เป็นไปด้วย
ควำมเรียบร้อย ถูกต้องตำมระเบียบกฎหมำยและระยะเวลำที่ก ำหนด 
  1.3 พิจำรณำ ตรวจสอบ และกลั่นกรองงำน ให้ควำมเห็นหรือข้อเสนอแนะ ก่อนน ำเสนอรองผู้
อ ำนวยส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ หรือผู้อ ำนวยส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ แล้วแต่กรณี 
  1.4 ศึกษำวิเครำะห์ วำงแผนกำรปฏิบัติงำนตำมระบบ GFMIS 
  1.5 ควบคุมกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรเงินกำรคลังผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment)  
  1.6 กำรบริหำรเงินงบประมำณ 
  1.7 กำรจัดท ำบัญชีเงินประจ ำงวด 
  1.8 กำรบันทึกโอน/เปลี่ยนแปลงงบประมำณ 
  1.9 กำรขยำย กำรกันเงินงบประมำณ 
  1.10 ให้ค ำปรึกษำสถำนศึกษำเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนบริหำรงำนกำรเงินและบัญชี งำนพัสดุและ
งำนบริหำรสินทรัพย์ 
  1.11 กำรก ำกับเร่งรัดกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณทุกรำยกำร 
  1.12 ปฏิบัติงำนร่วมกับ หรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของกลุ่มอื่น หรือหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้อง 
  1.13 ด ำเนินกำรควบคุม ติดตำมเร่งรัดกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 

1.14 ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
1.15  ในกรณีที่ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มไม่อยู่หรือไม่สำมำรถปฏิบัติงำนได้ ให้ นำงขนิษฐำ  อิสรภำค 

เป็นผู้ปฏิบัติหน้ำที่แทน  
2. นำงสำวจันทรัตน์  ศรีปรีชำพัฒนะ  ต ำแหน่ง เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชีช ำนำญงำน ต ำแหน่ง

เลขที่ อ 11 มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบกำรปฏิบัติงำน ดังนี้  
      2.1 ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรเบิกเงินค่ำเช่ำบ้ำนทุกกรณี รวมถึงด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
ค่ำเช่ำบ้ำน 
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2.2 ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรเบิกเงินอุดหนุนทั่วไปของโรงเรียนทุกประเภท 
2.3 ด ำเนินกำรเบิกเงินค่ำตอบแทนพนักงำนรำชกำรทุกประเภท รวมถึงเงินประกันสังคมที่

เกี่ยวข้อง 
2.4 ด ำเนินกำรเบิกเงินค่ำจ้ำงชั่วครำว (โรงเรียนจ้ำงเอง ตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วย

กำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560)  ได้แก่ ค่ำจ้ำงเหมำธุรกำรโรงเรียน ค่ำจ้ำงเหมำพ่ีเลี้ยง
เด็กพิกำร ค่ำจ้ำงเหมำนักกำรภำรโรง  

2.5 ด ำเนินกำรเบิกเงินค่ำตอบแทนครูผู้ทรงคุณค่ำแห่งแผ่นดิน 
2.6 ด ำเนินกำรจ่ำยเงินงบประมำณ และเงินนอกงบประมำณ ผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB 

Corporate Online)  
   2.6.1 ตรวจสอบยอดเงินท่ีเบิกรอจ่ำย  
   2.6.2 พิมพ์รำยกำรขอเบิกด้วยค ำสั่ง ZAP_RPT503 
   2.6.3 ด ำเนินกำรจ่ำยผู้มีสิทธิรับเงินรำยตัว ผ่ำนระบบ  KTB Universal Data Entry 
   2.6.4 เป็น Maker ผู้ท ำรำยกำรจ่ำย ผ่ำนระบบ KTB Corporate Online  
   2.6.5 ดำวน์โหลดเอกสำรที่จ่ำยครบถ้วนเรียบร้อยแนบชุดจ่ำย เพื่อมอบงำนบัญชี 
   2.6.6 ด ำเนินกำรจ่ำยหนี้บุคคลที่ 3 ผ่ำนระบบ KTB Corporate Online 

2.7 ด ำเนินกำรจ่ำยเงินทดรองรำชกำรและจัดท ำทะเบียนคุมเงินทดรองรำชกำร 
2.8 ด ำเนินกำรรวบรวมหลักฐำนกำรจ่ำยเงิน (ใบเสร็จรับเงินอุดหนุนและเงินอ่ืนๆ ของโรงเรียน) 

เพ่ือมอบงำนบัญชี 
2.9 ควบคุมตรวจสอบทะเบียนที่รำชพัสดุทั้งของ สพป.ชพ.1 และของโรงเรียนในสังกัดทุกโรง 
2.10 กำรด ำเนินกำรเก่ียวกับที่รำชพัสดุทั้งหมดเพ่ือจัดส่งให้แก่ส ำนักงำนธนำรักษ์พ้ืนที่ชุมพร 

   2.10.1 กำรขอขึ้นทะเบียนที่รำชพัสดุ (ที่ดิน และอำคำร/สิ่งปลูกสร้ำง) 
   2.10.2 กำรขอใช้ที่รำชพัสดุ หรือที่ดินประเภทอ่ืน 
   2.10.3 กำรขอใช้ที่รำชพัสดุ อำคำรเรียน อำคำรประกอบ และสิ่งก่อสร้ำงอ่ืน 
   2.10.4 กำรส่งคืนที่รำชพัสดุ (ที่ดิน และอำคำร/สิ่งปลูกสร้ำง) 
   2.10.5 กำรรื้อถอนและจ ำหน่ำยสิ่งปลูกสร้ำงที่เป็นที่รำชพัสดุ (แต่งตั้งคณะกรรมกำร
ตรวจสอบสภำพและค ำนวณรำคำกลำงฯ , ขำยทอดตลำดอำคำรเรียนและสิ่งปลูกสร้ำง , จ ำหน่ำยออกจำก
ทะเบียนคุมทรัพย์สิน) 

2.11 ด ำเนินกำรเกี่ยวกับอำคำร/สิ่งปลูกสร้ำงที่ปลูกอยู่บนที่ดินที่มิใช่ที่รำชพัสดุ และส่วนที่
เกี่ยวข้องทั้งหมดเพ่ือจัดส่งให้แก่ส ำนักงำนธนำรักษ์พ้ืนที่ชุมพร  
2.12 ให้ค ำปรึกษำแนะน ำแก่ครูผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับที่รำชพัสดุ และกำรเบิกจ่ำยเงินที่เก่ียวข้อง

ทุกกรณี 
2.13 ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
2.14 กรณีไม่อยู่ หรือไม่สำมำรถปฏิบัติรำชกำรได้ มอบให้ นำงสุภำพร  จันวิลัย เป็นผู้ปฏิบัติ

หน้ำที่แทน 
3. นำงศิวัชญำ  สระโร  ต ำแหน่ง นักวิชำกำรเงินและบัญชีช ำนำญกำร ต ำแหน่งเลขท่ี อ 12  

มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบกำรปฏิบัติงำน ดังนี้ 
  3.1 ด ำเนินกำรตรวจสอบกำรเบิกเงินสวัสดิกำรค่ำรักษำพยำบำล และเงินสวัสดิกำรกำรศึกษำบุตร 
  3.2 ด ำเนินกำรเบิกเงินสวัสดิกำรค่ำรักษำพยำบำล และเงินสวัสดิกำรค่ำกำรศึกษำบุตร  
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  3.3 ออกใบเสร็จรับเงิน และควบคุมกำรใช้ใบเสร็จรับเงินของกลุ่มบริหำรกำรเงินและสินทรัพย์ 
  3.4 กำรเบิกเงินค่ำสำธำรณูปโภคของ สพป.ชพ. 1 ทุกรำยกำร 
  3.5 กำรเบิกเงินค่ำอินเทอร์เน็ต สพป.ชพ. 1 และโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน 
  3.6  กำรจัดท ำสรุปรำยกำรรับ-น ำส่ง ประจ ำวัน ทุกประเภท มอบงำนบัญชี 
  3.7 กำรจัดท ำรำยงำนเงินคงเหลือประจ ำวัน 

3.8 กำรปฏิบัติงำนในระบบ  GFMIS ในส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
3.9 กำรควบคุมกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณในส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

  3.10 ด ำเนินกำรรับเงิน เงินรำยได้แผ่นดิน เงินฝำกคลัง และเงินเบิกเกินส่งคืน 
  3.11 ด ำเนินกำรน ำเงินส่งคลัง ผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online)  เงินรำยได้
แผ่นดิน เงินฝำกคลัง และเงินเบิกเกินส่งคืน  
  3.12 เป็น Maker ผู้ท ำรำยกำรด้ำนรับเงิน ผ่ำนระบบ KTB Corporate Online 
  3.13 ให้ค ำปรึกษำแนะน ำด้ำนกำรเงินและบัญชี แก่ผู้ปฏิบัติงำนกำรเงินและบัญชีของโรงเรียน 
  3.14 ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
  3.15 กรณีไม่อยู่ หรือไม่สำมำรถปฏิบัติรำชกำรได้  มอบให้  นำงสำวอัญจิมำ  เสำวรส และ
นำงสำวชำลิดำ  บัวสุวรรณ  เป็นผู้ปฏิบัติหน้ำที่แทน 

4. นำงสุภำพร  จันวิลัย  ต ำแหน่ง  นักวิชำกำรเงินและบัญชีช ำนำญกำร  ต ำแหน่งเลขที่ อ. 13  มีหน้ำที่ 
และควำมรับผิดชอบดังนี้ 
  4.1 กำรด ำเนินกำรเก่ียวกับเงินเดือน/ค่ำจ้ำงประจ ำทุกรำยกำร 
  4.2 ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรหักช ำระหนี้บุคคลที่สำมของข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงประจ ำทุกรำยกำร 
  4.3 กำรด ำเนินกำรเก่ียวกับ กบข. ในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
           4.4 กำรด ำเนินกำรตรวจสอบเอกสำรน ำฝำก ถอน จัดท ำทะเบียนคุม เงินประกันสัญญำ 
  4.5 กำรด ำเนินกำรออกหนังสือรับรองกำรหักภำษี ณ ที่จ่ำยของข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงประจ ำ 
  4.6 กำรรับรองเงินเดือนและค่ำจ้ำง เพ่ือกำรขอกู้ยืมเงินของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัด 
  4.7 กำรด ำเนินกำรน ำส่งเงินกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำร (กบข.) และเอกสำรที่เกี่ยวข้อง 

4.8 กำรด ำเนินกำรเก่ียวกับกำรเบิกเงินค่ำปรับเป็นเงินรำยได้สถำนศึกษำ 
  4.9  กำรด ำเนินกำรรับ – จ่ำยเงิน เงินนอกงบประมำณทุกประเภท 
  4.10 ให้ค ำปรึกษำแนะน ำด้ำนกำรเงินและบัญชี แก่ผู้ปฏิบัติงำนกำรเงินและบัญชีของโรงเรียน 

4.11 กำรจัดท ำรำยงำนกำรเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหำหนี้สินข้ำรำชกำร  รำยงำนกำร 
รับ – จ่ำยเงิน  จัดท ำงบรำยได้และค่ำใช้จ่ำย และงบแสดงฐำนะกำรเงิน  
  4.12 ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
  4.13  กรณีไม่อยู่หรือไม่สำมำรถปฏิบัติรำชกำรได้ มอบให้  นำงสำวจันทรัตน์  ศรีปรีชำพัฒนะ  
และนำงพิมฤดี  ครุฑไชยันต์ เป็นผู้ปฏิบัติหน้ำที่แทน 

5. นำงสำวอัญจิมำ  เสำวรส   ต ำแหน่ง นักวิชำกำรเงินและบัญชีปฏิบัติกำร  ต ำแหน่งเลขท่ี  อ 14  มี
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบกำรปฏิบัติงำน ดังนี้   
  5.1 กำรจัดท ำบัญชีตำมระบบบัญชีเกณฑ์คงค้ำง 
  5.2 กำรจัดท ำรำยงำนตำมระบบบัญชีเกณฑ์คงค้ำง 
   5.2.1 งบแสดงฐำนะกำรเงิน 
   5.2.2 งบรำยได้และค่ำใช้จ่ำย 
   5.2.3 งบกระแสเงินสด 
   5.2.4 จัดท ำหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
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   5.2.5 จัดท ำรำยงำนเงินฝำกคลัง 
   5.2.6 กำรปรับปรุงบัญชีตำมเกณฑ์คงค้ำง 
  5.3 กำรจัดท ำบัญชีภำครัฐในระบบ GFMIS (กำรจัดกำรงบทดลอง) 
   5.3.1 กำรบันทึกรับ-จ่ำยที่ไม่ได้เบิกจ่ำยผ่ำนระบบ GFMIS 
   5.3.2 กำรล้ำงพักบัญชีทุกบัญชี 
   5.3.3 กำรบันทึกและจัดท ำรำยกำรเก่ียวกับสินทรัพย์ 
  5.4 ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรประเมินผลคุณภำพกำรบัญชีภำครัฐในส่วนที่ต้องรำยงำนต้นสังกัด
และส่วนรำชกำรอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
  5.5 ตรวจสอบทำงบัญชีในกำรจ่ำยเงิน กำรรับเงิน และกำรน ำเงินส่งคลังหรือฝำกคลังของส่วน
รำชกำรผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ตำมแนวปฏิบัติ บทที่ 4 หนังสือกรมบัญชีกลำง ที่ กค 0410.3/ว
486 ลงวันที่ 5 ตุลำคม 2563 
  5.6 กำรบันทึกรำยกำรน ำส่งเงินทุกประเภทในระบบ GFMIS 
  5.7 กำรจัดท ำรำยงำนประจ ำเดือนที่ต้องส่งถึงหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
  5.8 กำรจัดเก็บหลักฐำนกำรจ่ำยเงินกรณีจ่ำยผ่ำนส ำนักงำนและจ่ำยตรง 
  5.9 กำรจัดท ำหลักฐำนเอกสำรประกอบกำรตอบตัวชี้วัด และอ่ืน ๆ เกี่ยวข้อง 
  5.10  กำรแจ้งรำยกำรเงินค่ำปรับเป็นเงินรำยได้สถำนศึกษำให้งำนกำรเงินเบิกจ่ำย 
  5.11  กำรจัดท ำทะเบียนคุมฎีกำเบิกจ่ำยเงิน 
  5.12  กำรด ำเนินกำรเก่ียวกับรำยงำนกำรขอเบิกเงินจำกคลังรำยงำน ZAP_RPTW 01 
  5.13  ควบคุมกำรจัดท ำบัญชีในระบบ GFMIS กำรจัดท ำรำยงำนระบบบัญชี 
  5.14  ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 

5.15  กรณีไม่อยู่หรือไม่สำมำรถปฏิบัติรำชกำรได้มอบให้ นำงวรำณี เดชค้ ำ เป็นผู้ปฏิบัติหน้ำที่แทน  
6. นำงขนิษฐำ  อิสรภำค  ต ำแหน่ง นักวิชำกำรพัสดุช ำนำญกำร  ต ำแหน่งเลขที่ อ 15 มีหน้ำที่และ

ควำมรับผิดชอบ กำรปฏิบัติงำน ดังนี้  
      6.1 ศึกษำวิเครำะห์วำงแผนกำรท ำงำนเกี่ยวกับระบบกำรจัดซื้อจัดจ้ำงตำมพระรำชบัญญัติกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560 ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำร
บริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560 และแนวปฏิบัติที่เก่ียวข้อง 
  6.2 กำรให้ค ำปรึกษำแนะน ำ ตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ไขข้อขัดข้องในกำรปฏิบัติงำนของกลุ่มงำน
บริหำรงำนพัสดุ–งำนสินทรัพย์ ส่งเสริมสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตฯ และสถำนศึกษำเกี่ยวกับงำน
พัสดุ 
  6.3 เป็นเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐตำม
พระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560 

6.4 เป็นหัวหน้ำหน่วยพัสดุตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ  
พ.ศ. 2560 
  6.5  กำรด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง และรำยงำนผลกำรปฏิบัติตำมแผนปฏิบัติ
กำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ รำยงำน สตง. ในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
  6.6 กำรจัดจ้ำง ตำมระเบียบพัสดุฯ   
   6.6.1 ส ำนักงำน 
    - รำยงำนขอจ้ำง ในระบบ e-GP ทุกขั้นตอน 
    - จัดท ำทะเบียนคุมกำรจัดจ้ำง 
    - จัดท ำ PO ในระบบ GFMIS 
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    - จัดท ำงบหน้ำกำรจ่ำยเงิน 
    -  ด ำเนินกำรเกี่ยวกับข้อมูลหลักผู้ขำย ในระบบ GFMIS 
     - จัดท ำทะเบียนคุมข้อมูลหลักผู้ขำย 
    - จัดท ำเอกสำรขอเบิกเงินให้ เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังฯ 
ด ำเนินกำรเบิกเงินในระบบ GFMIS 
    - จัดท ำหนังสือรับรองกำรหักภำษี ณ ที่จ่ำย 
   6.6.2. โรงเรียน 
    - ตรวจสอบหลักฐำนกำรเบิก 
    - จัดท ำ PO ในระบบ GFMIS 
    - ตรวจรับพัสดุในระบ GFMIS 
    - จัดท ำงบหน้ำกำรจ่ำยเงิน 
    - ด ำเนินกำรเกี่ยวกับข้อมูลหลักผู้ขำย ในระบบ GFMIS 
    - จัดท ำทะเบียนคุมข้อมูลหลักผู้ขำย 
    - จัดท ำเอกสำรขอเบิกเงินให้ เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังฯ 
ด ำเนินกำรเบิกเงินในระบบ GFMIS 
    - จัดท ำหนังสือรับรองกำรหักภำษี ณ ที่จ่ำย 
  6.7 กำรด ำเนินกำรตรวจสอบ  และด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ตำมระเบียบพัสดุฯ วิธี e-bidding 
และวิธีคัดเลือก ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร เขต 1 
  6.8 กำรเร่งรัดกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณในส่วนที่รับผิดชอบ 

6.9 กำรเบิกเงินค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงและควบคุมงำน 
   6.9.1 ตรวจสอบหลักฐำนขอเบิกของส ำนักงำนและโรงเรียน 
   6.9.2 จัดท ำงบหน้ำกำรจ่ำยเงิน 
   6.9.3 จัดท ำหนังสือรับรองกำรหักภำษี ณ ที่จ่ำย 
  6.10 กำรจัดท ำทะเบียนคุมหลักประกันสัญญำ กรณีจัดเก็บหนังสือค้ ำประกันสัญญำ   
  6.11 กำรควบคุมกำรตรวจสอบและจ ำหน่ำยพัสดุประจ ำปีของ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำชุมพร เขต 1 
  6.12 กำรจัดท ำทะเบียนคุมพัสดุของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร เขต 1 
  6.13  กำรควบคุมพัสดุ เก็บรักษำพัสดุ ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร  
เขต 1 ตรวจสอบควำมถูกต้องของใบเบิกพัสดุ ด ำเนินกำรเบิก-จ่ำยพัสดุให้แก่ผู้ขอเบิกพัสดุ  รวมถึงกำรยืมพัสดุ 
  6.14 ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 

6.15 กรณีไม่อยู่ หรือไม่สำมำรถปฏิบัติรำชกำรได้  มอบให้ นำงสำวจันทรัตน์  ศรีปรีชำพัฒนะ 
และนำงสำวธิติรัตน์  บ่วงรำบ เป็นผู้ปฏิบัติหน้ำที่แทน 
 7. นำงพิมฤดี  ครุฑไชยันต์  ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงช่ัวครำว ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร
เขต 1   ปฏิบัติหน้ำที่และรับผิดชอบงำน โดยให้อยู่ในกำรก ำกับดูแลของ นำงสุภำพร  จันวิลัย ดังนี้ 
  7.1 กำรด ำเนินกำรเก่ียวกับบ ำเหน็จ บ ำนำญ ทุกประเภท ทุกรำยกำร 
  7.2 กำรจัดท ำหนังสือรับรองเพ่ือประกอบกำรกู้เงินกับสถำบันกำรเงิน 
  7.3 ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรช ำระหนี้บุคคลที่สำม(ข้ำรำชกำรบ ำนำญ) 
  7.4 กำรเบิกเงินค่ำจ้ำงครู ค่ำจ้ำงธุรกำรโรงเรียน นักกำรภำรโรง  
  7.5 งำนธุรกำรของกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ 
  7.6 ลงทะเบียนรับ - ส่งหนังสือรำชกำรของกลุ่ม 
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  7.7 งำนประชำสัมพันธ์ของกลุ่ม หนังสือเวียน กำรปิดประกำศต่ำง 
  7.8 กำรด ำเนินกำรเก่ียวกับเงินประกันสังคมทุกรำยกำร 
  7.9 กำรด ำเนินกำรเก่ียวกับภำษีของ ครูจ้ำงสอน และนักกำรภำรโรงทุกงบรำยจ่ำย 
  7.10 ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
  7.11 กรณีไม่อยู่ หรือไม่สำมำรถปฏิบัติรำชกำรได้ มอบให้ นำงสุภำพร  จันวิลัย 
นำงสำวอัญจิมำ  เสำวรส และนำงสำวชำลิดำ  บัวสุวรรณ   เป็นผู้ปฏิบัติหน้ำที่แทน 
 

8. นำงสำวชำลิดำ  บัวสุวรรณ ต ำแหน่ง   ลูกจ้ำงช่ัวครำว  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ชุมพร เขต 1  ปฏิบัติหน้ำที่และรับผิดชอบงำน โดยให้อยู่ในกำรก ำกับดูแลของ นำงศิวัชญำ  สระโร ดังนี้ 
  8.1 กำรเบิกเงินค่ำใช้สอย 
  8.2 ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรยืมเงินทุกประเภท 
  8.3 ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรล้ำงหนี้เงินยืม 
  8.4 กำรเบิกเงินค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 
  8.5 กำรเบิกเงินค่ำตอบแทนวิทยำกรภำยนอก 
  8.6 งำนธุรกำรของกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ 
  8.8 ลงทะเบียนรับ - ส่งหนังสือรำชกำรของกลุ่ม 
  8.9 ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
  8.10 กรณีไม่อยู่ หรือไม่สำมำรถปฏิบัติรำชกำรได้ มอบให้ นำงศิวัชญำ  สระโร เป็นผู้ปฏิบัติ
หน้ำที่แทน 

9.  นำงสำวธิติรัตน์  บ่วงรำบ  ต ำแหน่ง ลูกจ้ำงชั่วครำว  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ชุมพร เขต 1  ปฏิบัติหน้ำที่และรับผิดชอบงำนโดยให้อยู่ในกำรก ำกับดูแลของ นำงขนิษฐำ  อิสรภำค ดังนี้ 
  9.1 กำรจัดซื้อ ตำมระเบียบพัสดุ  
   9.1.1 ส ำนักงำน 
    - รำยงำนขอซื้อ ในระบบ e-GP ทุกขั้นตอน 
    - จัดท ำทะเบียนคุมกำรจัดซื้อ 
    - จัดท ำ PO ในระบบ GFMIS 
    - จัดท ำงบหน้ำกำรจ่ำยเงิน 
    -  ด ำเนินกำรเกี่ยวกับข้อมูลหลักผู้ขำย ในระบบ GFMIS 
     - จัดท ำทะเบียนคุมข้อมูลหลักผู้ขำย 
    - จัดท ำเอกำรขอเบิกเงินให้เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงกรคลังฯ ด ำเนินกำร
เบิกเงินในระบบ GFMIS 
     - จัดท ำหนังสือรับรองกำรหักภำษี ณ ที่จ่ำย 
   9.1.2 โรงเรียน 
    - ตรวจสอบหลักฐำนกำรเบิก 
    - จัดท ำ PO ในระบบ GFMIS 
    - ตรวจรับพัสดุในระบบ GFMIS 
    - จัดท ำงบหน้ำกำรจ่ำยเงิน 
    -  ด ำเนินกำรเกี่ยวกับข้อมูลหลักผู้ขำย ในระบบ GFMIS 
    - จัดท ำทะเบียนคุมข้อมูลหลักผู้ขำย 
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    - จัดท ำเอกำรขอเบิกเงินให้เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงกรคลังฯ ด ำเนินกำร
เบิกเงินในระบบ GFMIS 
    - จัดท ำหนังสือรับรองกำรหักภำษี ณ ที่จ่ำย 
  9.2 กำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับใบเสร็จรับเงิน (รับ - จ่ำย และรำยงำนกำรใช้ใบเสร็จรับเงิน) 
  9.3 กำรจัดท ำทะเบียนคุมทรัพย์สิน (ครุภัณฑ์) 
          9.4 กำรจัดท ำทะเบียนคุมทรัพย์สิน (ท่ีดินและสิ่งก่อสร้ำง) 
  9.5 กำรด ำเนินกำรตรวจสอบพัสดุประจ ำปี 
  9.6 กำรด ำเนินกำรจ่ำยพัสดุ 
  9.7 กำรเบิก-จ่ำย พัสดุให้แก่ผู้ขอเบิกพัสดุ รวมถึงกำรยืมพัสดุ 
  9.8 ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 

9.9  กรณีไม่อยู่ หรือไม่สำมำรถปฏิบัติรำชกำรได้  มอบให้  นำงขนิษฐำ  อิสรภำค   เป็นผู้ปฏิบัติ
หน้ำที่แทน     
   กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
  

1. นำงชมัยพร  รัตนพรหม  ต ำแหน่ง ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ ต ำแหน่งเลขท่ี 5611 
ปฏิบัติหน้ำที่ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ  มีหน้ำที่รับผิดชอบ 
ประสำนงำน ก ำกับ ดูแล ติดตำม ให้ข้อเสนอแนะและกลั่นกรองงำนของบุคลำกรในกลุ่มนิเทศ ติดตำมและ
ประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ  ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลำกรในกลุ่มและสถำนศึกษำมีควำมเข้มแข็งในกำรพัฒนำ
วิชำกำร  บริหำรจัดกำรหลักสูตรสถำนศึกษำ  กำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้  กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ                   
กำรนิเทศภำยในสถำนศึกษำ  กำรพัฒนำสื่อ/นวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ และกำรวัดผลประเมินผล
และให้มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบกำรปฏิบัติงำน ดังนี้ 

       1.1 ควบคุม  ก ำกับ ดูแลกำรปฏิบัติงำนและกลั่นกรองงำนของศึกษำนิเทศก์ และเจ้ำหน้ำที่                
ทั้ง 7 กลุ่มงำนก่อนน ำเสนอรองผู้อ ำนวยกำรและผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร 
เขต 1 ตำมล ำดับ 

       1.2 งำนประสำนกำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำให้เป็นไปตำมภำรกิจ นโยบำยและแผนปฏิบัติ 
กำรของกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ   

       1.3 งำนประสำนงำนกับหน่วยงำนทำงกำรศึกษำ และหน่วยงำนอื่นทั้งภำครัฐและเอกชนใน
ฐำนะผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 

       1.4 ปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำกลุ่มงำนวัดและประเมินผลทำงกำรศึกษำ  มีหน้ำที่ควบคุม ก ำกับ ดูแล
กำรปฏิบัติงำนและกลั่นกรองงำนของศึกษำนิเทศก์ในกลุ่มงำน และปฏิบัติงำน 

      1.4.1 ศึกษำวิจัย พัฒนำ เผยแพร่นวัตกรรมด้ำนระบบ วิธีกำร เครื่องมือวัดและ
ประเมินผลทำงกำรศึกษำ 

      1.4.2 งำนทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ (O-NET) ตำมท่ีกระทรวงศึกษำธิกำรหรือ 
สถำบันทดสอบทำงกำรศึกษำแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) ก ำหนด 
       1.4.3 งำนยกระดับคุณภำพผู้เรียนสู่ควำมพร้อมในกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ            
(O-NET) Pre O-NET  
       1.4.4 งำนรำยงำนผลกำรเรียนด้วยโปรแกรมระบบบริหำรจัดกำรผลกำรเรียน (School 
Mis) 
       1.4.5 งำนชุมนุมนักวัดและประเมินผลกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำชุมพร เขต 1 
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  8.4.4 สรุปผล และวิเครำะห์แบบสอบถำมในกำรจัดโครงกำร กำรประชุม หรือ                   
กำรอบรม ภำยในกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ         
  8.4.5 จัดท ำทะเบียนคุมเอกสำร และจัดท ำแบบฟอร์มต่ำงๆ  
 8.5 อ ำนวยควำมสะดวกให้บริกำรส ำหรับผู้มำติดต่อรำชกำร 
 8.6 จัดท ำปฏิทินกำรด ำเนินงำนของกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
   8.7 จัดท ำจดหมำยข่ำว และลงข่ำวใน website ของกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัด
กำรศึกษำ  
   8.8 ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 

8.9 ปฏิบัติงำนแทนนำงสำวชมพูนุท  มำนพพงษ์  กรณีไม่อยู่หรือไม่สำมำรถปฏิบัติงำนได้ 
 
 
 
      หน่วยตรวจสอบภำยใน 

1. นำงจงจิตร  ประทุมชัย  ต ำแหน่ง  นักวิชำกำรตรวจสอบภำยในช ำนำญกำรพิเศษ   
ต ำแหน่งเลขที่  อ 45  ปฏิบัติหน้ำที ่ ผู้อ ำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน   

 หน่วยตรวจสอบภำยใน  ซึ่งเป็นหน่วยงำนควบคุมภำยใน  ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและ
สถำนศึกษำ  เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนบรรลุวัตถุประสงค์ตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้  โดยด ำเนินกำรสอบทำนควำม 
เพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยใน  สอบทำนควำมถูกต้องและเชื่อถือได้ของเอกสำรหลักฐำน  ตรวจสอบผลกำร 
ปฏิบัติตำมข้อตกลงกำรให้บริกำรสำธำรณะ  (PSA) ทั้งนี้เพ่ือให้กำรใช้ทรัพย์สินของทำงรำชกำรเป็นไปอย่ำงมี 
ประสิทธิภำพ  ประสิทธิผล  ประหยัดและโปร่งใส  ปรำศจำกกำรทุจริต  ให้มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ  ดังนี้ 

  1.1  ก ำหนดแผนงำน ศึกษำวิเครำะห์งำน ควบคุม ก ำกับ แนะน ำ  พัฒนำงำนและให้ค ำปรึกษำ 
กำรปฏิบัติงำนในหน่วยตรวจสอบภำยใน 

1.2  ให้ค ำปรึกษำแก่ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  สถำนศึกษำและผู้ที่ขอรับบริกำร 
เกี่ยวกับงำนด้ำนงบประมำณ  กำรเงิน  บัญชีและกำรบริหำรพัสดุ 
   1.3  รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน  ปัญหำหรือวิธีกำรแก้ไขปัญหำในกำรปฏิบัติงำน  รวมทั้ง 
เสนอข้อมูล  หรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนในควำมรับผิดชอบต่อผู้บังคับบัญชำ 

1.4  ศึกษำแนวทำง  วำงแผนและตรวจสอบกำรด ำเนินงำน  ตรวจสอบด้ำนกำรบริหำร 
งบประมำณ  กำรเงิน  บัญชีและกำรบริหำรพัสดุ  ตำมระเบียบ  กฎหมำยเพื่อกำรปฏิบัติงำนที่ถูกต้องและมีควำม 
น่ำเชื่อถือ 
 1.5  ส่งเสริม  สนับสนุน  ให้ควำมรู้และแนวทำงกำรปฏิบัติงำนด้ำนงบประมำณ  กำรเงิน 
บัญชี  และพัสดุแก่สถำนศึกษำ 
 1.6  ศึกษำแนวทำง  วำงแผนกำรตรวจสอบกำรด ำเนินงำน   
  1.7  กำรติดตำมผลกำรตรวจสอบและติดต่อประสำนงำนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
  1.8  จัดท ำแผนกำรตรวจสอบประจ ำปี  (Audit  Plan)  พร้อมเสนอทรัพยำกรที่จ ำเป็น 
ต่อกำรปฏิบัติงำน 
       1.9  จัดท ำแผนงำน/โครงกำรรองรับผลกระทบจำกกำรวิเครำะห์รำยงำนผลกำรตรวจสอบ 
เพ่ือส่งเสริม  สนับสนุนให้หน่วยรับตรวจมีควำมเข้มแข็ง 
  1.10  จัดท ำแผนงำน  และโครงกำรเพ่ือเสนอขอตั้งงบประมำณในหน่วย 
ตรวจสอบภำยใน 
  1.11  จัดท ำแผนปฏิบัติงำนตรวจสอบ (Audit  Program)  ในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
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   1.12  สอบทำนควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยใน 
   1.13  รำยงำนกำรติดตำมและประเมินผลกำรควบคุมภำยใน 
   1.14  ด ำเนินกำรตรวจสอบส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  ดังนี้ 
     1.14.1  ตรวจสอบกำรบริหำรงบประมำณและกำรก่อหนี้ผูกพัน 
     1.14.2  ตรวจสอบกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
     1.14.3  ตรวจสอบกำรควบคุมพัสดุ  และกำรจ ำหน่ำย 
     1.14.4  ตรวจสอบกำรรับและจ่ำยเงิน 
     1.14.5  ตรวจสอบกำรเก็บรักษำเงิน 
     1.14.6  ตรวจสอบใบส ำคัญ 
   1.15  ด ำเนินกำรตรวจสอบสถำนศึกษำ  ดังนี้ 
     1.15.1  ตรวจสอบกำรบริหำรงบประมำณ 
     1.15.2  ตรวจสอบแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 
     1.15.3  งำนตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรเงิน  กำรบัญชี  จ ำนวน  10  ประเด็น 
     1.15.4  ตรวจสอบหลักฐำนกำรรับ – จ่ำยเงิน 
     1.15.5  ตรวจสอบกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุ  ตำม พรบ. กำรจัดซื้อจัดจ้ำงฯ  พ.ศ. 
2560  และระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงฯ  พ.ศ.  2560 
     1.15.6  ตรวจสอบกำรด ำเนินงำน  เงินอุดหนุนที่ได้รับจำก อปท.  เงินโครงกำรอำหำรกลำงวัน  
เงินอุดหนุนโครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำตั้งแต่อนุบำลจนจบกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนทุกรำยกำร 
     1.15.7  ตรวจสอบเงินรำยได้สถำนศึกษำ 
     1.15.8  ตรวจสอบกำรควบคุมทรัพย์สิน  และกำรจ ำหน่ำยพัสดุ 
     1.15.9  ตรวจสอบงำนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อเนื่อง 
   1.16  จัดท ำเครื่องมือเพ่ือใช้ในกำรตรวจสอบ 
   1.17  สรุปและจัดท ำรำยงำนผลกำรตรวจสอบส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ 
   1.18  จัดท ำรำยงำนผลกำรตรวจสอบภำยในตำมแผนกำรตรวจสอบประจ ำปี 
   1.19  งำนส่งเสริม สนับสนุน และให้ค ำปรึกษำ เครือข่ำยผู้ตรวจสอบภำยในสถำนศึกษำ 
   1.20  งำนตรวจสอบภำยในที่ได้รับมอบหมำยเป็นพิเศษ 
   1.21  ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 

 2.  นำงสำวนัฐสรณ์  อุเทศ  ต ำแหน่งลูกจ้ำงชั่วครำว  สังกัด สพป.ชพ. 1  ปฏิบัติหน้ำที่ 

ผู้ตรวจสอบภำยใน และให้มีหน้ำที่รับผิดชอบปฏิบัติงำน  ดังนี้ 
     2.1  ศึกษำ  วิเครำะห์  วำงแผนจัดระบบข้อมูลสำรสนเทศให้สำมำรถด ำเนินงำน  ตำม 
ภำรกิจได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
     2.2  ศึกษำ  วิเครำะห์สภำพงำน  และออกแบบระบบงำนสำรบรรณให้เหมำะสม  และ 
สอดคล้องกับระบบงำนสำรบรรณของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

  2.3  ศึกษำแนวทำง  วำงแผนและตรวจสอบกำรด ำเนินงำน  ตรวจสอบด้ำนกำรบริหำร 
งบประมำณ  กำรเงิน  บัญชีและกำรบริหำรพัสดุ  ตำมระเบียบ  กฎหมำยเพื่อกำรปฏิบัติงำนที่ถูกต้องและมีควำม 
น่ำเชื่อถือ 
   2.4  ส่งเสริม  สนับสนุน  ให้ควำมรู้และแนวทำงกำรปฏิบัติงำนด้ำนงบประมำณ  กำรเงิน 
บัญชี  และพัสดุแก่สถำนศึกษำ 
   2.5  ศึกษำแนวทำง  วำงแผนกำรตรวจสอบกำรด ำเนินงำน   
    2.6  กำรติดตำมผลกำรตรวจสอบและติดต่อประสำนงำนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
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     2.7  งำนประชำสัมพันธ์  และระบบข้อมูลสำรสนเทศ 
    -  เป็นผู้ดูแล  และปรับปรุงเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรบนระบบเว็บไซต์ของกลุ่ม 
     2.8  ปฏิบัติหน้ำที่ธุรกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน 
     2.9  ด ำเนินกำรตรวจสอบส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  ดังนี้ 
      2.9.1  ตรวจสอบกำรจัดท ำบัญชีภำครัฐในระบบ  GFMIS 
       -  เงินงบประมำณ 
       -  เงินนอกงบประมำณ 
       -  เงินรำยได้แผ่นดิน 
       -  ลูกหนี้เงินยืมรำชกำร 
       -  รำยงำนกำรเงินในระบบ  GFMIS 
      2.9.2  ตรวจสอบกำรควบคุมเงินทดรองรำชกำร 
      2.9.3  ตรวจสอบใบส ำคัญ 
      2.9.4  ตรวจสอบกำรควบคุมพัสดุ  และกำรจ ำหน่ำย 
       2.10  ด ำเนินกำรตรวจสอบสถำนศึกษำ  ดังนี้ 
       2.10.1  ตรวจสอบทะเบียนคุมเงินนอกงบประมำณ 
       2.10.2  ตรวจสอบรำยงำนเงินคงเหลือประจ ำวัน 
       2.10.3  งำนตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรเงิน  กำรบัญชี  จ ำนวน  10  ประเด็น 
       2.10.4  ตรวจสอบกำรด ำเนินงำน  เงินอุดหนุนที่ได้รับจำก อปท.  เงินโครงกำรอำหำร
กลำงวัน  เงินอุดหนุนโครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำตั้งแต่อนุบำลจนจบกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนทุกรำยกำร 
       2.10.5  ตรวจสอบเงินรำยได้สถำนศึกษำ 
       2.10.6  ตรวจสอบกำรควบคุมพัสดุ  และกำรจ ำหน่ำยพัสดุ 
       2.10.6  ตรวจสอบงำนอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อเนื่อง 
     2.11  จัดท ำเครื่องมือเพ่ือใช้ในกำรตรวจสอบ 
     2.12  ตรวจสอบงำนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อเนื่อง 
     2.13  สรุปและจัดท ำรำยงำนผลกำรตรวจสอบส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ 
     2.14  จัดท ำรำยงำนผลกำรตรวจสอบภำยในตำมแผนกำรตรวจสอบประจ ำปี 
     2.15  งำนส่งเสริม สนับสนุน และให้ค ำปรึกษำ เครือข่ำยผู้ตรวจสอบภำยในสถำนศึกษำ 
     2.16  งำนตรวจสอบภำยในที่ได้รับมอบหมำยเป็นพิเศษ 
     2.17  ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 

กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

 1. นำงวรมำศ ศรีประจันต์   ต ำแหน่ง นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำรพิเศษ                            
ต ำแหน่งเลขท่ี  อ 18  ปฏิบัติหน้ำที่ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มพัฒนำครูและบุคลกำรทำงกำรศึกษำ มีหน้ำที่รับผิดชอบ 
ก ำกับ แนะน ำ ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผู้ร่วมปฏิบัติงำน โดยใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และ
ควำมช ำนำญงำนสูงมำกในด้ำนกำรบริหำรหรือกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล ปฏิบัติงำนที่ต้องตัดสินใจหรือ
แก้ปัญหำที่ยำกมำก  และให้มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบกำรปฏิบัติงำน  ดังนี้ 

1.1 บังคับบัญชำข้ำรำชกำร  วินิจฉัยสั่งกำร ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำร ให้
ค ำปรึกษำแนะน ำผู้ปฏิบัติงำน ผู้เกี่ยวข้อง และแก้ไขปัญหำกำรปฏิบัติงำนในกลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำให้มีคุณภำพมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 
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              ทั้งนี ้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

สั่ง  ณ   วันที่  15   เดือน  ตุลำคม  พ.ศ. 2564 
 

 
(นำยศักดิ์สิทธิ์  แร่ทอง) 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร เขต 1 


